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Abstrakt 

Diplomová práce Proměna Národní fronty pod vedením M. Le Penové 

pojednává o vlivu nové předsedkyně na politickou stranu. Práce se zabývá krajně 

pravicovou Národní frontou v politickém a stranickém systému Páté republiky na 

pozadí historického vývoje krajně pravicových subjektů. Práce si klade za cíl obhájit 

hypotézu, ţe v ţivotě politických stran hraje důleţitou roli její lídr, který má vliv na 

proměnu politické strany, a zmapovat současné působení M. Le Penové, která vystřídala 

téměř po čtyřech desítkách let na postu předsedy svého otce J.-M. Le Pena. Výměna 

lídra představovala významný krok v dějinách strany, jelikoţ byla po dlouhou dobu 

silně personifikována s osobou J.-M. Le Pena, jenţ dokázal vést stranu i navzdory její 

vnitřní různorodosti. Nová předsedkyně, která na rozdíl od svého otce, neklade důraz jiţ 

na vzpomínky z minulosti, kterými byla 2. světová válka, Vichistický reţim či 

francouzské Alţírsko, se snaţí stranu modernizovat pro novou generaci voličů. Se 

vstupem M. Le Penové do čela Národní fronty byla tendence interpretovat změnu lídra 

jako začátek nové éry nového typu politické strany, coţ bylo podpořeno rétorikou nové 

předsedkyně. Práce se proto věnuje srovnání strany v době stranického vedení J.-M. Le 

Pena a M. Le Penové na základě projevů a programových prohlášení strany z let 2002, 

2007 a 2012. Značný prostor je také věnován analýze voličů krajní pravice a jejich 

územnímu rozloţení v rámci Francouzské republiky. 

 

 



 

 

Abstract 

Diploma thesis Transformation of the National Front under the leadership of M. 

Le Pen discusses the influence of the new chairwoman on political party. Thesis deals 

with the far-right National Front in context of both political and partial systems of the 

Fifth republic in the background of historical development of far-right parties.  Work 

aims to uphold the hypothesis that in the life of political parties play an important role 

its leader, who influences the transformation of the political party and to map the 

current activities of M. Le Pen, who replaced her father, J.-M. Le Pen, after nearly four 

decades at the leader post. Replacing the leader represented a significant step in history 

of party as it was for a long time strongly personified with the person of J.-M. Le Pen, 

who managed to lead the party, despite its internal diversity. New chairwoman, who, 

unlike her father has no emphasis on the memories of the past, which was the World 

War II, the Vichy Regime and French Algeria, tries to modernize the party for a new 

generation of voters. With the entry of M. Le Pen at the head of the National Front there 

were tendencies to interpret the change of leader as a beginning of the new era of the 

new type of political party what was supported by the rhetoric of the new President. The 

work is therefore devoted to the comparison of the party at the times of J.-M. Le Pen’s 

partial leadership compared to one of M. Le Pen on the basis of party speeches and 

program statements from years 2002, 2007 and 2012. Considerable space is devoted 

to analysis of far-right voters and their spatial distribution within the French Republic. 
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Politické strany jsou v kaţdém politickém systému důleţitým hráčem, 

který pomáhá utvářet politické směřování země. Jejich vliv je nesporný i 

v současné Francouzské republice. Důleţitost politických stran ve Francii je 

nepochybná, ačkoli se ji generál de Gaulle jako duchovní otec francouzské 

ústavy snaţil potlačit, neboť v politických stranách viděl jednoho z viníků 

nestability předchozích francouzských reţimů. Pokud jednoduše rozdělíme 

politickou osu na pravici a levici, najdeme mezi těmito póly nejvíce politických 

aktérů a největší soustředěnost voličů. V poslední době je však viditelná obliba i 

krajních pólů, jako je krajní pravice a levice. Ve Francii se jedná zejména o 

krajní pravici, která je nejviditelněji zastoupena Národní frontou (Front National 

– FN) pod vedením Marine Le Penové. 

 Vysvětlit rostoucí zájem mezi voliči o krajní spektra politických stran lze 

například prostřednictvím raného díla A. Lijpharta, který tvrdí, ţe nepřítomnost 

politické soutěţe v kulturně homogenních společnostech pomáhá vzniku 

antisystémových stran. Tuto myšlenku podpořil R. Andeweg, který poukazuje na 

situace, kdy v konsensuálních demokraciích roste podpora extrémně pravicových 

stran. Coţ je viditelné i ve Francii, kdy FN sílí od začátku 80. let. Patrně 

nejviditelnějším úspěchem francouzské krajní pravice byly prezidentské volby 
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v roce 2002, kdy do druhého kola překvapivě postoupil kandidát z krajně 

pravicové strany Front National Jean-Marie Le Pen. Je otázkou, zda v této době 

začínala být Francie nespokojena s nastavenou politikou a touţila po změně nebo 

jen velký počet levicových kandidátů zapříčinil roztříštění hlasů jednotlivých 

voličů.  

Tématem mé diplomové práce je proměna krajně pravicové strany 

Národní fronty pod vedením Marine Le Penové. Práce si klade za cíl zmapovat 

současné působení krajní pravicové strany Front National v politickém a 

stranickém systému Páté republiky. Zejména po přeměně lídra strany z Jean-

Marie Le Pena na dceru Marine Le Penovou a její ovlivnění Národní fronty. 

Zaměřím se na vývoj krajní pravicové strany v proměnách jejího stranického 

vedení. V práci bych chtěla ukázat, kam FN dospěla, zda se změnila rétorika 

strany, a pokud ano, zda se tím přiblíţila k francouzské pravici.  

Můţeme si stanovit několik otázek, které by měly nastínit klíčovou linii 

této práce a na které se budu snaţit postupně nalézt odpovědi. Zůstává Národní 

fronta stejnou politickou stranou po změně vedení? Jaká je současná role Jean-

Marie Le Pena ve straně? Jaké jsou cíle Marine Le Penovou s Národní frontou? 

Došlo k posunutí rétoriky u nové předsedkyně? Jedná se nyní o více 

populistickou rétoriku předsedkyně strany? Chce Marine Le Penová umírněnější 

politiku neţ její otec? Má Marine Le Penová šanci na úspěch v prezidentských 

volbách? Vzrostla popularita straně s jejím nástupem? Je nyní krajní pravice 

v čele s Marine Le Penovou přitaţlivější pro pravicové voliče? Bude nyní 

Národní fronta schopná spolupráce s ostatními subjekty?  Jak se ke straně staví 

ostatní političtí aktéři? Přebírá francouzská pravice témata krajní pravice? Která 

témata spojují FN s pravicovou politikou v současné době?  

Práce bude tématicky rozdělena na dvě části. V první části v krátkosti 

uvedu základní politologické vymezení pojmu krajní pravice. V souvislosti s tím 

se budu zabývat vymezení krajní pravice od 60. let 20. století ve Francii. Neboť 

se nejedná pouze o Národní frontu, která reprezentuje francouzskou krajní 



 

 

pravici, ale můţeme zde vidět i několik menších politických subjektů. Posléze 

nastíním stručnou charakteristiku Národní fronty. 

Ve druhé části se jiţ zaměřím na samotnou stranu Národní frontu. V práci 

bych chtěla nejprve zmapovat strukturu strany, programové rysy a cíle politické 

strany Národní fronty v době, kdy byl předsedou strany Jean-Marie Le Pen. 

Posléze se budu soustředit na současné působení předsedkyně strany Marine Le 

Penové. Ráda bych poukázala na podobnosti a odlišnosti mezi politikou Marine 

Le Penové a jejího otce. Důleţité je ukázat, zda pod vlivem Marine Le Penové 

nedochází k mírnění krajně pravicové politiky u Národní fronty, čímţ by si byly 

jednotlivé strany z pravicového spektra bliţší. Coţ bych ráda osvětlila v poslední 

polovině druhé části, ve které bych komparovala základní charakteristiku 

pravicové politiky se současnou krajně pravicovou politikou Národní fronty pod 

vedením Marine Le Penové. 

Co se týče metodologie, v první řadě vyuţiji empiricko-analytický přístup 

za pomoci deskriptivní a komparativní metody. Práce bude zaměřena na popis a 

srovnání jednotlivých předsedů Národní strany dle jejich vlivu na posun strany 

v rámci politické osy. Cílem komparace je zjistit, zda u současné Národní fronty 

pod vedením Marine Le Penové nedochází k odklonu od politiky Jean-Marie Le 

Pena a pokud ano, zda případné projevení změn nepůsobí na posunutí politické 

strany na politické ose blíţe k pravici. 

V první řadě vyuţiji studium a analýzu literatury, syntézu a komparativní 

metodu. Studium a analýza literatury a následná syntéza informací bude vycházet 

z pramenů, které budou převáţně zahraniční provenience. Bude pouţita jak 

odborná literatura, například v podobě článků zveřejněných v odborných 

periodikách, tak i oficiální internetové stránky Národní fronty, jejichţ 

prostřednictvím lze zjistit volební programy a manifesty FN. Zdroje budou 

rovněţ doplněny o informace z elektronických médií, a to zejména novinových 

článků, kvůli aktuálnosti tématu. 
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Úvod 

1.1 Úvod do problematiky práce 

Téměř deset let poté, co se 21. dubna 2002 J.-M. Le Pen dostal do druhého kola 

prezidentských voleb, se Front national (Národní hnutí, FN) dokázala postarat 

 o překvapivý výsledek prvního kola prezidentských voleb a získat největší volební 

podporu v historii strany.   

Ačkoli se zdálo, ţe po povzbudivých výsledcích prezidentských voleb 2002 

přichází nové období pro francouzskou krajní pravici, nastala doba nestabilní volební 

podpory, která vyvrcholila nezdarem J.-M. Le Pena v prezidentských volbách v roce 

2007. Po roce 2007 vstupuje strana do své nejslabší fáze, a to i v porovnání s dobou, 

kdy se v 90. letech oddělila část strany pod vedením B. Mégreta. Národní fronta nadále 

upadala ve volebních výsledcích, jelikoţ se ji nedařilo ani ve volbách v roce 2008  

a 2009. Nadějí v rámci nepříznivých výsledků se ukázala voličská podpora  

Marine Le Penové, Le Penovy dcery, která si vybrala za domovskou základnu Hénin-

Beaumont, upadající hornické město na severu Francie.  

Od roku 2010 se FN začínala probouzet a těţila z rozpadajícího obrazu 

stávajícího prezidenta N. Sarkozyho. Ve volbách získávala poměrně dobré výsledky 

v celé zemi ve srovnání s předchozím obdobím od roku 2007. FN vstala ze své pozice 

upadajícího aktéra takovým způsobem, ţe ani vládnoucí UMP a N. Sarkozy nedokázali 

zareagovat. Brzy krajně pravicová strana opustila nevýhodnou pozici z posledních 

prezidentských voleb a vedla strategii k postupné poráţce UMP, jelikoţ voliči nebyli 

spokojeni s N. Sarkozym, ale ani s politikou PS se zcela neztotoţňovali. 

Velkou pozornost upoutala dlouho očekávaná výměna lídra FN, ke které došlo 

na kongresu v Tours. Pomyslné ţezlo podle očekávání převzala M. Le Penová  

16. ledna 20011. J.-M. Le Pen, jako zakladatel strany, předal po 38 letech post předsedy 

své dceři. Jednalo se tak o první změnu lídra od doby zaloţení FN v roce 1972. Nebylo 

tedy divu, ţe výměna a narůstající volební preference strany, a to zejména  

M. Le Penové, přitáhly velkou pozornost médií a široké veřejnosti. Nástup nové 

předsedkyně byl diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu blíţících  

se prezidentských voleb v dubnu 2012. Počáteční růst volebních preferencí způsobil ve 

společnosti šok, jelikoţ zisky byly větší neţ u N. Sarkozyho. S novou předsedkyní se 
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také spojovala tendence vnímat stranu jako méně extrémní, xenofobní a rasistickou, coţ 

podporovalo voliče k odevzdání hlasu pro FN. Představuje ale opravdu M. Le Penová 

dramatický odklon od bývalé politiky a postojů FN?  

Nedávné prezidentské volby potvrdily silné ukotvení krajně pravicového aktéra 

ve stranickém systému. Zároveň neočekávaná popularita předsedkyně Národní fronty 

v prvním kole prezidentských voleb prokázala potenciál krajně pravicové strany, která 

je schopná získávat dobré výsledky ve francouzském systému Páté republiky a dokonce 

příleţitostně dobýt nové oblasti, a to na vlně kritiky dosavadní politické elity.  

Potvrdila se tak rostoucí tendence krajně pravicových stran, které zaţívají jiţ  

od 80. let minulého století renesanci nejen ve Francii, ale v celé západní Evropě. Ačkoli 

se někteří krajně pravicoví aktéři pohybují v některých zemích spíše na okraji hlavního 

politického proudu, v jiných se jim podařilo získat významnou pozici v rámci 

politického systému. Příkladem je Národní fronta, která slouţila často jako vzor nové 

krajní pravice, jeţ není ovlivněna fašistickou ideologií ani poválečným neofašismem. 

V současné době jse stále patrnější nárůst těchto subjektů, a to nejen v západní Evropě 

ale i v její východní části, z důvodu pluralistického demokratického systému, který 

nepotlačuje formování politických aktérů.
1
 K. von Beyme upozorňuje, ţe pokud silný 

extremismus je (ne)přítomný, jedná se o jedno z důleţitých kritérií demokratické 

konsolidace (Beyme citováno podle Kupka, Laryš, Smolík 2009: 14). Vysvětlit rostoucí 

zájem o krajní spektra politických stran lze i prostřednictvím raného díla A. Lijpharta, 

který tvrdí, ţe nepřítomnost politické soutěţe v kulturně homogenních společnostech 

pomáhá vzniku antisystémových stran (Lijphart citováno podle Novák 2001: 47).  

Tuto myšlenku podpořil R. B. Andeweg, který souhlasí s tím, ţe v konsensuálních 

demokraciích roste podpora extrémně pravicových stran (Andeweg 2000: 509-510).  

Dle M. Mareše výskyt takového jevu můţe být součástí tzv. patologie v demokratických 

reţimech. Přítomnost krajních stran je typická nejen pro zavedené konsolidované 

demokracie, ale stejně tak v postkomunistických systémech (Mareš 2003: 22-23).  

V Evropské unii se v posledních letech zvětšila volební proporce hlásící se 

k extrémní pravici. Jiţ v roce 2002 R. Monzat uvedl, ţe se volební podpora těchto 

subjektů zvětšila z 3,8 % na 10 % (Monzat 2002: 49). Nárůst je doloţitelný i volebními 

výsledky krajně pravicových subjektů v národních volbách v jednotlivých zemích, 

                                                
1 To ovšem neznamená, ţe se krajně pravicové subjekty vyskytují pouze v demokratických společnostech, 

působí například i v autoritativním reţimu, jakým je Bělorusko. 
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nejedná se tak pouze o nárůst hlasů na nadnárodní úrovni v rámci Evropského 

parlamentu. Přítomnost krajní pravice je nejvíce patrná ve Francii, v Belgii 

a v Rakousku v zastoupení francouzské FN - Národní fronty, belgické VB – Vlámského 

bloku a NF – Národní fronty a FPÖ - Svobodnou stranu v Rakousku. V jiných zemích 

se ke krajní pravici hlásí například DVU – Německá lidová unie a REP – Republikánská 

strana v Německu, a FP – Pokroková strana v Norsku. Obdobné subjekty existují také 

mimo Evropu, příkladem můţe být australská ON – Jeden národ. Přes mnoţství 

extremistických stran nesdílejí nutně stejné politické názory, nemají vţdy společný 

původ a ani jejich voličská podpora není všude stejná. Občané se uchylují ke krajním 

pólům politické osy mnohdy z nespokojenosti s politickou situací uvnitř země a s cílem 

bránit své zájmy. Volební hlasy pro krajně pravicové subjekty mohou být varováním 

pro velké ustálené politické strany, jeţ si tak nemohou být nikdy jisty voličskou 

náklonností, neboť ne vţdy veškerá rozhodnutí musí nutně nalézt podporu mezi 

příznivci daných stran. Shodou okolností pak krajní póly získávají volební podporu, jeţ 

nemusí být nutně zanedbatelná. Je pak otázkou, kam se mohou v současné době rostoucí 

preference pro politické aktéry posunout a jak popularita lídrů stran ovlivňuje zvedající 

se voličskou náklonnost těchto subjektů.  

  

Předkládaná diplomová práce se bude zabývat krajně pravicovou Národní 

frontou v politickém systému Páté republiky v rámci historického pozadí vývoje krajně 

pravicových subjektů. Zároveň bude sledována proměna Národní fronty před 

a bezprostředně po výměně předsedy strany na základě politického diskursu obou 

představitelů a taktéţ programových prohlášeních, kterými se strana prezentovala 

ve volbách v roce 2002, 2007 a 2012.   

1.1.1 Teoretické vymezení krajní pravice 

Jak upozorňuje V. Dvořáková, jednotlivé krajně pravicové strany není obtíţné 

rozlišit v politických systémech zemí, ale je nesnadné je definovat (Dvořáková 2000: 

24). Téměř všichni badatelé, jeţ se zaměřují na krajní pravici se shodují na faktu, ţe 

neexistuje univerzálně platná definice tohoto pojmu. I kdyţ většina univerzitních 

pracovníků přijímá termín krajní pravice, nedospívají ke konsensu o přesnějším 

definování. To je dáno také tím, ţe tento termín nepatří pouze do lexikologie badatelů, 

ale je pouţíván také v politické praxi. Problematiku přináší i samotný fakt, ţe krajní 
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pravici představuje mnoho rozdílných skupin. Rostoucí počet krajně pravicových 

subjektů s sebou nese i zájem odborné veřejnosti, čímţ vzniká řada odborných studií, 

a tím se zvětšuje i rozpor v jasném definování. Problematická je i pojmová různorodost 

u autorů různých koncepcí, kdy se jednotlivá pravidla mohou zároveň překrývat. Přes 

velké mnoţství pokusů se na univerzálně platnou definici stále čeká. Krajní pravice je 

vnímána jako ideologie, která v sobě kombinuje několik znaků. 

Jiţ samotné pojmenování krajní pravice přináší řadu nejasností, proto se v úvodu 

práce pokusím definovat současnou krajní pravici v obecném významu a poodhalit 

obsah pojmů, které se ke krajní pravici váţí.  

Krajní pravice pod sebou ukrývá mnoho rozličných subjektů. Zahrnuje jak 

„radikálně pravicové strany (..), tak i extremistické organizace, zájmové skupiny, 

subkultury i teroristické organizace“ (Kupka, Laryš, Smolík 2009: 24). Aktéři, kteří 

spadají pod označení krajní pravice, se pohybují od „ultrakonzervativního nacionalismu 

přes pravicový populismus až k neofašismu a neonacismu“ (Charvát 2007: 18). Krajně 

pravicové subjekty se ve svém pojetí i ve své formě mohou od sebe lišit, stejně tak jako  

se v průběhu času mění jejich vnímání. Situaci neulehčuje ani označení těchto 

politických aktérů, které bývá vágní a různorodé. Objevuje se pak pravicový 

extremismus, pravicový radikalismus, radikální pravicový populismus, ultrapravice  

či krajní pravice i organizovaná intolerance. 

Při pouţívání pojmu krajní pravice tak nacházíme několik pokusů o jeho 

vymezení. Od 80. let 20. století si K. von Beyme uvědomoval vliv nových protestních 

hnutí, která nejsou vţdy vázaná na projev fašismu, čímţ poukazoval na potřebu širšího 

konceptu pro pravicový extremismus. Vymezení pravice však nacházíme spíše 

u P. Ignazia, který ji charakterizuje za pomoci umístnění na politické ose, neboť 

na pravé straně od ní uţ není jiný subjekt. Dále poukazuje na vliv fašistické ideologie  

a zároveň tvrdí, ţe antisystémové strany chtějí odstranit demokratický řád (Ignazi 2006: 

33-34). 

S kritériem antisystémovosti, kdy se politické subjekty snaţí podle P. Ignazia 

svrhnout demokracii, nesouhlasí K. Luther a M. Tarchi. Poukazují na to, ţe ne všechny 

strany zastávají toto pojetí. Ačkoli se mohou dostat k moci a spolupracovat s vládními 
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subjekty, neprosazují zrušení demokracie (Luther, Tarchi dle Hloušek, Kopeček 2010: 

211-212). 

Obdobný postoj k antisystémovosti politických stran zastává i H. G. Betz, který 

uvádí, ţe stranám jde zejména o prosazení svých idejí v rámci nastaveného systému. 

Pro jejich označení pouţívá přívlastek krajně populistická pravicová strana
2
 a nabízí 

širší pojetí toho, co je krajní pravice. Dle H. G. Betze většina z nich odmítá ustanovený 

socio-kulturní a socio-politický systém obhajující individualismus, volný trh a upadající 

roli státu v otázce legitimity demokracie. Krajně populistická pravice se zakládá 

na třech pilířích. V prvním vystupuje proti individuální a sociální rovnosti a politickým 

snahám ji nastolit, ve druhém se staví proti sociální integraci marginálních skupin 

a nakonec vyzývá ke xenofobii, ne-li přímo k neskrytému rasismu a antisemitismu. 

Bezohledně vyuţívají populismus k rozšíření strachu a pocitu úzkosti v odvolání se na 

obyčejného člověka a jeho zdravý rozum. Na rozdíl od klasického fašismu a poválečné 

pravice, většina současné radikální pravice podporuje volný trh a kapitalismus 

se zaměřením na malé a střední podniky, projevuje nesouhlas s politickou třídou 

a administrativní byrokracií a jejich kontrolou nad fiskální politikou a je proti 

rostoucímu počtu sociálních skupin závislých na přístupu k veřejným finančním 

zdrojům (Betz 1994: 3-4).  

Důleţitý přínos na poli krajní pravice uvedl C. Mudde, který na základě studia 

pěti rozlišných krajně pravicových stran v západní Evropě přichází s ideologickými 

znaky krajní pravice.
3
 Ve své práci se snaţí definovat fenomén krajně pravicových 

subjektů, přičemţ jeho teorie vycházela ze tří hypotéz. První hypotézou rozumí, 

ţe krajně pravicová rodina se zakládá na společném ideologickém jádru. Za druhé, 

ono ideologické jádro je vymezeno všeobecně definovanými krajně pravicovými znaky, 

a poslední hypotéza se odvolává na existenci nejméně dvou podskupin jejich 

ideologické extrémnosti. Na základě těchto hypotéz ustanovil nejdříve pět vlastností 

krajně pravicových aktérů jako je nacionalismus, rasismus, xenofobie, antidemokracie 

a role silného státu, z čehoţ pouze tři rysy jsou vlastní všem krajně pravicovým stranám. 

Nacionalismus se zakládá na etnické jednotě, která znamená etnickou homogenitu 

obyvatelstva na daném území. Xenofobie se vymezuje nejen proti menšinám 

                                                
2 K označení populistická krajní pravice se uchyluje i P. Taggart (pozn. autora). 
3 C. Mudde chápe pod označením současné krajní pravice tzv. třetí vlnu poválečné krajní pravice. 
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a cizincům, ale také proti všemu, co není tradiční, tedy i proti homosexuálům. Silný stát 

má zajistit dodrţování práv a pořádku a nabídnout sociální pomoc pouze pro vlastní 

obyvatele státu a nikoli pro jiná nepřizpůsobivá etnika a cizince (Mudde 2000: 16-17). 

C. Mudde později poupravil vlastnosti, které charakterizují krajní pravici. Z původních 

pěti rysů je rozšířil na sedm. Jedná se o nacionalismus, a to jak ve vnitřní jednotnosti 

a vnější výlučnosti, neboli etnický nacionalismus a státní nacionalismus, dále pak 

xenofobie, silný stát s prvky víry v zákon a pořádek, program šovinistického sociálního 

zabezpečení, tradiční hodnoty a revizionismus. Z nich pouze pět je vlastní všem 

subjektům krajní pravice. C. Mudde uvedl, ţe těmito vlastnostmi jsou nacionalismus, 

xenofobie, šovinistické sociální zabezpečení, víra v zákon a v pořádek (Mudde 2007: 

19-20). Podle vymezení krajně pravicových subjektů je patrné, ţe nedochází nutně 

u stran k antisystémové charakteristice. K obecnému ideologickému vymezení krajní 

pravice proto vyuţiji náhled C. Muddeho, jelikoţ jeho definice je poměrně široká 

a zároveň byla pouţita i na zkoumání jednotlivých stran, čímţ je moţné ji povaţovat za 

reálnou. Zároveň C. Mudde nepracuje s tím, ţe strany jsou nutně antisystémové, 

vedoucí k boji o svrţení demokratických hodnot a institucí. Poukazuje na moţnost 

legitimního fungování v rámci nastaveného politického systému. 

Nejen ţe nenajdeme univerzálně platnou definici krajní pravice, v literatuře se 

setkáváme i s různorodým označením. Mezi často pouţívané pojmy patří extremismus, 

radikalismus a také populismus. Proto se pokusím stručně osvětlit obsah těchto pojmů. 

Extremismus, jako první pojem, je podle J. Charváta vágní, a proto naráţí na 

velice široký obsah (Charvát 2007: 13). H. Bergsdorf upozorňuje, ţe ačkoli se politické 

vědy snaţí o přesnost v pouţití termínů, ne vţdy je pojem snadno uchopitelný. Podle 

H. Bergsdorfa existují nejméně dva problematické pojmy. Jedná se o přesné vymezení 

demokracie a posléze i extremismu. Ve své studii uvádí, ţe extremismus definují 

minimálně tři prvky. V prvním bodě uvádí, ţe extremismus má „jediný pravdivý pohled 

na svět; jejich nárok na pravdu je kategorický“ (Bergsdorf 2004: 3). Ve druhém pak 

upozorňuje, ţe zastánci tak „bojují proti jiným zájmům, hodnotovým stupnicím 

a životním formám; je pro ně charakteristický rigorismus ve formulacích a jednání. 

Přitom se vždy upnou na nějakého „obětního beránka“ či spíše universálního viníka, 

jejž stylizují do jediného původce hlavních“ (Bergsdorf 2004: 3). Jedná se o nepřátele, 

kteří ztělesňují všeobecné zlo. Fanatismus a nenávist jsou hlavní hnací síly 
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extremistické politiky. Posledním prvkem je „pro extremisty obtížné akceptovat 

demokratický pluralismus. Jsou heterofóbní“ (Bergsdorf 2004: 3). K čemuţ patří 

extremismus jak pravicový, tak i levicový. J. Charvát upozorňuje, ţe extremismus 

„neoznačuje žádnou pevně danou politickou ideologii nebo doktrínu (Charvát 2007: 12). 

Zároveň projevy, které jsou v jedné době definovány jako extrémní, mohou být 

v průběhu dějin vnímány odlišně. 

Podle P. Fialy je obtíţné najít charakteristiku pro termín politický extremismus, 

vhodnější je proto pouţívání termínu extrémní pravice a extrémní levice. Snaha 

definovat pravicový extremismus naráţí na menší úskalí, neţli pojem politický 

extremismus, ačkoli také neexistuje univerzálně platné vymezení. Označení pomáhá 

lépe specifikovat daného aktéra dle pravo-levé politické osy. S ohledem na pouţití 

strukturování politického prostoru je pouţíván rovněţ přívlastek krajní (Fiala 1998: 10). 

P. Fiala uvádí, ţe „slouží k identifikaci stejných stranicko-politických subjektů. Používá 

se ovšem více pro politické strany než pro hnutí či různé skupiny“ (Fiala 1998: 11). 

Podle L. McGowana politické aktéry charakterizuje několik kritérií, z čehoţ 

právě jednou z charakteristik jsou ideologické principy a postoje, které nejlépe pomáhají 

definovat pravicový extremismus. V současné době se tento termín „užívá ve vztahu 

k veškerým stranám, organizacím a jednotlivcům, jejichž sebeurčení a aktivity vykazují 

většinu následujících rysů, případně všechny: nacionalismus, egocentrismus, xenofobii, 

zvláště skryté za závojem antisemitismu a rasismu, antipluralismus, antikomunismus, 

antiplarlamentarismus, militarismus, uvažování soustředěné na právo a pořádek, touha 

po autoritativním státu vedeným jediným člověkem, nezřídka sympatie ke konspiračním 

teoriím, přijímaní násilí jako přiměřeného prostředku politického jednání“ (McGowan 

2004: 18-19). Mezi některými skupinami nechybí ani nacionalismus nebo xenofobní 

a rasistické postoje, kdy jejich nadřazenost sniţuje jiné skupiny, které mají podle 

pravicových extremistů menší kvality. Jejich ideje se mají promítnout i do postavení 

těchto jedinců a jejich práv (Danics 2003: 21).  

Pojem pravicový extremismus, podle L. McGowana, postupně nahradil termín 

pravicový radikalismus z důvodu jeho špatného vnímání. Na přelomu 50. a 60. let 

20. století tak byla označována zejména německá Nationaldemokratische partei 

a francouzští poujadisté Union de Déence des Commerçants et Artisans (McGowan 

2004: 19). Politický radikalismus je kritický k podobě pluralistického pojetí demokracie 
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a vyţaduje změnu. Nejedná se však o komplexní postoj proti demokracii a jejím 

základním hodnotám. Radikalismus neváhá pro prosazení změny pouţít populismu 

a agitace proti vlivu politických protivníků, jeţ poškozují celek. Některé zájmy 

radikalismu mohou slouţit k oţivení demokracie, ale hranice mezi radikalismem 

a extremismem je tenká, proto i tady můţe dojít k ohroţení politické stability. 

Vystupuje proti individualismu a pokroku, které jsou cizí, jelikoţ chce zachovat 

tradičně konzervativní postoje. Nepřijímá tedy emancipační hnutí a nové trendy, ale 

nestaví se proti systému jako celku. Chtějí ovlivnit jednotlivé normy ve smyslu své 

ideologie (Mareš 2003: 34-35). 

Pojem populismus není politickou ideologií, nýbrţ politickou propagandou 

vyuţívající aktuální nálady ve společnosti k oslovení široké veřejnosti. Do svého 

základu staví obyčejného člověka, jemuţ často i za pomoci demagogie poukazuje na 

problémy vládnoucí skupiny ve snaze nabídnout populistická řešení. Pro populismus 

jsou charakteristické tři pilíře, jimiţ je mobilizace politiky, charismatické vůdcovství 

a simplistní jazyk. Krajně pravicový populismus dále staví do popředí národ a stát, často 

tak poukazuje na problematiku migrace, která způsobuje nespokojenost obyvatelstva 

a její vyřešení by napomohlo ke zlepšení situace (Kupka, Laryš, Smolík 2009: 20-21; 

Mareš 2003: 35). Pro francouzské prostředí se vţilo označení nacionální populismus, 

který je spojen zejména s krajně pravicovým subjektem FN a osobou J.-M. Le Pena. 

Nacionální populismus v sobě kombinuje, jak uţ název napovídá, nacionalistické prvky 

a populismus (Wolfreys 2003: 265). 

Velká škála definic i pojmů napovídá, ţe v sobě krajní pravice skrývá dělení 

do uţších skupin, nalézt typologii je však rovněţ problematické. Ve své práci se však 

soustředím na klasifikaci P. Ignaziho
4
, kde jiţ z jeho pokusu definovat krajní pravici je 

patrné, ţe ne všechny podmínky je nutné naplnit. Rozdělil proto krajní pravici na dvě 

skupiny, kde do první kategorie spadá tzv. tradiční krajní pravice a do druhé skupiny 

zařadil tzv. krajně postindustriální pravici. Dalo by se jednoduše shrnout, ţe rozlišil 

krajní pravici na novou a starou. K rozlišení pouţil historii stran s dopady na stranickou 

institucionalizaci, analýzu stran na politický systém a vztahu k fašismu. Jednotlivé 

skupiny mají propustné hranice, neboť se strany mohou v průběhu času ve svém 

chování pozměnit. 

                                                
4 O typologii krajně pravicových stran se pokusil i C. Mudde, týkala se ovšem střední a východní Evropy. 

Proto ji ve své práci nevyuţiji (pozn. autora). 
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V tradiční skupině se ukrývají takové politické subjekty, které nějakým 

způsobem navazují na fašistickou ideologii. Jedná se tak o aktéry, kteří působili i po 

druhé světové válce, jeţ jsou často označováni za neofašisty.  

Naopak postindustriální skupina se vztahuje k nové postindustriální společnosti, 

pro kterou jsou materiální zájmy méně zásadní, a na pozůstatky konfliktů vytvořených 

následkem industriální revoluce v první polovině 20. století. Staví se proti fašismu, tedy 

i korporativismu. Jedná se o strany, které nachází své voliče v ohledu na ekonomickou 

a kulturní transformaci z důvodu narušení třídní identifikace a rozbití tradičních hodnot, 

odráţí v sobě historické a politicko-kulturní dědictví civilizace. Postindustriální krajní 

pravice vychází ze dvou směrů. V první řadě se jedná o neoliberalismus, ze kterého 

čerpá roli silného státu či důleţitost národní hrdosti, a dále pak vychází z Nouvelle 

Droite, neboli Nové pravice (Ignazi 2006: 23). Tato škola, která byla zaloţena v roce 

1968, se nachází mez pravicí a extrémní pravicí. A. de Benosit jako jeden z hlavních 

představitelů této školy chtěl spojit politický boj a kulturní bohatství. Byl jedním 

ze zakladatelů Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne 

(Sdruţení pro vědu a studium evropské kultury, GRECE). Otevřeně nesouhlasil 

se stranami, které povaţoval za rasistické, xenofobní, nacionalistické, katolické 

a populistické. Nouvelle droite a zejména pak GRECE ovlivnila mnohé vůdce 

a zejména francouzskou krajní pravici. Nová pravice by mohla být interpretovaná jako 

francouzský neokonzervatismus, který odmítal americkou politicko-kulturní homogenní 

uniformitu (Taguieff 1994: 9). 

Většina nově krajně pravicových skupin, ačkoli působí v mezích parlamentní 

demokracie a jsou tedy vstřícnější k politickému systému, sdílí stále společnou averzi 

proti základním hodnotám a postojům k danému politickému systému, v němţ existují. 

Jedná se ale o otevřenou kritiku. Poukazují na hrozby globalizace, které s sebou přináší, 

neboť nemají důvěru v její fungování. Například poukazují na uvolnění pracovního trhu 

a vzniklé změny, se kterými se nedokáţe část společnosti plně sţít. Rostoucí 

nezaměstnanost pak způsobuje deprivaci, jeţ v ohledu na nespokojenost společnosti 

s globálními změnami rozšiřuje expanzi těchto subjektů.  

Vymezuje se i na nových tématech jako je zejména problematika imigrace. 

Jedná se o téma, které je v očích veřejnosti nejvíce spjato s krajní pravicí, ačkoli 

ho nelze chápat jako jediné, to by bylo zavádějící. Postindustriální krajní pravice 



15 

 

upozorňuje na rostoucí počet přistěhovalců, ze kterých má společnost v důsledku 

úpadku státu pocit úzkosti a strachu. Krajně pravicové subjekty vyuţívají pocitu 

nejistoty, na kterém staví svou rétoriku zakládající se na častém pouţívání 

nacionalistických a xenofobních hesel, ve kterých se vymezují proti multikulturní 

společnosti. Následkem toho zatěţována společnost ekonomickým a kulturním 

úpadkem, která trpí vysokou mírou nezaměstnanosti a mírou kriminality, nechává 

probouzet pocity xenofobie a rasismu. Strany se však prezentují tím, ţe se jedná 

o uchování národních a kulturních rozlišností, kdyţ vystupují jako ochránci hodnot 

ve svých zemích, ale také jiných civilizací, pokud zůstanou na svých územích. Odmítají 

tedy označení, ţe se jedná o nedemokratické a rasistické subjekty. Politické strany 

se nesnaţí vymezovat proti demokracii, naopak vyzývají k přímé demokracii a odmítají 

politickou reprezentaci (Dvořáková 1997: 15-16; Ignazi 1997: 48-54). 

Krajně pravicové strany často vyuţívají populistické rétoriky. Jedná se o součást 

ideové prezentace krajní pravice. Mluvčí prezentují problematiku a nabízejí snadná 

řešení s nádechem srozumitelné mluvy, která dokáţe zaujmout širší kruh veřejnosti. Jak 

upozorňuje V. Dvořáková, diskurs staví proti sobě pravdu a leţ. Jejich proslovy pak 

slouţí k medializaci strany uvnitř systému a upozorňují společnost na jejich existenci 

(Dvořáková 2000: 31). 

Důleţitým identifikátorem je obrana národní a kulturní identity vůči 

nepřátelským skupinám. Ve svých programech často odkazují na ochranu státem 

poskytované sluţby, které jsou podle nich zneuţívány přistěhovalci. Chtějí proto 

výhody poskytovat pouze příslušníkům národa. Protekcionismus vyuţívají nejenom 

na půdě sociálních jistot, ale také jako reakci na globalizaci a mezinárodní uskupení, 

které ohroţují jednotnou národa (Hainsworth 2000: 12). 

Ačkoli krajně pravicové strany vybízejí k protekcionismu domácích hodnot, 

jejich hospodářský program se charakterizuje velice neoliberálním programem oproti 

ostatním politickým stranám v systému. H.-G. Betz upozorňuje na tento nesoulad 

myšlenek, ve kterých krajně pravicoví aktéři kritizují daně a sazby, chtějí jejich omezení 

či dokonce v některých případech i zrušení, dále volají pro omezení role státu 

v hospodářství, ale to naráţí na státem kontrolovaný trh a protekcionismus. Jejich 

antiimigrační postoj je pak důkazem neliberálního přístupu. Tímto postojem se krajně 

pravicové strany snaţí vést k zisku malé a střední podniky, jakoţto budoucího 
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důleţitého aktéra ve společnosti. Vysvětlení se pak nachází v populistickém charakteru 

krajně pravicových stran.  

Nastavený diskurs, který je postavený na neoliberalismu a kritice efektivnosti 

státu, si získal přízeň zejména u prosperující, vzdělané a nové střední třídy. Naopak její 

imigrační a xenofobní postoje přivádí stranám voliče z marginálních skupin, které často 

představují méně vzdělaní a kvalifikovaní pracovníci a nezaměstnaní, tedy také skupiny, 

které nejvíce viní z úpadku sociálního státu imigranty. Krajní pravice vyuţívá tedy 

pocity strachu jak u první, tak i druhé skupiny. Jejich ideologie nabízí přitaţlivou tvář 

politiky oproti tradičním stranám (Betz 1993: 417-420). 

Růst voličské podpory je podepřen identifikační ztrátou jednotlivých 

společenských vrstev, jelikoţ v postindustriální společnosti zmizela tradiční pouta. 

Kvůli tomu roste pocit nejistoty, který vede voliče k obraně národních a trvalých 

hodnot, k čemuţ pomáhá i osobnost politických lídrů krajně pravicových stran, kteří 

nabízejí silné vůdcovství a pocit ochrany. Ačkoli voličská přízeň těchto subjektů 

je nestálá, ukazuje se rostoucí zájem o tyto subjekty, které nabízejí voličům 

v politickém systému alternativu. Hlas tak můţe představovat spíše protestní názor proti 

etablovaným aktérům (Dvořáková 2000: 29-30). 

1.2 Struktura práce 

Z pohledu struktury je práce rozdělena na tři části, které v jistém ohledu jsou 

za sebou chronologicky řazeny, jelikoţ jednotlivá témata dovolují postupnost v rámci 

vývoje krajně pravicové scény ve Francii aţ k současným aktérům, mezi kterými 

dominuje Národní fronta pod vedením rodinného klanu Le Penů. V první části je proto 

představena francouzská krajně pravicová scéna od historického usazení se během 

Francouzské revoluce aţ do Páté, tedy aktuální, republiky. Jelikoţ v minulosti Francie 

nacházíme velké mnoţství subjektů, které se řadí ke krajní pravici, není překvapením, 

ţe heterogennost této skupiny se přenesla i do současného politického systému. 

Proto se v rámci podkapitoly budu věnovat i nastínění charakteristiky novodobých 

aktérů. Následné dvě části budou jiţ zaměřeny na samotnou Národní frontu, v rámci 

nichţ porovnám jejich historické formování, volební výsledky, diskurs lídrů FN, 

programovou linii a taktéţ jejich elektorát. Ve druhé části bude představena Národní 

fronta pod vedením J.-M. Le Pena, otce zakladatele a dlouholetého lídra, a ve třetí pak 
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pod novodobou předsedkyní M. Le Penovou. Pokusím se v jednotlivých částech 

analyzovat ideologickou vazbu strany na jejího lídra a identifikovat rozdíly 

a podobnosti v rámci působení dvou lídrů, a dále pak důvody a faktory, které jsou 

příčinou volebního úspěchu FN v poslední době. Taktéţ budu analyzovat ideologickou 

vazbu strany na jejího lídra. 

1.3 Cíl práce a hypotéza 

Tématem mé diplomové práce je proměna krajně pravicové strany Národní fronty 

pod vedením M. Le Penové. Práce si klade za cíl prostřednictvím stanovené hypotézy 

a dílčích otázek odhalit současné působení M. Le Pen na krajní pravicovou Národní 

frontou v politickém a stranickém systému Páté republiky. Zaměřím se proto na vývoj 

krajní pravicové strany v proměnách jejího stranického vedení. V práci bych chtěla 

ukázat, kam FN dospěla, zda se změnila rétorika a programatika strany. A pokud ano, 

zda se s případným posunem stala pro voliče více relevantním aktérem a rozšířila 

své skupiny elektorátu. G. Sartori poukazuje, ţe postupem času systém antisystémové 

strany
5
 absorbuje a přemění systém je na strany systémové nebo zcela zaniknou. 

Je otázkou, zda lze rozpustit v systému i natolik výrazného hráče jako FN ve Francii.  

Můţeme si stanovit otázky, které by měly nastínit klíčovou linii této práce a na 

které se budu snaţit postupně nalézt odpovědi. Jaké jsou cíle M. Le Penové s Národní 

frontou? Chce M. Le Penová umírněnější politiku neţ její otec? Bude nyní Národní 

fronta schopná spolupráce s ostatními subjekty? Jaká je současná role J.-M. Le Pena 

ve straně? Došlo k pozměnění rétoriky u nové předsedkyně? Vzrostla straně popularita 

s jejím nástupem? Je nyní krajní pravice v čele s M. Le Penovou přitaţlivější pro 

pravicové voliče? Má M. Le Penová šanci na úspěch v prezidentských volbách? Přebírá 

francouzská pravice témata krajní pravice? Jak se ke straně staví ostatní političtí aktéři?  

Hlavní výzkumná otázka v rámci předkládané práce bude znít: „Hraje v životě 

politických stran důležitou roli nejen volební program a stranické stanovy, ale také její 

lídr, který se ne malou měrou podílí na vývoji a prezentaci strany?“ Zodpovězení této 

otázky by pak mělo pomoci k potvrzení či vyvrácení hypotézy, ţe nová předsedkyně 

M. Le Penová ovlivnila vnímání strany a prosadila svůj přístup i přes heterogennost 

ideologií uvnitř FN 

                                                
5 G. Sartori definuje antisystémové strany jako extremistické strany.  
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Práce je časově limitována k 6. květnu 2012, tedy zvolením nového 

francouzského prezidenta.  

1.4 Metodologie 

Proměnu Národní fronty pod vedením M. Le Penové budu zkoumat zejména 

prostřednictvím komparativní metody, na základě které se pokusím definovat 

a charakterizovat dvě období této strany, a to podle předsednictví J.-M. Le Pena 

a M. Le Penové. Jejich působení na stranu budu porovnávat na základě jejich vývoje 

volebních výsledků, diskursu hlavních představitelů, programových prohlášení a taktéţ 

z pozice elektorátu. Z těchto závěrů pak bude moţné zjistit případné proměny, kterými 

prošla strana pod vedením dvou předsedů. Zároveň se budu snaţit identifikovat důvody, 

které vedly k růstu popularity krajně pravicové strany ve francouzském prostředí. 

Mezi základními metodologickými postupy, kterých bude v průběhu psaní vyuţito, patří 

dále metodologie deskriptivní, která je v práci vyuţívána pro popis základních 

skutečností, jeţ jsou nedílnou součástí práce a nezbytné pro kontext. Součástí 

je i analytická metoda, respektive kvalitativní analýza pramenů.  

V práci nadále vyuţiji teoretické vymezení krajní pravice, které pomůţe zasadit 

programového prohlášení Národní fronty do ucelené koncepce a nabídnout srovnání 

v jednotlivých prvcích. Z velké škály definic a pojmů, které se snaţí poskytnout 

charakteristiku krajně pravicové scény, jsem vybrala zejména přístup C. Muddeho, 

který přistupuje k definování krajně pravicových aktérů na základě praktického 

zkoumání politických stran v Evropě. Zároveň C. Mudde poukazuje na fungování těchto 

stran v rámci nastavených pravidel, z tohoto důvodu se mi jeho vlastnosti pro krajně 

pravicovou scénu zdají jako nejvhodnější. Vycházím nadále z klasifikace P. Ignaziho, 

jenţ si je vědom nesourodosti krajně pravicové scény, a proto není vţdy moţné všechny 

podmínky nutně naplnit. Vyuţiji jeho charakteristiku postindustriální krajní pravice 

k identifikaci Národní fronty 

1.5 Rozbor literatury 

Problematice krajní pravice a zejména FN se v českém prostřední věnuje jen 

okrajově, proto neexistuje mnoho titulů, které by se touto problematikou zabývaly. 

Nejvýznamnější přínos na tomto poli má M. Perottino, který ve svém příspěvku 

„Několik poznámek k výměně lídra Národní fronty ve Francii“ z roku 2011 přiblíţil 
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první důsledky a nástrahy výměny lídra FN. Dále nastínil vnímání francouzského 

nacionalismu v kapitole „Nacionalistické strany ve Francii“ ve sborníku B. Dančáka 

a P. Fialy „Nacionalistické politické strany v Evropě“ z roku 1999. Ostatní práce se 

věnují spíše charakteristice krajní pravice, nikoli z pohledu vlastních pokusů jak 

ji definovat, ale spíše jen jako souhrnu teorií a přístupů od zahraničních autorů. V české 

literatuře se teoretickému vymezení a krajní pravici věnuje zejména M. Mareš, který 

ve své knize z roku 2003 „Pravicový extremismus a radikalismus v ČR“ poukazuje 

na teoretické a metodologické aspekty výzkumu pravicového extremismu a radikalismu, 

které jsou pak aplikovány na historii a současnou podobu krajně pravicových subjektů 

v České republice. S obdobným názvem „Politický extremismus a radikalismus v České 

republice“ vznikl v roce 1998 i sborník, který je editovaný P. Fialou. K problematice 

extremismu a radikalismu se v politické teorii vyjadřuje i B. Čermák či M. Strmiska. 

K mezinárodní debatě o současné krajní pravici se připojila se svými odbornými články 

i V. Dvořáková, která například v roce 1997 zveřejnila v Politologické revue text 

„Strany radikální pravice“, ve kterém vychází z P. Ignaziho, nebo také článek z roku 

2006 v Listech: dvouměsíčníku pro kulturu a dialog, ve kterém představuje „Anatomii 

radikálních a krajně pravicových stran. V tomto textu se zaměřuje na obranu před těmito 

subjekty, jeţ uvádí na českém příkladě. Problematice extremismus se dále věnuje 

Š. Danics ve své knize „Extremismus - hrozba demokracie“ z roku 2002 či v o rok 

starším příspěvku „Extremismus“. K tématu přispěl i titul z roku 2007 „Současný 

politický extremismus a radikalismus“ od J. Charváta, jenţ v sobě zahrnuje jak krajní 

pravici, tak levici. 

Zejména v západní Evropě dochází k nárůstu titulů, které se věnují krajní pravici 

a zejména jejímu teoretickému vymezení. Mezi určující knihy patří zajisté C. Mudde 

s „The ideology of the extreme right“ z roku 2000, jenţ navrhl teoretické vymezení 

krajní pravice na základě studia několika krajně pravicových stran, a „Populist radical 

right parties in Europe“ z roku 2007, ve které autor představil přepracované 

charakteristiky krajně pravicových subjektů. Mezi významné práce se řadí i P. Ignazi 

s publikací „The extreme Right parties in Western Europe“ z roku 2003, jenţ na základě 

dělení krajně pravicových subjektů do dvou skupin přichází s novým typem krajně 

pravicových subjektů, jenţ na základě charakteristiky představuje u jednotlivých 

politických stran západní Evropy. Důleţitý příspěvek k problematice zveřejnil také 

H.-G. Betz, jenţ se taktéţ zaměřil na západní Evropu. V Comparative Politics uveřejnil 
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v roce 1993 článek na téma „The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing 

Populist Parties in Western Europe“ a o rok později přispěl svou knihou „Radical 

right-wing populism in Western Europe,“ ve které upozorňuje na rozpor současných 

krajně pravicových subjektů, jeţ ačkoli prosazují izolacionismu, obhajují zároveň 

neoliberální programy. Zejména práce posledních tří autorů, tedy C. Mudde, 

H.-G. Betze a P. Ignaziho, bude pro mou práci klíčová v ohledu na teoretické vymezení 

Národní fronty. Nejenţe se jako jedni z mála snaţí poskytnout definici krajní pravice, 

ale taktéţ ji aplikují na praxi. K jiným autorům, jeţ nehledají způsob jak definovat 

krajně pravicové strany, patří H. Kitschelt se svým sborníkem „The Radical right 

in Western Europe, a comparative analysis“z roku 1995. Dále sborník editovaný 

P. Hainsworthem „The Politics of the Extreme Right. From the margine 

to the mainstream.“ z roku 2000, který poukazuje na rostoucí vliv a volební podporu 

krajně pravicových subjektů v západní části kontinentu. Za zmínku jistě stojí sborník 

dvojice P. Blaise a P. Moreau s názvem „Extrême droite et national-populisme 

en Europe de l'ouest“ vydaný v roce 2004. 

Ani ve francouzském prostředí se problematika krajní pravice nevyhnula 

pozornosti, a to zejména v závislosti na vlivu podpory Národní fronty. Ještě ke konci 

80. let bylo jen minimální mnoţství literatury,
6
 která by se zaobírala FN. Přičemţ se jiţ 

v tomto období objevily první studie od významných politologů jako je N. Mayerová 

a P. Perrineau. Od počátku 90. let stoupl počet studií zaměřující se na krajní pravici, 

kaţdý autor se snaţil pojmout vzrůstající fenomén vlastním způsobem a ve vlastní 

perspektivě. Objevuje se významná práce M. Winocka „Histoire de lʼextrême droite 

en France,“ která se zaměřuje na vývoj krajně pravicové tradice ve Francii, do sborníku 

přispěli mnozí autoři, ale také P. Perrineau. Ten se pokusil o osvětlení pokračování 

moderní krajní pravice v podobě Národní fronty. Odhalil také široce významné 

socio-ekonomické pozadí vzestupu J.-M. Le Pena a jeho politických myšlenek. Věnuje 

se také ideologii démonizace této politické strany a stigmat, které ji obklopují. Snaţí se 

ukázat postavení strany v mainstreamovém proudu politických stran a i nový slovník, 

který je okolo FN a jejího lídra. Mezi podstatné knihy, které od něj pochází, je potřeba 

zmínit „Les croisés de la societé fermée: L'Europe des extrêmes droites“ z roku 2001, 

ale i publikaci z roku 1997 „Le symptôme Le Pen: radiographie des électeurs du Front 

                                                
6 Vznikla studie např. od E. Roussela „Le Cas Le Pen“, A. Rollata „Les Hommes de lˈextrême droite“ či 

od A. Tristana „Au Front.“ 
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National“ se zaměřením se na elektorát FN, kde v závěru upozornil na jedinečnost 

frontistického voliče, který je umístěný na půl mezi tradiční pravicí a levicí. Dále se 

objevila práce od novináře R. Monzata v knize z roku 1996 „Les extrémismes, 

de l'Atlantique à l'Oural,“ do které přispěl kapitolou „France“. Upozorňuje, ţe se pod 

krajní pravicí ukrývá heterogenní koalice, která postrádá opravdovou koherentní 

doktrínu a je připravena k vyuţití sociálních, politických i kulturních potíţí Francie. 

K dalším odborníkům, kteří se věnují dané problematice, patří i N. Mayerová, která 

své příspěvky publikovala mimo jiné i ve sborníku H-.-G. Betze a S. Immerfalla „The 

New Politics of the Right: Neo-Populist Parties and Movements in Established 

Democracies“ z roku 1998. Pravidelně se její články objevují i Revue française 

de science politique nebo také jako komentáře pro TNS-Sofres.
7
 Nelze opomenout ani 

práce od G. Ivaldiho jako je „Droites populistes et extrêmes en Europpe occidentale“ 

z roku 2004. Mezi specialisty na krajní pravici a FN lze zařadit J.-Y. Camus, jenţ vydal 

v roce 1998 „Le Front national“ nebo o rok starší knihu „Le Front national, histoire 

et analyse“. Ve francouzském prostředí se k problematice FN vyjadřuje také sociolog 

S. Crépon, a to zejména ve vztahu k rozboru elektorátu krajně pravicové FN, kdy 

poskytuje analýzy voličů a jejich srovnání. 

Při psaní diplomové práce budu taktéţ vyuţívat různé odborné články, 

ať uţ v tištěné nebo elektronické podobě, volební analýzy, předvolební průzkumy, 

ale především volební programy strany FN. Mezi zkoumané programy budou patřit 

zejména poslední tři prezidentské projekty, tedy z roku 2002, 2007 a 2012. Jedná se tak 

o dva volební programy J.-M. Le Pena, přičemţ v programovém prohlášení z roku 2007 

dochází k promítání představ M. Le Penové. Bude tedy zařazen svým způsobem jako 

přechodný program, mezi plánem z roku 2002 a tím, který je v současné době 

prezentovaným. Dalším cenným zdrojem, se kterým bude pracováno, budou odkazy 

na projevy předsedy a předsedkyně strany, které jsou zveřejněny na internetových 

stránkách FN, či z jednotlivých přepisů. 

                                                
7 TNS-Sofres je jednou z výzkumných agentur, která studuje mimo jiné i nálady veřejnosti na politickou 

scénu a popularitu politiků (pozn.autora). 
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2 Vymezení krajní pravice ve Francii 

Proto, abychom pochopili fungování a charakteristiku současné krajní pravice, 

je nezbytné ukázat, jaké má za sebou historické zázemí. Politická praxe krajní pravice 

ve Francii je spjata s dlouhou historií, která sahá dvě století nazpátek, a zároveň 

do značné míry legitimizuje současné aktéry, jimţ nabízí pestré ideologické zázemí, 

na které se mohou odkazovat. K velkému nárůstu krajně pravicových aktérů došlo 

zejména na přelomu 19. a 20. století, kdy jim byla společnost nakloněna. Následující 

kapitola, která bude věnována proměnám francouzské krajní pravice, nám pomůţe 

odhalit vnitřní ideologickou rozmanitost Národní fronty, na coţ musí reagovat i lídr 

politické strany. Tedy v současné době i M. Le Penová. 

2.1 Historie francouzské krajní pravice  

Francouzská stranická scéna prošla během svého vývoje několika změnami, 

a to i ve smyslu vnímání krajní pravice. Pravicový extremismus je trvalou součástí 

francouzské politické kultury a politického systému jako takového uţ od Francouzské 

revoluce, která ovlivnila tradici tzv. kontrarevoluční pravice, jeţ jde proti událostem 

z roku 1789. V čele tohoto proudu stál J. de Maistre. V tuto dobu reakcí na revoluci je 

tradicionalistická, monarchistická a katolická myšlenka krajní pravice. Pomyslnou 

druhou skupinu francouzské krajní pravice tvoří tzv. populistická či nacionálně 

populistická pravice, jejíţ historie se datuje k 80. letům 19. století. Jak popisuje 

M. Winock: „zrodila se z „éry mas“: zavedením všeobecného volebního práva, svobody 

tisku, příchodem reklamy a novinových románů na pokračování“ (Winock 1998: 8). 

I v současné době, se tak krajně pravicové subjekty odvolávají na myšlenky 

kontrarevoluce, silného katolicismu a návratu k monarchii. Vedle tohoto proudu 

souběţně zaujímá prostor i antisemitismus. Ačkoli sociální, náboţenské a ekonomické 

hodnoty těchto dvou tradic jsou radikálně rozdílné, obě jsou zaloţeny na nacionalismu, 

autoritářství, xenofobii a antisemitismu. Dreyfusova aféra ze sklonku 19. století 

vyostřila situaci, kterou pomyslně ukončuje aţ schválení odluky od státu. V dubnu 

1898 vzniká hnutí Action française (Francouzská akce, AF), které se přihlásilo ke slovu 

jako vyhrocená nacionalistická strana, s intelektuálním vlivem jeho myslitele 

Ch. Maurrase, jehoţ osobnost je spjata s krajně pravicovou scénou aţ do reţimu Vichy. 

Hnutí, které se pravděpodobně stalo nejvýznamnějším pilířem krajní pravice Třetí 
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republiky, zastávalo nepřátelské naladění proti republikánské Francii a parlamentní 

demokracii (Winock 1998: 80-81). Ačkoli si ve svém postoji přivlastňovalo fašistické 

prvky, odsoudilo německý fašismus jako nebezpečný. Francouzská akce se vyznačovala 

katolickým integralismem, nacionalismem na pokraji xenofobie a antisemitismu, 

antiparlamentarismem a také bojem proti republice. Přínos nebyl patrný jen v militantní 

mobilizaci, ale také v myšlenkovém uchopení destruktivní kritiky demokratických 

principů. Ve stejnou dobu vznikl také Cercle Proudhon inspirovaný G. Sorelem, jenţ se 

obrací proti demokracii jako největší chybě století a pod programem národního 

socialismu vyzdvihuje monarchii a korporativismus. V Cercle Proudhon byly patrné 

prvotní fašistické tendence (Ignazi 2006: 84; Mayer 2002: 45). 

V období první světové války dochází k rozšíření fašistických hnutí, která se 

inspirují jak v německém, tak i italském pojetí. Mezi nejvýznamnější patřilo Mouvement 

social français (Francouzské sociální hnutí, MSF), jeţ se později dokázalo přeměnit 

v politickou stranu. Po ukončení války došlo v krajní pravici k nárůstu rozličných 

organizací. Na jedné straně nepolitické hnutí jako Federation Nationale des 

Combattants či Union Nationale des Combattants, které spojovalo tisíce členů, 

a na druhé straně počet méně či více fašizujících a násilných „Lig“. Začíná se tak 

formovat na masové základně nový nacionalistický populismus namířený proti 

establishmentu, který prosazoval antisemitismus. Mezi nejpozurohodnější ligy patřily 

Jeunesses Patriotes, Croix-de-Feu, ale také Faisceau, Solidarité Française 

a Francisme. Faisceau bylo první hnutí zaloţené podle italské fašistické strany Partito 

Nazionale Fascista (Národní fašistická strana, PNF). Odvolávali se zejména na podporu 

běţného člověka nebo drobné burţoazie. Dalšími subjekty pak byly dvě hnutí, Parti 

Populaire Français (Francouzská lidová strana, PPF) J. Dorita a Rassemblement 

National Populaire (Národní lidové shromáţdění, RNP) M. Déata, které byly 

podpořeny pracující třídou. Fašistická tendence prosazovala „etnickou sebeobranu lidu“. 

Proto jiţ ve 30. letech 20. století byla francouzská krajní pravice zastoupena několika 

subjekty, které byly společně proti parlamentnímu systému, vyzdvihovaly vládu pevné 

moci, ochranu hranic a antisemitismus. Ani 2. světová válka nedokázala tyto subjekty 

spojit, a proto jsou do dnešní doby velice rozmanité, stejně tak jako voličská podpora, 

která vychází z různých sociálních vrstev (Ignazi 2006: 85-86; Winock 1998: 7-13). 
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Důleţitým obdobím pro pravicový extremismus byl Vichistický reţim maršála 

Pétaina, který sliboval navrácení se do předrevolučního období a představoval syntézu 

různorodých proudů krajní pravice jako stoupence Ch. Marrasse, neosocialisty, fašisty 

aj. Po poráţce v květnu 1940 a podpisu příměří s Němci se Francie rozdělila na dvě 

území, z čehoţ Vichistický reţim ve středo-jiţní části byl pod téměř autonomní správou 

francouzských orgánů. Poprvé se tak na vládní pozice dostávají sympatizanti krajní 

pravice, ačkoli se nejednalo o čistě legitimní orgány. Ch. Maurras se polu 

s Francouzskou akcí spojil s novým reţimem, neboť se jejich politika vzájemně 

prolínala. Dokázal spojit myšlenky kontrarevoluce s nacionalismem. V začátku 

se jednalo o naplňování předválečných témat, kde hlavní silou byl antikomunismus 

a antisemitismus. Ve Francii byl dokonce jiţ v roce 1940 vyhlášen tzv. ţidovský statut 

(Statut de Juifs)
8
 bez německé iniciativy. Později jiţ dochází k represím a hromadnému 

odsunu ţidovského obyvatelstva do koncentračních táborů, ale i francouzských občanů 

do pracovních táborů v Německu. Pod autoritativní vládou nedošlo z počátku 

k deklarované stabilitě a zlepšení situace. Velké mnoţství subjektů, které 

spolupracovaly jen v omezené míře, vedly k systému, který byl typem diktatury s prvky 

fašismu, nacionalismu, křesťanství a korporativismu (Azéma 1998: 121-135).  

Po pádu Vichistického reţimu a po konci 2. sv. války byla krajní pravice 

zdiskreditována. Její obnovení ve Čtvrté republice bylo zanedbatelné, na okraji 

stranického systému existovaly rozdrobené skupiny nacionalistů, autoritativních 

subjektů, ale i egocentristů, které tak na vývoj systému měly jen minimální vliv. 

Poválečná krajní pravice byla poškozena kolaborantskou minulostí a zároveň její 

stoupenci byli pronásledováni. Jelikoţ krajně pravicové subjekty navazovaly 

na předválečný fašismus, jejich volební přízeň byla minimální. Neofašismus postavil 

tyto aktéry mimo hlavní politický proud v očích veřejnosti. Taktéţ bylo obtíţné 

jednotlivé strany obnovit, neboť zákazem krajně pravicových stran došlo k zničení 

členské i organizační struktury. Jak poukazuje M. Perottino, výraznou roli ve formování 

poválečné krajní pravice sehrálo také náboţenství, přesněji katolicismus, který byl 

vnímán jako předloha k nacionalismu (Perottino 2011: 85). Příznivci krajně 

pravicových ideologií se sdruţovali okolo tištěných periodik. Intenzivní redakční 

                                                
8 Ţidovský statut byl vydán ještě o rok později. Ţidé v něm byli označeni za rasu a byla jim omezena 

občanská práva, dále byli vyloučeni z veřejného ţivota stejně tak z některých zaměstnání, zejména ze 

školství, armády či politiky. Ţidovské statuty dále povolovaly zavírat Ţidy do internačních táborů (pozn. 

autora). 
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aktivita s některými novinami se dostala do oběhu, tak jako v případě nevichistického 

Paroles Françaises a jiţ od roku 1951 vycházejícího týdeníku Rivarol. Obrat pro krajní 

pravici nastal aţ na přelomu 50. a 60. let. V tuto dobu ve Francii hrála důleţitou roli 

válka v Alţírsku a posléze otázka alţírské dekolonizace. Krajně pravicové skupiny 

poukazují na nerozhodnost v postupu francouzské politiky a vyzývají k udrţení 

si Alţírska. V roce 1951 vzniklo Jeune Nation pod vedením bratrů Sidonionů, kteří 

se inspirovali italským fašismem. Představovalo nejvýznamnější krajně pravicové hnutí 

Čtvrté republiky, protoţe se jednalo o první organizaci, jeţ se otevřeně přirovnala 

k neofašismu a rozešla se s Pétainovou tradicí. Zaměřovala se na násilné střety s policií 

ve Francii i v Alţírsku. O dva roky později bylo zaloţeno hnutí Union de Défense 

Commerçants et Artisans (Svaz na obranu obchodníků a řemeslníků, UDCA), které 

je známé spíše jako „Poujadovo hnutí“ s odkazem na svého lídra P. Poujada. Ačkoli 

se zpočátku jednalo o apolitické hnutí, které poukazovalo na přísné daňové podmínky 

obchodníků a řemeslníků, postupem času rozšířilo svůj zájem i na venkov, podporu 

tradičního způsobu ţivota aţ ke kritice reţimu, kde jsou patrné charakterist iky 

nacionalismu krajní pravice. Stavělo se proti přistěhovalcům zejména z Alţírska, patrný 

byl také antisemitismus a antiparlamentarismus. V roce 1956 se dokonce s 11 % hlasy 

dostalo do parlamentu. V tuto dobu se některé další skupiny přeměnily na politické 

strany, ale výrazných úspěchů nedosáhly. UDCA spolu s některými krajně 

orientovanými skupinami ohroţovaly vnitropolitickou situaci Francie, neboť se 

sjednocovaly v odporu proti dekolonizaci. Ukončení války po sedmi letech konfliktů 

přinesly aţ Evianské dohody z roku 1962, které poskytovaly nezávislost francouzské 

kolonii. Následně přišla vlna trestné činnosti ze strany tajných ozbrojených organizací. 

Vyvrcholením byl vznik tajné armády Organisation armée secrète (Organizace tajné 

armády, OAS) v 60. letech, která byla od konce 2. sv. války nejradikálnější organizací, 

jeţ se pokoušela několika atentáty o smrt prezidenta de Gaulla. Organizace se 

zaměřovala i na boj proti komunismu po celém světě. Jejich působnost byla také 

výrazná v Argentině. Nezávislost Alţírska vedla k odchodu milionu francouzských 

osadníků. Z této doby pochází rozšířený anti-arabský postoj. V hnutích, která v tuto 

dobu vznikala, se profilovala nová generace krajně pravicových aktivistů. Počátky 

v politice zde má i J.-M. Le Pen, jenţ byl členem Front national pour l'Algérie 

française (Národní fronta pro francouzské Alţírsko, FNAF)
9
 (Ignazi 2006: 88-90).  

                                                
9 Jednalo se o frakci FNF, Front national pour français, zaloţenou v roce 1958. 
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Následkem útoků na generála de Gaulla a jeho rostoucí kredibility mezi 

veřejností spolu s hospodářským růstem se dostává krajní pravice do pozadí, neboť 

ochrana práv dělníků a řemeslníků nebyla jiţ prioritou. Některá hnutí jako například 

OAS či FNF jsou v roce 1960 zakázána. V 70. letech se stao hlavní krajně pravicovou 

silou hnutí Ordre Nouveau (Nový řád, ON), které vzniklo v roce 1968. Představovalo 

dobře organizované uskupení s nejméně 5tisíci aktivisty, které mělo sklony k násilným 

konfrontacím. ON bylo populární národně revoluční hnutí zdůrazňující antikomunismus 

a postoj proti přistěhovalectví. Zatímco sebe samo označovalo jako antagonistické vůči 

systému, chtělo se zároveň účastnit voleb, coţ vedlo k reorganizaci vnitřních proudů 

a ustanovení frakce FN (Ignazi 2006: 90).  

 K rozvoji a ustálení krajně pravicových subjektů, zejména pak FN, napomohlo  

i zvolení socialistického prezidenta F. Mitterranda v roce 1981, jehoţ administrativa 

vedla ke zklamání občanů. Nejdříve levicové vítězství způsobilo velkou politickou 

polarizaci, která radikalizovala část krajně pravicových voličů. V roce 1983 se levice 

otočila k přísnější sociální a ekonomické politice, coţ znamenalo konec état de grâce. 

Od konce 80. let se tak objevují nové typy krajně pravicových stran, jeţ nenavazují jako 

ty předchozí na fašismus. Odklon od fašismu, stejně tak jako od neofašismu, přinesl 

nová témata, která charakterizovala problematiku společnosti a odráţela přízeň 

zklamaných voličů. Nouvelle Droite spolu s neokonzervatismem přispěla k obnově 

a k následnému rozvoji nového pojetí krajně pravicové scény. Francouzské obyvatelstvo 

si uvědomovalo, ţe země se navhází v recesi a její vliv upadá i na mezinárodní scéně. 

Zároveň občané viděli neschopnost levostranných i pravostranných vlád se s tím 

vypořádat. Volební potenciál krajně pravicových subjektů vzrostl. Vina za oslabení 

Francie byla dávána imigrantům, kteří se následkem toho stali obětními beránky. 

Někteří voliči se proto obrátili na krajně levicové a krajně pravicové strany. Situaci 

posléze ovlivnila i dvě období kohabitace levicového prezidenta s pravicovou vládou, 

kdy docházelo k zamlţení ideologických linií obou táborů. Navíc vlna skandálů a afér 

pomohla zdiskreditovat politickou třídu. Události tak rázně přispěly k progresi krajních 

subjektů (Mayer 1998: 11-12). 

2.2 Současná francouzská krajní pravice a charakteristika FN 

Důsledkem růstu původně marginálních politických subjektů se staly od 80. let 

mandáty nejen z tzv. voleb druhého řádu, tedy na místní úrovni a do Evropského 
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parlamentu, ale také usazení se francouzské krajní pravice v národním parlamentu. 

V současné době se snaţí prezentovat své kandidáty pravidelně ve všech volbách, 

od municipálních, přes kantonální, regionální, legislativní, prezidentské aţ po evropské.  

K posilování krajního politického spektra v přízni voličů došlo zejména 

zaloţením Národní fronty. Francie tak má v porovnání s ostatními zeměmi významný 

elektorát, který se hlásí ke krajně pravicovým myšlenkám. Úspěch se nezakládá pouze 

na tématech nezaměstnanosti, imigrace a pocitu ohroţení, ale také ve francouzských 

specifikách, kdy se odkazuje na politické tradice, jeţ oslavují tradiční silný stát. 

Ukazuje na bolestivé vzpomínky, které pro Francii znamenala válka v Alţírsku, období 

kohabitace a republikánskou kulturu, jeţ ovlivnily současné pojetí státu. Poukazuje 

i na počet odlišných etnik na území státu, čímţ ohroţuje unitární pojetí národa 

(Perrineau 1998a: 35-36). Ve francouzské kultuře hraje významnou roli nacionalismus. 

Jedná se však o specifické francouzské pojetí, které se vyvíjelo v průběhu dějin 

utvářením jednotného a nedělitelného národa jiţ od Francouzské revoluce. Princip, jenţ 

byl budován během několika desetiletí, kdy se jeden stát má rovnat jednotnému národu. 

Dochází tak k odmítání odlišností. Z tohoto důvodu oficiálně neexistují menšiny, 

aby neohrozily jednotu národa. Jednota Francie se odvíjela i od myšlenky jednoho 

jazyka. Základy je moţné spatřit jiţ v době Františka I., který vydal nařízení 

z Villers-Cotterêts, aby francouzština byla prosazována jako jediný jazyk v úřadech 

a v administrativě. Regionální jazyky byly odmítnuty stejně tak jako jakékoliv jiné 

odlišnosti, jeţ by popíraly unitární národ. Je proto sloţité ve Francii hovořit 

o menšinách a různých skupinách obyvatelstva, neboť oficiálně nic takového neexistuje 

(Perottino 1999: 25). Na francouzské pojetí jednoty navazují i krajně pravicové strany, 

které se vymezují proti čemukoli, co se vymyká. 

Ve stranickém systému Páté republiky není zastoupena krajní pravice pouze 

Národní frontou, ačkoli se jedná bezpochyby o nevýznamnějšího aktéra. Na francouzské 

politické scéně se objevují i další menší hráči, kteří na rozdíl od FN nezískávají 

ve volbách výraznější zastoupení. Jedná se tak o okrajové hráče, jeţ mají různý 

charakter a body zájmu. Do této skupiny spadají strany jako je např. GRECE, MNR, 

Parti nationaliste français et européen (Francouzská a evropská nacionalistická strana, 

PNFE), nebo v roce 2005 zaniklá Garde franque a od roku 2003 neexistující 

Occidentalis.  
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Ke krajně pravicovým subjektům patří Mouvement National Républicain (MNR, 

Národní republikánské hnutí), které vzniklo na základě vnitřního sporu mezi 

B. Mégretem a J.-M. Le Penem ve FN v říjnu 1999 po volbách do Evropského 

parlamentu. Subjekt sám sebe definoval na rozmezí krajně pravicové FN a pravicí, 

se kterou chtěl navázat spolupráci. Strana se snaţila oslovit voliče FN a zároveň se 

dostat k vládní spolupráci, a proto byla ochotna spolupracovat s pravicí, coţ bylo 

v rozporu s J.-M. Le Penovým vedením FN. Nutno podotknout, ţe pravice se stranou 

nespolupracuje. Oddělení straně kýţenou popularitu nepřineslo a zůstává v pozadí 

za FN (Navrot 2003, 
10

).  

Dalším subjektem je GRECE, který vznikl v roce 1968 pod záštitou 

A. de Bestoista, jenţ je „otcem“ myšlenkového proudu Nouvelle Droite. GRECE 

vyzdvihuje germánský a nordický kult a naopak odmítá křesťanství. Ve své činnosti 

navázala kontakty se zeměmi „třetího světa“ i s konzervativními a krajně pravicovými 

skupinami v rámci Evropy. Spojujícím tématem je antiamerikanismus 

a antiliberalismus. Staví se odmítavě vůči FN, a to z důvodu ideologie ale i katolickým 

členům (Perrineau 1998a: 31). 

Sdruţení PNFE z roku 1987 bylo zaloţeno po zakázání Fédération dʼaction 

nationale et européenne (Frederace národní a evropské akce, FANE)
11

 vládou 

J. Chiraca. Skládá se také z několika členů FN, kteří byli v roce 1986 vyloučeni za 

radikální postoje. Jedná se o hnutí neonacistického charakteru, které se zaměřovalo na 

násilné a nátlakové akce proti reţimu, muslimům a přistěhovalcům. Od změny vedení 

v roce 2000 se postupně rozdělilo na několik frakcí (Dupuis 1996). 

Na francouzské stranické scéně jsou zastoupeni krajně pravicoví aktéři, kteří 

vznikali i po roce 2000, většinou na základě rozpadu původní organizace. Rozpadem 

Unité Radicale (UR) v roce 2002 vznikly o rok později dva krajně pravicové subjekty. 

Jedná se o Bloc Identitaire (BI) v čele s F. Robertem, jenţ byl spojen i s FN, a Réseau 

Radical (RR) pod vedením Ch. Boucheta,
12

 které na rozdíl od prvního uskupení 

jiţ neexistuje. Mezi aktivity přidruţené nebo podporované stranou patří z pohledu 

                                                
10 L'histoire du MNR, Mouvement national républicain [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.m-n-r.fr/news11.htm>  
11 Z důvodu pořádání násilných protestů a demonstrací s cílem změny reţimu. 
12 Unité Radicale, France politique, le site d'information sur la vie politique française [online]. [cit. 16. 2. 

2012]. Dostupné z: <http://www.france-politique.fr/unite-radicale.htm> 

http://www.m-n-r.fr/news11.htm
http://www.france-politique.fr/unite-radicale.htm
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BI solidární iniciativy jako je spolupráce s ALCEC (Association de lutte contre 

l'émigration clandestine), africkou asociací, která bojuje proti nelegální migraci. Dále 

ve své „solidární“ činnosti rozdává vepřové polévky,
13

 z čehoţ je zřejmé, pro koho 

polévky určeny nejsou. Postoj směřuje proti Ţidům a muslimům.  

Occidentalis není v současné době aktivním subjektem, přesto 

svým směřováním patří mezi zajímavé krajně pravicovými subjekty. Strana tradičně 

vystupovala proti islámu, ale jak uţ její název napovídá, bránila západní hodnoty. 

Vyzdvihovala kelto-řecko-římské a ţidovské úspěchy, díky kterým se mohla současná 

kultura rozvinout. Z čehoţ vyplývá, ţe na rozdíl od jiných krajně pravicových subjektů 

nebyla proti Ţidům a sionismu. Ale naopak pro-americká a pro-izraelská.
14

  

Dále k dnes jiţ neexistujícím hnutím patří Garde franque, které zaniklo v roce 

2005, a jehoţ někteří členové se přesunuli do  Renouveau Français. Organizace, která 

vyznávala katolicko-křesťanské kořeny Francie, nesouhlasila s francouzskou revolucí 

a ani s Evropskou unií, nacházela své tendence v monarchii. Garde franque se 

vyznačovalo pevnou strukturou aţ s vojenskými tendencemi, jeţ byly jednak viditelné 

mezi členy navzájem, ale také při vystupování na veřejnosti.  

Ve stranickém systému Páté republiky existují i strany, které ačkoli nelze zařadit 

mezi krajně pravicová uskupení, vyuţívají některá z jejich témat. Mezi takové subjekty 

je moţné umístit Rassemblement pour la France (Sdruţení pro Francii, RPF). Strana 

se odkazuje na tradice ve smyslu francouzských hodnot, aby navrátila Francii její 

původní postavení a hrdost. V roce 2003 se strana přeměnila v Rassemblement pour 

la France et L´Indépendance de l´Europe (Sdruţení pro Francii a Nezávislost Evropy), 

přičemţ o rok později byl zvolen Ch. Pasqua do senátu, kde zastupuje UMP.
15

 Dále 

do této skupiny patří Mouvement pour la France (Hnutí pro Francii, MPF), které 

vyzývá k nulové imigraci, zákazu slučování rodin, obhajobu modelu tradiční rodiny, 

čímţ odmítá sňatky homosexuálů.
16

 Ve spojení Libertas spolu s CPNT (Chasse-Pêche-

Nature-Traditions) získali v roce 2009 jeden mandát v EP, který zastupuje P. de Villiers. 

                                                
13 Structure de Bloc Identitaire, Bloc Identitaire [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.bloc-identitaire.com/bloc-identitaire/structure>  
14 Occidentalis: Pourquoi?, Occidentalis [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.occidentalis.com/article.php?sid=239> 
15    L'histoire et la chronologie du RPF, Rassemblement du Peuple Français [online]. [cit. 16. 2. 2012]. 

Dostupné z:  <http://www.r-p-f.org/le-r-p-f-     historique-et-chronologie/> 
16  Programme presidentiele 2007, Résultat Election Présidentielle [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.elections-presidentielles-2007.org/programme/100mesuresmpf.pdf>  

http://www.bloc-identitaire.com/bloc-identitaire/structure
http://www.occidentalis.com/article.php?sid=239
http://www.r-p-f.org/le-r-p-f-%20%20%20%20%20historique-et-chronologie/
http://www.elections-presidentielles-2007.org/programme/100mesuresmpf.pdf
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Strana má své zastoupení i v Senátu a v Národním shromáţdění.
17

 Do této skupiny patří 

CPNT, která je na pomezí politické strany a nátlakové skupiny. Cílem bylo vymezit se 

vůči pokynům Evropské unie k omezení lovu zvířat na území členských států pro 

záchranu venkova. Jejich tématem je mimo jiných i zemědělství, které je v současné 

době přejímáno i M. Le Penovou. S krajní pravicí má společný pohled na imigraci 

a zejména na islám. Je proti rozšiřování EU a vstupu Turecka do ní.
18

  

2.2.1 Národní fronta 

Jak uţ bylo řečeno, Národní fronta je nejvýznamnějším zástupcem krajní 

pravice. Francouzská nacionalistická politická strana, jejíţ počátky sahají do října 1972, 

kdy byla zaloţena jako Front national pour l'unité française (Národní fronta za 

francouzskou jednotu, FNUF), coţ bylo podpůrné hnutí pro Ordre nouveau. Jako 

samostatný subjekt FN existuje od roku 1974. 

Političtí pozorovatelé často definují stranu jako krajně pravicový subjekt, 

ale samotná FN tuto příslušnost odmítá. Sama sebe definuje jako vlastenecké, 

populistické a suverenistické hnutí. Jiţ od roku 1995 se strana deklaruje sloganem „ani 

pravice, ani levice,“ který vymyslel předseda Národního hnutí mládeţe (FNJ). J.-M. Le 

Penovi se podařilo sjednotit několik sloţek krajní pravice pod Národní frontu. Národní 

fronta, potaţmo krajně pravicová scéna, se tak mohla poprvé v historii pod svým 

vůdcem prezentovat jako jednotná síla, která spočívala ve spojenectví a kontinuitě. 

Jedná se tak o souhvězdí (nébuleuse), pro které je charakteristický jeden název, jeden 

lídr, ale taktéţ nabízí vnitřní ideologickou rozmanitost. Coţ vystihuje rysy francouzské 

krajní pravice. 

Národní frontu, jak uţ ze samotné sebeidentifikace strany vyplývá, definuje 

francouzský nacionalismus, euroskepticismus, protekcionismus a tradicionalismus. 

Ve straně se spojuje výzva k existenci silné státní moci i k významnější roli státu, 

ovšem i s omezeními. Na rozdíl od krajně pravicových stran, Národní fronta kombinuje 

volný kapitalistický trh v ekonomii s protekcionismem malých obchodníků (Kitschelt 

1995: 91) Dále strana vystupuje proti přistěhovalectví, zvláště proti islámu, kritizuje 

                                                
17   Mouvement pour la France, France politique, le site d'information sur la vie politique française 

[online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z:  <http://www.france-politique.fr/mouvement-pour-la-

france.htm> 
18 Les origines de CPNT, Chasse-Pêche-Nature-Traditions [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z:    

     <http://www.cpnt.fr/index.php/accueil/cpnt/cpnt-mouvement/historique> 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_nouveau_(mouvement)
http://www.france-politique.fr/mouvement-pour-la-france.htm
http://www.france-politique.fr/mouvement-pour-la-france.htm
http://www.cpnt.fr/index.php/accueil/cpnt/cpnt-mouvement/historique
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Evropskou unii a NATO, které jsou podle strany v rukou Spojených států amerických. 

FN chce například obnovit trest smrti, zakázat potraty, zrušit dvojí občanství aj. 

Asi nejpřesnější charakteristikou FN se nabízí pojetí nové pravice v Le Penově straně 

(Dézé 2007: 10). 

3 Národní fronta v době J.-M. Le Pena 

3.1 Vnější podmínky pro vývoj Národní fronty 

Francouzský stranický systém zaţil různá období změn v Páté republice, během 

kterých se strany vyvíjely, rozdělovaly ale i slučovaly. Převáţná část politických aktérů 

si své ideologie zachovala, protoţe velké mnoţství politických stran nepocházelo z Páté 

republiky, ale naopak jejich kořeny sahaly do vzdálenější minulosti. Mezi nové úspěšné 

strany, kterých existuje relativně málo, patří zejména strana zelených a Národní fronta. 

Na vzestupu a konsolidaci FN v politickém systému pomáhaly straně i okolní 

ustálené politické subjekty, proti kterým se strana mohla vymezovat, a ekonomická 

a sociální situace v zemi. Vliv na konsolidaci strany mají nejen levicoví, ale taktéţ 

pravicoví aktéři. Z levicového uskupení se jedná zejména o Parti Socialiste 

(Socialistickou stranu, PS) a Parti Communiste (Komunistickou stranu, PC). Růstu 

pomohly také pravicové strany, zejména gaullisté či neogaullisté. Jednalo se tedy 

zejména o vládní strany UDR a RPR, které jsou v současné době zahrnuty v UMP. 

Samotná FN pouţívá označení „banda čtyř“ pro kritiku těchto uskupení. V následující 

podkapitole tak představím vývoj FN od jejího zaloţení do konce roku 2010 

v souvislosti s ostatními politickými subjekty, které pomohly krajně pravicové straně 

se usadit na francouzské scéně.  

Národní fronta vznikla nejprve v roce 1972 jako podpůrná fronta organizace 

Nového řádu z myšlenky funkcionářů François Duprata a Françoise Brigneau. 

Pod vedením J.-M. Le Pena se ve straně nacházelo mnoho heterogenních skupin, které 

navazovaly na Vichy, antigaullisty, Poujadisty, neofašisty, intelektuály, katolické 

fundamentalisty, solidaristy a aktivisty, ale také členové, kteří kolaborovali 

s Německem. Veškeré proudy uvnitř strany vedly FN k ideologické roztříštěnosti 

v průběhu celého jejího vývoje.  
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Národní fronta měla za cíl získat parlamentní zastoupení. Obnovit francouzskou 

krajně pravicovou scénu a napomoci tak lepším výsledkům i ON, jeţ byla v úpadku 

od Alţírské krize. ON se inspirovala vzestupem neofašistické italské strany Moviento 

Sociale Italiano (Italské sociální hnutí, MSI), podle které měl být předurčen vývoj FN. 

Na prvním kongresu strany v roce 1973 byly zřetelné neshody v pojetí 

s J.-M. Le Penem, coţ naznačilo budoucí samostatné směřování frakce FN (Ignazi 

2006: 90; Perrineau 1998b: 154). Ani silná postava J.-M. Le Pena, který postupně 

získával na uskupení větší vliv neţ zakládající Ordre nouveau, nedokázala zamezit 

myšlenkové nejednotě uvnitř strany. Ačkoli později došlo k osamostatnění a vzniku 

krajně pravicové strany FN, nenapomohlo to k ustálení vnitřních proudů, které stranu 

ovlivňují v různých fází vývoje aţ do současné doby.  

V rozmezí let 1972 a 1974 se činnost strany rozpohybovala. Na začátku vznikly 

noviny Le National, v roce 1974 byla zaloţena Front national de la jeunesse (Národní 

fronta mládeţe, FNJ) a v únoru 1975 se zrodilo pět stálých technických komisí. 

Postupně se začal budovat aparát strany, a to z důvodu nadcházejících voleb na 

komunální úrovni.  

V prvních volbách se však představila FN jiţ rok po svém zaloţení. 

Pod kandidátní listinou Défendre les Français se zúčastnila legislativních voleb, 

ve kterých neobdrţela takové výsledky, jaké očekávala. Neprošla prvním testem 

u voličů, kdyţ získala méně neţ 0,52 % hlasů. Ve své kampani násilně útočila proti 

gaullistické straně Union pour la défense de la République (UDR), kterou obvinila ze 

zaprodání se komunismu, korupce a nedbalosti. Platforma nazývaná jako sociální, 

nacionální a lidu se zaměřovala na strukturní kontrolu imigrace, restauraci práva 

a pořádku, obranu tradičních hodnot jako je národ, rodina, vzdělání a manuální práce. 

ON podrobilo volební výsledky kritice, obvinilo lídra FN za mírný přístup a vytvořilo 

další novou organizaci Faire front. K další zkoušce volebního elektorátu došlo v roce 

1974 v prezidentských volbách, ve kterých se utkal mezi ostatními kandidáty 

i J.-M. Le Pen. Ovšem jeho voličská podpora byla téměř marginální, kdyţ získal 

0,75 % hlasů (Mayer 1998: 16, Perrineau 1997: 21-24). 

Strana po svém osamostatnění od ON mnohdy spolupracovala s politickými 

subjekty, které byly více radikální neţ byla ona sama. Spojila se s revolučně 

nacionalistickými aktivisty pod vedením F. Duprata, prostřednictvím Groupes 

http://www.fnj-midi-pyrenees.fr/
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nationalistes révolutionnaires (GNR), a s neonacistickou skupinu Fédération d'action 

national et européenne (FANE) řízenou M. Fredriksenem. Spojení s několika skupinami 

dokazuje, ţe se ve straně pod jedním lídrem tříštilo mnoho myšlenkových proudů krajní 

pravice. Seskupení s těmito aktéry, jeţ přineslo roztříštění ideologie v očích veřejnosti, 

se odrazilo i ve volební podpoře. Strana v legislativních volbách v roce 1978 získala 

pouze 0,29 % hlasů (Buzzi 1994: 22). 

Aţ do roku 1978 se jednalo o stranu, které chybí stoupenci, akceptuje skupiny 

extrémních neonacistů, chce prezidentský systém, proporční skrutinium a kritizuje 

gaullismus jako spojence komunismu. Rozchod s těmito skupinami, který obrátil stranu 

spíše ke konzervativnímu národnímu populismu, ovlivnily dvě události. V roce 1977 

vzrostla popularita J.-P. Striboise, jenţ vedl solidaristes zaměřující se proti NATO, 

nedůvěře k neoliberalismu, rasismu s antistemickým postojem, a druhou skutečností 

byla o rok později násilná smrt F. Duprata, který vedl revolučně-nacionalistický proud 

uvnitř FN (Buzzi 1994: 23). 

Pro místní volby v roce 1977 uzavřela FN první dohodu s pravicí, frontisté byli 

zapsáni na kandidátkách unie na jihu a jihozápadě země. O rok později se strana 

představila v legislativních volbách, ve kterých získala 0,29 % hlasů. V programu 

Droite et Démocratie économique, jenţ reagoval na nové směřování FN, se projevil 

liberalismus ekonomických postojů zaloţený na podpoře malých a středních podniků 

a omezení sociální ochrany. Po nepříznivých výsledcích v legislativních volbách, 

J.-P. Stirbois reorganizoval stranu. Vyloučil neonacisty a v programu usměrnil liberální 

ekonomii, přičemţ zvolil více anti-americký postoj a zaměřil se na národní identitu 

i imigraci (Camus 1998: 10-11). 

V nadcházejících  evropských volbách v roce 1979 se FN potýkala s problémem 

podání kandidátní listiny. Nejdříve vzniklo seskupení bez její účasti a následná dohoda 

s Europravicí nevyšla, neboť odstoupila od spolupráce z důvodu nedostačujících 

finančních záruk, a Parti des Forces Nouvelles (Strana nových sil, PFN) v čele 

s P. Gauchonem podala svou vlastní listinu bez účasti FN. Následkem toho se strana 

neprezentovala ve volbách.  

V polovině 70. let přichází hospodářská a společenská krize poznamenaná 

vzrůstající inflací, nezaměstnaností a prohloubením sociální nerovnosti, coţ mělo za 
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následek rostoucí vliv FN. Voliči vinili odpovědným ze situace rostoucí počet 

přistěhovalců a následně začínali souhlasit s obnovením trestu smrti. Nastupující 

socialistická vláda nezměnila prohlubující se problémy ve společnosti, naopak období 

nestability přispělo k vzniku půdy pro krajní póly.  

Na začátku období F. Mitterranda v prezidentské funkci roku 1981 byla krajní 

pravice marginální a stranou FN zmítaly vnitřní nepokoje. Po parlamentních volbách 

z roku 1978 a evropských volbách 1979 přišly prezidentské volby, ve kterých se 

stranickému lídrovi nepodařilo sehnat 500 hlasů, tzv. parrainages,
19

 potřebných 

pro podání oficiální kandidatury pro prezidentské volby. Vyzval tak k volbě 

Jany z Arku. Nakonec ani legislativní volby v roce 1981 nedopadly dobře pro krajně 

pravicovou FN, která se ve svém programu více zaměřovala na problematiku migrace 

a chybějící pocit jistoty. Výsledkem bylo jen 0,18 % voličské podpory. Podle volebních 

výsledků se zdálo, ţe se strana nacházela v rozkladu. Ovšem dvě následující události 

otevřely cestu pro FN. Prvně se rozpadla konkurenční PFN a FN zůstala jako jeden 

z nejvýraznějších aktérů krajní pravice, a poté vítězství sociálně-komunistické koalice, 

které zradikalizovalo mnoţství voličů (Camus 1998: 11; Perrineau 1998b: 156).  

Zdálo se, ţe FN není schopná ve volbách získat na celostátní úrovni potřebnou 

volební podporu, jelikoţ se volební výsledky stále pohybovaly kolem nuly. Situace se 

ovšem změnila v 80. letech minulého století za výrazné podpory vládnoucích 

politických stran. V rozmezí let 1981-1988 se Národní fronta dokázala konsolidovat 

v systému Páté republiky a odrazit se k vyšším volebním výsledkům. FN se ustálila 

mezi 10-15 % voličské podpory, kterou výrazným způsobem zvedal její lídr, 

jenţ dosahoval větších zisků neţ v průměru samotná strana (Shields 2010: 192). K růstu 

volební podpory FN přispěla dále nespokojenost s levicovou politikou i rostoucí 

                                                
19 V Páté republice musí kandidát na prezidenta obdrţet patronát, neboli svým způsobem ochranu, od 500 

jiţ zvolených představitelů z národní nebo místní úrovně: členů parlamentu, regionálních radních, starostů 

apod. Zároveň jsou aplikovány dvě další podmínky. Parrains, ti kteří poskytují svým podpisem patronát 

kandidátovi, musí pocházet nejméně z 30 rozličných departementů a zároveň v jednom z nich nesmí 

překročit 10 % z 500 signatur. Kaţdý parrains smí být patronem pouze jednomu kandidátovi. List 

s podpisy je zveřejněn v Journal officiel, ke kterému mají přístup i občané republiky. Podpisy mají 

limitovat roztříštěnost kandidátů. V roce 2002 se splnit tuto podmínku 16 kandidátům, coţ byl největší 

počet v historii Páté republiky. Kaţdé prezidentské volby vystupuje FN proti takové podmínce, jelikoţ 

má problém sehnat dostatečnou podporu. Nesouhlasí s uveřejňováním jmen, jelikoţ se dle J.-M. Le Pena 

zvolení bojí podepsat pod jeho kandidaturu. 
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popularita J.-M. Le Pena, a to hned v kantonálních volbách
20

 v roce 1982. 

Ačkoli na celostátní úrovni strana získala 0,20 % hlasů, v rámci několika příměstských 

zón obdrţela lepší výsledek, zejména zásluhou manţelů Stirbois, kdyţ v Dreux-Est 

a Ouest překročili 5 % hranici (Perrineau 1997: 32). 

O rok později v místních volbách se straně nepodařilo pokrýt svými kandidáty 

všechna francouzská města, protoţe byla špatně strukturovaná. Zároveň bylo sloţité 

aţ téměř nemoţné pro malé strany, coţ v tu dobu FN byla, se prezentovat ve všech 

municipalitách, kterých je ve Francii na 36 tisíc. Strana se proto o mandáty ucházela 

pouze ve velkých městech, jako např. v některých obvodech Paříţe či po jedné 

kandidátní listině v Montpellier a Nice. V jiných městech kandidovala dohromady 

s tradiční pravicí, jako např. v Aix-en-Provence. Výsledky byly rozporuplné, 

v některých volebních obvodech strana získala významnou volební podporu, v jiných 

naopak propadala. Přesto se jedná o obrat v počtu získaných hlasů. Největší úspěchy 

strana zaznamenala v oblastech s velkým procentem přistěhovalců, a to v Marseille, 

kde dosáhla na 5,9 % hlasů, v Roubaix s 9,6 % hlasů, ale i ve 20. obvodu v Paříţi, 

kde J.-M. Le Pen získal 11,26 % hlasů v prvním kole, ve druhém pak 8,54 % hlasů, 

coţ dokazovalo popularitu lídra FN a jeho větší volební skóre, neţ kterého dosahovala 

strana. Krajně pravicová FN odešla z voličského pozadí v doplňujících parlamentních 

i místních volbách. Zásluhou J.-P. Stirboise
21

 získala FN v prvním kole voleb 

16,7 % hlasů a dokonce se pro druhé kolo strana spojila s RPR-UDF, aby společně 

porazili levicovou kandidátku. Volby koalici přinesly 55 % hlasů a prosazení 

se do exekutivy. Hovořilo se o tzv. „překvapení z Dreux“, které stranu FN a zejména 

J.-M. Le Pena zviditelnilo. Výsledek pomohl straně k obrodě a spojenectví s umírněnou 

pravicí, coţ znamenalo začátek politické legitimity pro FN a zviditelnění strany. 

V následujících týdnech došlo k potvrzení růstu elektorátu v druhé úspěšné místní 

dovolbě, která se konala v Aulnay-sous-Bois, kde strana dosáhla 9,3 %, a posléze 

i v parlamentní v Morbihanu. V Morbihanu se prezentoval J.-M. Le Pen, jenţ odsud 

pocházel, a získal v druhém kole 12 %. Od roku 1984 byla patrná síla strany a zejména 

                                                
20 Kantonální volby jsou jedním z typů voleb na základě administrativního členění Francie. Jedná se o 

správu, která byla společně s departementy zřízena v roce 1790. V současné době fungují jako volební 

okrsky (Pozn. autora). 
21 J.-P. Stirbois patřil k ideologickému vůdci tzv. solidaristes, jejichţ zájem byla obrana pracujících. 

Vymezovali se proti totalitaritnímu marxismu nebo mezinárodnímu kapitalismu. Často byl 

charakterizován jako opak J.-M. Le Pena. 
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jejího hlavního představitele. Z volebního úspěchu J.-P. Stirboise, kterému se přezdívalo 

„efekt z Dreux“, došlo posléze k přeměně na „efekt J.-M. Le Pena“ (Mayer 2007a).  

Na přelomu let 1983 a 1984 se FN konsolidovala na francouzské politické scéně, 

coţ znamenalo pro následný vývoj posílení volební podpory. Ve dvaceti letech dokázala 

francouzská krajní pravice dynamiku mobilizace. Kredibilita FN se potvrdila 

i v evropských volbách v roce 1984, které představovaly pro stranu pokračování 

v rostoucí podpoře voličů a první překročení celostátní volební podpory nutné pro vstup 

do voleného orgánu. Jiţ volební průzkumy naznačovaly vysoké voličské preference, 

ale konečný výsledek byl ještě příznivější. Straně v čele s J.-M. Le Penem se podařilo 

získat 10,95 % a zajistit si tak 10 zástupců v Evropském parlamentu. 

Relativní úspěch je moţné vyloţit nejen tím, ţe se na rozdíl od prezidentských 

a parlamentních voleb, jednalo o volby tzv. druhého řádu, které nejsou pro některé 

voliče pokládány za důleţité, ale také v ohledu na poměrný volební systém. Dalším 

důvodem byla zvětšující se polarizace sociálně politických faktorů, nová politická 

témata, krize tradičních stran a rostoucí nevole proti vládnoucí skupině. Radikalizace 

politického konfliktu přispěla k posunutí voličů ke krajní pravici (Ignazi 2006: 94-95). 

Od zvolení FN do Evropského parlamentu se její předseda pokoušel v rámci 

evropské scény sjednotit evropské krajně pravicové strany, které, ačkoli mají rozdílnou 

programatiku i politické strategie, spojuje nacionalistický postoj k odmítání integrace 

v rámci EU a její společné měny. Podařilo se mu sjednotit malou skupinu evropské 

pravice kolem FN spolu s italskou MSI a řeckou Etniki Politiki Enosis (Národní 

politický svaz, EPE) pod názvem Frakce Evropské pravice reprezentovanou 

16 poslanci. Další krajně pravicové subjekty do frakce nevstoupily.  

Oproti kantonálním volbám v roce 1982, v roce 1985 FN představuje 

1 521 kandidátů a i v počtu hlasů si polepšila na 8,8 % hlasů. V městských oblastech 

vzrostla její obliba a volební výsledky naznačily, ţe se jedná o důleţitého aktéra, 

kterého nelze ve stranickém systému opomíjet. FN se poprvé podařilo získat post 

conseiller général, a to v oblasti Bouches-du-Rhône (Perrineau 1998b: 162-163). 

Podle průzkumů veřejného mínění v roce 1984 se straně dařilo probouzet zájem 

z řad voličů nejen pro volby do Evropského parlamentu, ale i v regionálních volbách 

v roce 1986, kde strana získala ve 20 regionech 135 zástupců. Ve stejný rok 
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v legislativních volbách Národní fronta poprvé vstoupila i do Národního shromáţdění 

s volebním programem Francouzi, osvobodíme Francii! (Français, libérons 

la France!). Ke vstupu do parlamentu straně napomohla i změna volebního zákona, 

který byl z většinového volebního systému změněn na poměrný. Jednalo se o volební 

slib F. Mitterranda z PS, který si tímto krokem chtěl zajistit dosavadní postavení 

pro svou stranu, neboť v průzkumech socialisté ztráceli volební preference na úkor 

pravice. Kandidátka FN v legislativních volbách obdrţela 9,83 % hlasů, 

které znamenaly zastoupení 35 poslanci v Národním shromáţdění (Jarrassé 2012). 

Levice a zejména její zástupce F. Mitterrand, jenţ chtěl oslabit pravicové subjekty, 

svým způsobem dopomohli FN se profilovat a usadit se v politickém systému země 

(Perrineau 1998b: 161-162). Období nestability, za které byla obviňována předchozí 

socialistická vláda, napomohlo vytvořit nové příleţitosti pro malé strany jako FN,  

které těţily z nedostatečného ideologického souladu mezi socialistickou 

a komunistickou stranou a později také s gaullisty. Úpadek pracující třídy a diskreditace 

levicových stran, zejména pak komunistické, vytvořilo příleţitost pro FN k přilákání 

levicových voličů. Vládní spojenectví mezi PS a PC zapříčinilo směřování 

komunistické strany do středové pozice, ovšem voliči preferující radikální politiku 

v marxisticko-leninistickém pojetí nebyli spokojeni se změnou PC. Jádrem volební 

podpory byla zejména frustrovaná dělnická třída, čehoţ vyuţila FN, která si je získala 

populistickou rétorikou, která poukazovala na selhání komunistické ideologie. 

Francie se po sestavení pravicové vlády RPR a UDF ocitla v kohabitaci, kdyţ 

v čele státu zůstal socialistický prezident. Společnost byla zklamaná europeismem 

a liberalismem UDF spolu s RPR, coţ po zklamání z předchozí levicové vlády a nyní 

i pravicové, znamenalo příznivější situaci pro FN, navíc ještě s ohledem na podepsané 

dohody s pravicí na jihu Francie.
22

 Ke konsolidaci FN v politickém systému nepomohla 

tedy jen předchozí socialisticko-komunistická vláda a prezidentství F. Mitterranda, 

ale taktéţ dohody s umírněnou pravicí, kterou prezentovaly RPR a UDF, jeţ společně 

bránily vítězství levicovým kandidátům. Participace FN na kandidátce umírněných stran 

tak dopomáhala pravicovým subjektům, ale zároveň se FN prosazovala do jednotlivých 

struktur, čímţ se zviditelňovala. Spolupráce mezi danými aktéry pokračovala 

                                                
22 Tzv. Republikánská disciplína, kdy se menší subjekty spojovaly pro druhé kolo voleb s většími 

subjekty, aby porazily levicové aktéry. K prvnímu spojení FN a RPR-UDF došlo v Dreux, kde se strany 

spojily pro druhé kolo, aby porazily kandidáta z PS. Výsledkem bylo  okolo 55 % pro koalici. 

http://plus.lefigaro.fr/page/jim-jarrasse
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i v regionálních volbách v roce 1986 aţ po regionální volby v roce 1992, kdy byla 

levice poraţena a pravice tak dále nepotřebovala krajní pravici, aby zvítězila (Mayer, 

Sineau 2002: 48-49). 

Přes nepříznivou situaci dokázal obhájit svůj mandát socialistický prezident 

F. Mitterrand v prezidentských volbách 1988. J.-M. Le Pen získal 14,38 % hlasů, 

coţ znamenalo podporu jiţ od 4 376 742 voličů. Pro druhé kolo lídr FN nepodpořil 

ve volbě ţádného kandidáta, kdyţ se odmítl rozhodovat mezi „špatným a nejhorším.“ 

Oproti předcházejícím volbám, kdy se nemohl prezentovat z důvodu chybějících 

500 podpisů, tyto volby znamenaly pro FN vzestup volebních výsledků. Ve stejnou 

dobu také J.-M. Le Pen vystupuje s kritikou hlavních politických stran, které ironicky 

nazývá jako tzv. „bandu čtyř“ (PC, PS, UDF, RPR). 

Naopak vrácení se na většinový volební systém v legislativních volbách 1988 

znamenalo pro stranu i přes poměrně stejnou volební podporu 9,66 % hlasů pouze 

jediný post
23

 v Národním shromáţdění. Odstoupení od poměrného volebního systému 

nedovolilo straně navázat na zisk mandátů z předchozích voleb. FN umírnění voliči 

odmítli podrţet krajně pravicové kandidáty, přesto v 9 obvodech krajní pravice porazila 

pravici. Volby v roce 1988 potvrdily Le Penovu přitaţlivost pro voliče, jelikoţ 

kandidátní listiny pro legislativní volby byly sloţeny spíše z „obyčejných a neznámých“ 

stoupenců. O rok později v Dreux byla v částečných parlamentních volbách zvolena 

M.-F. Stirboisová. Téhoţ roku se strana představila ještě v kantonálních volbách 

s podporou 5,25 %.  

V místních volbách v roce 1989 se straně podařilo získat v prvním kole pouze 

2,5 % hlasů, ale většího zisku dosáhla ve městech s více jak 30 tisíc obyvateli, kde se 

počet hlasů přehoupl i přes 10 % hlasů, coţ znamenalo zisk 804 mandátů v městských 

radách. V evropských volbách téhoţ roku strana kandidující pod listinou „Evropa“ 

obhájila stejný počet mandátů z předchozích voleb, kdyţ získala 11,73 % hlasů. 

 Ve frakci však uţ dále nespolupracovala s italskou MSI, která neměla své zastoupení 

v EP. Skupina změnila svůj název na „Technickou frakci evropské pravice“ a byla 

zastoupena 10 poslanci z FN, 6 německými republikány a jedním vlámským poslancem. 

Zejména německými republikány zmítaly vnitřní rozepře během volebního období 

(Perrineau 2002: 3-4)  

                                                
23 Jediný post získala poslankyně Y. Piat, která byla ještě téhoţ roku vyloučena ze strany, protoţe 

přestoupila do koalice UDF-RPR. 
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FN bez toho aniţ by opustila jedno ze svých tradičních témat, jakými jsou 

imigrace, bezpečnost a tradiční hodnoty, se prezentovala i s antivládním postojem. 

Ambiciózní strategie našla podporu mezi voliči. Antirasistická mobilizace  

po znesvěcení ţidovského hřbitova v Carpentras v roce 1990 spolu s izolací kvůli 

podpoře S. Husseina ve válce v Perském zálivu nenechala FN dlouho stranou. Zcela 

překvapivě podle průzkumu ke konci roku 1991 souhlasil s Le Penovou politikou 

dvojnásobný počet obyvatelstva neţ rok předtím, coţ představovalo skoro 32 % hlasů. 

Strana tak úspěšně pokračovala na získávání si svých voličů (Ignazi 2006: 98-99). 

Nespokojenost s hlavními politickými stranami se potvrdila i v regionálních 

a v kantonálních volbách v roce 1992. FN tak definitivně potvrdila sebe samu jako 

důleţitého politického aktéra. V regionálních volbách získala ve 21 regionech 

239 postů, coţ byl téměř dvojnásobný počet mandátů oproti volbám v roce 1986. 

V kantonálních volbách se pak straně podařilo obsadit svými kandidáty téměř všechny 

kantony a získat 12,32 % hlasů. Těmito volbami se tak trvale potvrdilo proniknutí krajní 

pravice i do územní správy země.  

Rostoucí tendence volební podpory byla potvrzena i v legislativních volbách 

v roce 1993, ve kterých obsadila čtvrté místo a svým výsledkem dokonce porazila 

komunisty i zelené. Ačkoli strana obdrţela 12,42 % hlasů, coţ znamenalo téměř 

o 800 tisíc hlasů více neţ v předchozích volbách, nezískala za svůj výsledek ţádný 

mandát. Neúspěch strany v legislativních volbách v roce 1993 způsobil ještě větší 

soustředění FN na kantonální úroveň pro volby v roce 1994. Výsledkem tak bylo, 

ţe Lepenova strana působila v 1 848 z 1 922 kantonů (Ignazi 2006: 99). 

Contre l´Europe de Maastricht, Allez la France byla jasně popisující kandidátka 

pro evropské volby v roce 1994, jelikoţ strana odmítala akceptovat změny v Evropské 

unii. Se svým programem si FN udrţela svou jiţ téměř stabilní podporu v evropských 

volbách, kdy s 10,52 % hlasy obsadila 11 křesel. Přesto nebylo snadné utvořit politickou 

skupinu uvnitř EP. Italská MSI se distancovala od krajní pravice a lídr rakouské FPÖ 

odmítl spolupracovat s J.-M. Le Penem, proto poslanci z FN zůstali nezařazenými. 

Nejednotnost se projevila i v rámci FN, ke konci volebního období, kdy odešli někteří 

poslanci v závislosti na oddělení skupiny MNR vedé B. Mégretem (Mareš 2001: 126). 

Důsledkem toho J.-M. Le Pen inicioval v rámci Evropského parlamentu evropskou 

ultrapravicovou organizaci spojující i nečlenské země EU. Vyústěním byl vznik 
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organizace Euronat během kongresu FN 30. března 1997. Jednalo se o sdruţení 

evropských nacionalistů, jehoţ cílem je sjednotit národní a vlastenecké politické 

subjekty v Evropě pro Evropu národních států. Jelikoţ sdruţení koordinovala FN, 

ne všechny strany chtěly spolupracovat s jejím lídrem v rámci Euronatu. Zejména 

západoevropské strany se bály, aby nepřišly o volební potenciál v domácí politice. Větší 

podporu tak nalezl ve východní Evropě. O dva roky později vznikla i organizace 

Euronat mládeţe (Mareš 2007: 174-175). 

V roce 1995 J.-M. Le Pen reorientoval svou politiku, kdyţ se odklonil 

od umírněné pravice a deklaroval právo na povstání ve jménu alternativního systému. 

FN popřela hodnoty demokratického systému, kdyţ ho definovala jako chybný 

či antinacionální. Návratem ke krajně pravicové politice FN s ní odmítaly ostatní 

subjekty jakoukoli alianci či spolupráci, coţ bylo později důvodem, proč byla umírněná 

pravice poraţena. V prezidentských volbách, ve kterých se J.-M. Le Pen prezentoval 

například i tím, ţe chtěl odsunout 3 miliony neevropanů z Francie, zaměřil pozornost 

také na sociální sloţku a získal 15% hlasů. Výraznou podporu straně přinesly volby 

do místních zastupitelstev v roce 1995, kdy v některých místech strana obdrţela 

aţ 30 % voličské přízně, a to zejména v oblastech jako jsou paříţská předměstí a region 

Provence-Alpes-Côte d'Azur (Ivaldi 2005: 18). Rostoucí volební podpora byla 

potvrzena i v legislativních volbách v roce 1997, kdyţ FN obdrţela 15,24 % hlasů, 

coţ bylo o 600 tisíc hlasů více neţ ve volbách v roce 1993. Zvětšující se volební 

podpora se ale vlivem volebního systému neprojevila v počtu mandátů, FN dosáhla 

pouze na jediný mandát J. M. Le Chevalliera, tehdejšího starostu Toulonu. To bylo 

jedním ze tří měst, kde měla FN silné zastoupení jiţ od obecních voleb v roce 1995. 

Strana tehdy obsadila posty starostů ve městech Orange, Marignane a Touloune (Mayer 

1998: 14). Voliči volili FN nejen z důvodu politického programu a hodnot, které strana 

hlásala, ale zejména kvůli osobnosti J.-M. Le Pena. Proporce mezi protestním hlasem 

a sounáleţitostí s J.-M. Le Penem převáţila. Znamenalo to, ţe hlas pro FN se změnil 

a nejednalo se o pouhý procentní hlas, i kdyţ stále velké procento voličů vyjadřovalo 

hlasem pro FN svou nespokojenost (Monzat 1996: 124-125). 

V roce 1997 však stranu začaly zuţovat viditelné rozepře, které vedly dva tábory 

o budoucí směřování strany po J.-M. Le Penovi. Na jedné straně stál B. Mégret jako 

nástupce proměny FN po vzoru italské MSI a touhou po alianci s umírněnou pravicí. 
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Na druhé straně stála vize stráţce staré FN B. Gollnische a katolického fundamentalisty 

B. Antonyho, coţ bylo v tu dobu bliţší křídlo J.-M. Le Penovi. Politická nestabilita 

se projevila v izolaci volebních výsledků a omezeném mnoţství kandidátů schopných 

vyhrát a přispěla k vnitřní rozdrobenosti strany. Otevřený nesoulad vedl k tomu, 

ţe se na přelomu roku 1998-1999 oddělilo proreformní křídlo B. Mégreta, které dalo 

vzniknout krajně pravicovému subjektu MNR. (Navrot 2003).  

V regionálních volbách v roce 1998 strana navázala na spolupráci s umírněnou 

pravicí UDF, kdyţ podpořila jejich čtyři kandidáty. Zároveň zvětšila počet obsazených 

mandátů na 275, kdyţ získala 15,1 % hlasů. Zklamáním pro FN byly evropské volby 

v roce 1999. Zdálo se, ţe rozdělení strany způsobilo zastavení dynamického voličského 

růstu FN, coţ se částečně potvrdilo právě v evropských volbách. Ačkoli strana porazila 

svého konkurenta v podobě MNR, která obdrţela 3,29 % hlasů, neobhájila svůj 

dosavadní počet mandátů a obsadila z pohledu strany pouhých 5 křesel s volební 

podporou 5,69 % hlasů.
24

 Strana spolu s ostatními nesourodými subjekty vytvořila 

nehomogenní skupinu „Technickou frakci nezávislých poslanců.“ Smíšená skupina byla 

dvakrát rozpuštěna, nejprve krátce po svém sestavení kvůli účelovosti spojení, proti 

čemuţ se aktéři úspěšně odvolali, a naposledy v roce 2001 (Mareš 2001: 126-7). 

V kantonálních a místních volbách 2001 nepřekračuje procento hlasů pro MNR 

zisk FN, přesto strana vedená J.-M. Le Penem v místních volbách částečně ztratila 

podporu voličů oproti předchozím volbám. Podařilo se jí obhájit jediný post starosty 

v Orange. Prezidentské volby v roce 2002, zejména jejich první kolo, se staly 

diskutovaným tématem nejen ve Francii, ale i mimo její hranice. Popularita krajně 

pravicové strany a jejího kandidáta dosáhla v prvním kole 16,89 % volební podpory, 

coţ zaručilo J.-M. Le Penovi účast ve druhém kole prezidentské volby.
25

 Jednalo 

se o jeho největší podporu v poměru na získaná procenta v historii strany a zároveň se 

J.-M. Le Pen prvně probojoval do druhého kola,
26

 kdyţ v předchozí volbě zůstal čtvrtý 

v pořadí. S ohledem na výsledek dokázal porazit i kandidujícího předsedu vlády 

L. Jospina z PS. Potvrdil se tak dlouhodobý trend, ţe J.-M. Le Pen byl vnímán jako 

                                                
24 Na kandidátní listině FN se představil i vnuk Ch. de Gaulla.  
25 V prvním kole J.-M. Le Pen získal 4,804,713 hlasů. 
26

 Volební výsledek 16,9 % hlasů v prvním kole byl rozhodně nejvyšším ziskem v porovnání s minulými 

volbami. Ve třech prezidentských volbách jeho podpora vzrostla z 0,7 % hlasů (200 tisíc voličů) v roce 

1988, přes 14,4 % hlasů (4,4 milion voličů) v roce 1998 aţ k 15% hlasů (4,6 milionů voličů) v roce 1995.  
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charismatický politik, který získával ve volbách více procent hlasů neţ samotná 

kandidátka FN. Výsledek mohl být zapříčiněn i velkou absencí voličů u voleb, která 

dosahovala aţ 28 %, ale také velkým počtem levicových kandidátů, coţ posléze 

způsobilo rozdrobenost hlasů mezi mnoţství uchazečů. Zároveň však voliči svým 

protestním hlasem mohli dát najevo nespokojenost s dosavadní politikou, která byla 

podpořena rostoucí imigrací a zvyšujícím se procentem nezaměstnaných (Mayer 2002: 

506; Shields 2010: 61-69). 

Ve druhém kole se jako protikandidát představil tehdejší prezident J. Chirac, 

jenţ v prvním kole získal méně neţ 20 % hlasů. Znamenalo to tak nejhorší volební 

podporu pro obhajujícího prezidenta v historii Páté republiky. Ačkoli ve druhém kole 

obdrţel rekordních 82,21 % hlasů od voličů, jednalo se spíše o plebiscit mezi tím, 

jak zvolit „menší zlo mezi dvěma zly.“ V porovnání mezi ním a J.-M. Le Penem byl 

J. Chirac vnímán jako dobrý kandidát na prezidentský post, lídr FN obdrţel 17,79 % 

hlasů. Z prvního pohledu by se mohlo zdát, ţe J.-M. Le Pen byl zvolen v prvním kole 

za pomoci protestních hlasů nespokojené veřejnosti, ovšem pak by nebylo moţné, 

aby svůj výsledek navýšil o 700 tisíc hlasů v druhém kole. Následné legislativní volby 

nenavázaly takovým způsobem na úspěch J.-M. Le Pena. FN získala jen 11,12 % hlasů, 

ale v přepočtu na hlasy se jednalo o necelé tři miliony, které v dolní komoře nestačily 

na ţádný mandát. Tím se opětovně potvrdil větší volební úspěch J.-M. Le Pena oproti 

stranickým výsledkům. 

V březnu 2004, přes nepříznivý nový způsob skrutinií, získala krajní pravice 

po druhém kole v 17 regionech 156 postů, ale přesto nedokázala navázat na úspěchy 

z voleb 1998, kdy měla 275 regionálních radních (Bréchon 2009: 93-94). Úpadek 

volební podpory byl spatřován i v nerozvinutém volebním programu. Naopak zvýšení 

počtu hlasů v prvním kole je podle N. Mayerové moţné vysvětlit nespokojeností 

společnosti i z důvodu aféry Juppé
27

 (Mayer 2004). Zlepšení volebních výsledků 

v evropských volbách 2004 nebylo příliš viditelné. Strana obsadila 7 křesel s volební 

podporou 9,81 % hlasů. Ani ostatní evropské krajně pravicové strany nezískaly velkou 

volební podporu a opětovně nedošlo k sestavení skupiny uvnitř EP, jelikoţ přetrvala 

                                                
27 A. Juppé, bývalý premiér a předseda RPR, později i UMP, a starosta v Bordeaux, v době svého 

působení na paříţské radnici zaměstnával sedm fiktivních osob, ve skutečnosti pracovali pro RPR. Byl 

obviněn za zneuţívání vlivu při obsazování míst na paříţské radnici a odsouzen k 10 letům nevolitelnosti 

a 18 měsícům odnětí svobody. Tresty mu byly posléze zkráceny. V současné době působí jako ministr 

zahraničí. Byl povaţován za moţného kandidáta pro prezidentské volby 2012. 
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nevole některých subjektů spolupracovat s FN. Na severo-východě Francie se prokázala 

volební podpora i Le Penovy dcery M. Le Penové (Mareš 2007: 176). 

Prezidentské volby v roce 2007 byly dokonce hodnoceny jako konec voličské přízně 

J.-M. Le Pena a jeho strany. Volební podpora šéfa FN klesla pod 4 miliony voličů,
28

 

zisk 10,44 % hlasů znamenal jeho druhý nejhorší volební výsledek v prezidentských 

volbách po 30 letech politické kariéry.
29

 Výsledek byl pro předsedu FN o to víc 

šokující, neboť volební průzkumy naznačovaly podporu v rozmezí 12 aţ 15 %, s tím, 

ţe v únoru 2007 získal v průzkumech dokonce 32 % hlasů, které by znamenaly postup 

do druhého kola voleb. Zároveň mu byla příznivě nakloněna situace, neboť ve Francii 

vzrostla nezaměstnanost, vládní reformy doprovázely četné protesty, výjimkou nebyly 

ani politické skandály, došlo k úpadku smlouvy o Evropské unii aj. Deníky poté začaly 

upozorňovat na úbytek hlasů a nastupující krizi strany. Například deník Libération 

napsal článek s titulkem hlásající „Konec Le Pena,“ či Le Monde upoutával nadpisem 

„Úpadek lepenismu“ (Shields 2010: 61, Mayer 2007a: 430).  

Nepřesvědčivý výsledek prezidentských voleb pro předsedu FN byl způsoben hned 

několika událostmi. Jednalo se zejména o postoje kandidátů v rámci jejich kampaně, 

se kterou se prezentovali před voliči. Ačkoli Le Pen ve své kampani zůstal věrný svým 

tradičním postojům, tedy názorům a programu FN, nebyl jediný, kdo se prezentoval 

tímto směrem. Postoje jako antievropský, antiislamistický s důrazem na tradiční 

hodnoty měl i P. de Villiers, který získal 2,2 % hlasů. Čímţ mohl potenciálně připravit 

J.-M. Le Pena o 800 tisíc hlasů, které by svým způsobem vynulovaly ztrátu jeho voličů 

v předchozích volbách. Váţnější úbytek hlasů ale mohla znamenat kampaň kandidáta 

N. Sarkozyho, který byl v tu dobu ministrem vnitra. Jeho kampaň se opírala zejména 

o důleţitost autority, o právo a pořádek, o národní cítění, o kontrolovanou imigraci, 

ale také o sníţení daní a dodrţování hodnot. Jeho prezentace tak byla více pravicová neţ 

politika J. Chiraca a naráţela i na J.-M. Le Pena, který vystupoval s umírněnějším 

postojem oproti minulým volbám. N. Sarkozy kladl důraz na důraznější rétoriku, která 

dokonce hovořila i o DNA testech pro imigranty a dávala si takové cíle, jako deportaci 

25 tisíc ilegálních imigrantů. Na tuto kampaň N. Sarkozy získal podporu i od některých 

přívrţenců Národní fronty, zejména v regionech jako je Alsasko, Provence-Alpes-Côte 

                                                
28 J.-M. Le Pen získal přízeň od 3, 834 530 občanů 
29 Nejhorší výsledek zaznamenal při své první kandidatuře v roce 1974. 
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d'Azur a Languedoc-Roussillon. Vypadnutí J.M. Le Pena po prvním kole způsobilo, 

ţe v průměru kaţdí dva voliči FN ze tří se zaměřili na N. Sarkozyho, jenţ nabízel 

schůdnější program neţ zástupkyně za PS S. Royalová. Pouze jedna zbylá třetina voličů 

uposlechla výzvu Le Pena, která volala po masivní absenci ve druhém kole voleb 

(Mayer 2007a: 436-439, Shields 2010: 65). Lze tak postřehnout slábnoucí podporu 

Národní fronty ve prospěch pravice, zároveň umírněnější postoje J.-M. Le Pena, 

za kterými stála strategie jeho dcery M. Le Penové coby strategické ředitelky kampaně, 

coţ mohlo odradit některé voliče od rozhodnutí pro něj hlasovat, ale také upadající vliv 

J.-M. Le Pena na rozhodnutí voličů ve druhém kole. Představa čestnější FN se setkala 

s neúspěchem (Sineau 2007: 355). Zatímco pravice a zejména N. Sarkozy koketovaly 

s tématy krajně pravicové FN, čímţ docházelo k jejich legitimizaci, levice upozorňovala 

na FN stále jako na radikální uskupení a vymezovala se proti jeho politice. Postava 

N. Sarkozyho v tu dobu byla vhodnou alternativu, a to jak politickými tématy, tak méně 

konfliktní osobností neţ měl J.-M. Le Pen. Na druhou stranu se ukázalo, ţe hranice 

mezi pravicí a krajní pravicí nejsou ve Francii pevně vytyčeny. Nejedná se o stabilní 

vymezení stran, naopak politické strany vyuţívají slibného potenciálu k přilákání 

co nejvíce voličů. Zároveň N. Sarkozy svými kroky legitimizoval některá témata FN, 

čímţ ji i sám očistil od radikálních předsudků. 

Slabá volební podpora FN se podepsala i v legislativních volbách, kdy strana získala 

pouze 4,29 % hlasů a ztratila tak podruhé za sebou zastoupení v dolní komoře 

parlamentu. Ve volbách se však výrazně profilovala M. Le Penová, ačkoli její příznivci 

v rámci strany ztráceli. Na 13. sjezdu v Bordeaux při volbě centrálního výboru bylo její 

křídlo oslabeno, kdyţ více zástupců získal potenciální kandidát na post předsedy strany 

B. Gollnish.   

Výsledky FN naznačovaly konec politické kariéry předsedy FN, i kdyţ měl vést 

stranu aţ do sjezdu v roce 2011. Za ztrátou voličů a preferencí tak mohl bez pochyby 

i N. Sarkozy, který s tématy krajní pravice jako je imigrace, bezpečnostní otázka 

a národní identita přebral některé voliče FN. Pokud se tedy dříve FN vymezovala vůči 

politické situaci a sbírala hlasy zklamaných voličů, po prezidentských volbách 2007  

se situace obrátila. 

I v následujících volbách do různých úrovní volební podpora strany upadala. Zdálo 

se, ţe se FN blíţí ke svému kolapsu, coţ potvrzoval i výsledek z komunálních voleb. 



45 

 

Krajně pravicová strana byla schopná se udrţet pouze v pěti municipalitách nad 30 tisíc 

obyvatel, jednalo se o Calais, Perpignan, Romans-sur-Isère, Villeneuve-Saint-Georges 

a Mulhouse. Rozčarování pro FN přišlo i v největších městech, kde nezískala předchozí 

podporu. K dalšímu pohoršení došlo ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, 

kdyţ strana obdrţela 6,34 % hlasů,  čímţ získala 3 mandáty. Svůj post europoslankyně 

M. Le Penová obhájila s 10,18 % hlasy, coţ byl nejlepší výsledek pro FN 

v její historii.
30

 Do EP se kromě předsedy strany dostal i B. Gollnisch. 

Regionální volby 2010 byly poznamenány nízkou volební účastí i s ohledem na 

nespokojenost s vládou N. Sarkozyho. Ve volbách získala 11,7 % hlasů, 

coţ představovalo 118 mandátů (Jaigu 2012). Bylo tak potvrzeno, ţe FN začínala 

ztrácet dlouhodobě své postavení na všech úrovních. Lepšího výsledku dosáhla 

opětovně Le Penova dcera M. Le Penová, a to v rámci venkovských oblastí 

Pas-de-Calais, kdyţ se ve své kampani zaměřila na obranu zemědělců proti zemědělské 

politice EU. M. Le Penová získala přes 18,3 % hlasů.
31

 

Zbytek roku 2010 se nesl jiţ ve znamení vnitřní kampaně na post nového předsedy 

strany, která vyvrcholila v lednu 2011 na kongresu v Tours, kdyţ J.-M. Le Pen předal 

pomyslné ţezlo své dceři. 

3.2 Organizace strany  

Jak uţ bylo naznačeno v úvodu, pro politickou stranu je důleţitá osoba jejího 

lídra. Jeho schopnosti mnohdy určují, kam se strana posune a jak bude vnímána mezi 

voliči. Jedná se o mediální tvář strany, která ji prezentuje a spoluutváří její vývoj. 

Pokud je řeč o FN, je tato teorie o to více pravdivá. Z FN se postupem času stala 

politická strana, ve které rozhoduje právě její lídr. K ideologii a výraznému diskursu FN 

patří výrazné vedení strany, které přitahuje elektorát. J.-M. Le Pen jako předseda strany 

svým slovním diskursem i za pomoci své osobnosti spojoval a reflektoval ve straně 

hlavní proudy myšlenek ke konsensu. Mezi hlavní dělící linii rozdílných zájmů patří 

zastánci tvrdé linie a umírnění, ale také různorodé podskupiny představující rozdílné 

generace (Davies 1999: 26-27). 

                                                
30 Marine Le Pen, sa biografie, Élections Présidentielles 2012 [online]. [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.elections-presidentielles-2017.fr/candidats-2012/marine-le-pen/> 
31 La gauche nettement en tête, Le FN en trouble-fête, Le Figaro [online]. 15. 3. 2010 [ cit. 30. 3. 2012] 

Dostupné z: <http://www.lefigaro.fr/elections-regionales-2010/2010/03/14/01034-

20100314ARTFIG00195-la-gauche-nettement-en-tete-le-fn-en-trouble-fete-.php> 

http://www.elections-presidentielles-2017.fr/candidats-2012/marine-le-pen/
http://www.lefigaro.fr/elections-regionales-2010/2010/03/14/01034-20100314ARTFIG00195-la-gauche-nettement-en-tete-le-fn-en-trouble-fete-.php
http://www.lefigaro.fr/elections-regionales-2010/2010/03/14/01034-20100314ARTFIG00195-la-gauche-nettement-en-tete-le-fn-en-trouble-fete-.php
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Výrazná osobnost lídra jiţ odhaluje silně hierarchickou politickou stranu, 

která má obdobné struktury jako model komunistické strany, kde stejně tak nezbytnou 

součástí jejího fungování je vnitřní disciplína. Je proto důleţité ukázat, jakou roli hraje 

formálně i neformálně její lídr, jelikoţ reprezentativní orgány mají jen málo pravomocí 

a veškerá moc je soustředěna v rukou předsedy strany a jeho blízké skupiny.  

Základním orgánem FN je kongres (congrès) strany, který má spíše symbolickou 

roli. Schází se jednou za tři roky v přibliţném počtu 1 500 zástupců, během kterého 

spojuje řadové aktivisty i vrcholné orgány. Pomáhá směřovat orientaci strany, 

volí si své výkonné orgány jako je ústřední výbor (comité central) a zejména svého 

předsedu. Na setkání se vytváří také platforma pro nadcházející kampaň, ovšem nemá 

téměř ţádnou způsobilost k větším úkolům. Na posledním XIV. kongresu strany došlo 

k výměně dlouholetého lídra, kdy se do čela strany postavila M. Le Penová.
32

 

Ústřední výbor pomáhá exekutivě strany, neboli politické kanceláři, 

ale v ţádném případě nekontroluje její aktivitu a nezpochybňuje jejich rozhodnutí. Jeho 

funkce je připodobňována parlamentu strany. Skládá se ze sta členů, kteří jsou voleni 

kongresem, přičemţ dvacet z nich je kooptováno na základě návrhů předsedy strany. 

Scházejí se dvakrát aţ třikrát za rok. Mají za úkol definovat směřování FN 

ve střednědobém horizontu a kroky k propagandě strany i její taktiky (Ivaldi 2005: 31). 

Rozšířeným orgánem k ústřednímu výboru, jenţ slučuje velké mnoţství funkcí, 

je národní rada (Conseil National). Jedná se taktéţ o reprezentativní orgán sloţený 

z centrálního výboru, politické kanceláře, zvolených zástupců z národních 

a regionálních úrovní, departementálních tajemníků a z lidí, které jsou jmenováni 

na základě jejich funkcí a znalostí. Z důvodu počtu účastníků se schází 2-3x za rok.
33

 

Hlavní výkonný orgán představuje politická kancelář (bureau politique), kterou 

reprezentuje okolo 40 členů volených ústředním výborem, jeţ jsou pod pravomocemi 

předsedy strany. Setkává se jednou za týden, kde navrhuje orientaci FN, kdy předseda 

strany vede debaty a rozhoduje o programu jednání. Nejedná se však o jediné 

pracovníky, kteří obklopují předsedu strany (Ivaldi 2005: 31). 

                                                
32 Le Congrès, Front national [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z: <http://www.frontnational.com/le-

congres/> 
33 Le Conseil national, Front national [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z:   

<http://web.archive.org/web/20101008215806/http://www.frontnational.com/?page_id=485> 

http://www.frontnational.com/le-congres/
http://www.frontnational.com/le-congres/
http://web.archive.org/web/20101008215806/http:/www.frontnational.com/?page_id=485
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Nalezneme zde také výkonnou kancelář (bureau exécutif) jako neformální 

usnášející se orgán scházející se na přání předsedy strany, jehoţ členy si sám vybíral. 

Jedná se spíše o okruh nejbliţších spolupracovníků, jeţ obklopují předsedu strany 

a bezpochyby představují reálné místo moci ve FN. Na konci mandátu J.-M. Le Pena 

se skládala ze 7 lidí, mezi které patřili jemu blízcí lidé, jako byl generální tajemník, 

správce pokladny a 4 místopředsedové včetně M. Le Penové a B. Gollnische.
34

 

Jak jiţ bylo zmíněno, ve straně jsou taktéţ místopředsedové. Dříve se jednalo o funkci, 

do které byli jmenováni zástupnci na základě zklidnění vnitřních frakcí, 

coţ umoţňovalo J.-M. Le Penovi vyváţit relativní vliv na různorodé proudy uvnitř 

strany. Jejich pověřením jsou různé úkoly od politických rádců přes různé kabinety 

a komunikaci. 

Generální tajemník (sécretaire général) a generální pověřenec (délégation 

générale) představují dualní strukturu, která vznikla na základě rostoucích protipólů 

ve straně. J.-M. Le Pen si těmito novými funkcemi chtěl pojistit vlastní postavení 

ve straně. Odpovídají také potřebě organizace ve straně v důsledku její rostoucí síly. 

Post generálního tajemníka je spojován zejména se silnou osobností J.-P. Stirboise, 

jakoţto stranického „číslo dvě.“ Funkce byla ovšem zachována i po jeho smrti a i po 

osamostatnění křídla B. Mégréta, kdy se generálním tajemníkem stal C. Lang. 

V jeho pravomoci se pak nacházelo několik administrativních sluţeb. J.-M. Le Pen si 

tak pojistil post předsedy strany a uklidnil aspirace. K vystřídání došlo v roce 1995, kdy 

byl uveden do úřadu B. Gollnisch. Generální pověřenec, jehoţ funkce spadající pod vliv             

J.-M. Le Pena vznikla v roce 1988, je pověřen převáţně činností, jeţ souvisí se 

stranickou ideologií, propagandou FN a utvářením stranických kádrů a členů. Pod jeho 

kompetence spadají delegace, které se starají o rozvojové aktivity v oblasti vnitřní 

a vnější komunikace a o zlepšení vyuţití internetu, multimédií, grafických podob apod. 

(Ivaldi 2005: 31-32; Mayer 1998: 14-15).   

Veškerá reálná moc zůstává v rukou předsedy strany, kterým byl od zaloţení 

strany FN J.-M. Le Pen, jehoţ funkce znamenala kontrolu nad celým stranickým 

ţivotem a veřejným vystupováním strany (Mayer 1998: 14-15). Kongres byl tak spíše 

formalitou, která formovala prezentaci strany. FN byla a je téměř od svého působení 

                                                
34 Le Bureau exécutif, Front national [online]. [cit. 16. 2. 2012]. Dostupné z: 

<http://web.archive.org/web/20101008215750/http://www.frontnational.com/?page_id=479> 

http://web.archive.org/web/20101008215750/http:/www.frontnational.com/?page_id=479
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personifikována s lídrem J.-M. Le Penem, který si vybíral zejména blízké 

spolupracovníky pro výkonnou kancelář, ale měl svůj vliv i na sloţení politbyra. 

Za vzrůstem strany však nestojí pouze on. Image významného lídra přicházela postupně 

a přinášela neodmyslitelný fenomén krajní pravice. 

Ještě v 80. letech jeho postavení nebylo neotřesitelné, za rozmachem Národní 

fronty stál i J.-P. Stirbois, jenţ přinesl důleţité volební hlasy, a tím ji zviditelnil. Jeho 

popularita vzrostla v roce 1977, kdy vedl solidaristes zaměřující se proti NATO. K jeho 

názorům patřila nedůvěra k neoliberalismu, rasismus a antisemitismus. Stranu 

reorganizoval, kdyţ vyloučil neonacisty, zvolil více anti-americký postoj a zaměřil se na 

národní identitu a imigraci. Na přelomu 80. a 90. let se situace obrátila a byla to právě 

osobnost J.-M. Le Pena, která zvedala volební výsledky straně a strhávala na sebe 

mediální zájem. Posléze byl dokonce J.-P. Stirbois vyloučen z politické kanceláře 

na základě ţádosti lídra (Camus 1998: 10). 

Ačkoli byla v 90. letech ve straně patrná nesmiřitelnost jednotlivých názorových 

proudů a neshody v případném nástupnictví předsedy, voliči se nezajímali o vnitřní 

problematiku a volili na základě osobnosti J.-M. Le Pena. Jejich kroky tak více 

podporovaly jeho suverénní postavení v rámci strany. Po smrti J.-P. Striboise se jako 

výrazná tvář prosazoval B. Mégret, který vedle J.-M. Le Pena zůstal aţ do té doby, 

neţ jeho snaha modernizovat stranu narazila na jeho odpor. Vize umírněné strany, která 

je ochotná spolupracovat s pravicovými subjekty, se nesetkla s podporou předsedny FN. 

V důsledku sporů odešel B. Mégret z FN a zaloţil si na základě oddělené frakce MNR, 

do které odešla část politické elity z FN stejně tak jako jeho nejstarší dcera, která byla 

vnímána jako budoucí lídr a pokračovatelka tradiční rodinné ideologie. Proti 

B. Mégretovi se však vymezovala nejmladší ze tří dcer M. Le Penová, která odmítala 

jeho myšlenky stejně jako její otec. 

Jako noví potenciální kandidáti na předsedu strany se postupně objevovali 

C. Lang a B. Gollnisch. Silná pozice J.-M. Le Pena však byla nezpochybnitelná, zvláště 

po výsledku prezidentských voleb v roce 2002, kdyţ se probojoval aţ do druhého kola. 

Křídlo C. Langa či B. Gollnische zpočátku nepředstavovalo potenciální ohroţení pro 

lídra, ale spíše vytvářelo proudy uvnitř FN. J.-M. Le Pen si i přes výsledky z kongresů 

dokázal prosazovat svou vůli a postupně dosazoval svou nejmladší dceru 

do významných pozic, ačkoli neměla stranickou podporu. Změna nastala v roce 2008, 
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kdy byl C. Lang
35

 vyloučen z politické kanceláře. Bývalý generální tajemník strany z let 

1988-1995 a 1999-2005 byl nucen odejít na ţádost J.-M. Le Pena, stejně jako dříve 

J.-P. Stirbois. Po odchodu z FN si v roce 2009 zaloţil vlastní stranu Parti de la France 

(PDF). Za odchodem C. Langa stály opětovně neshody, ale tentokrát zejména mezi ním 

a M. Le Penovou. V evropských volbách 2009 by byl protikandidátem M. Le Penové, 

a proto se její otec, ačkoli nestál plně za její ideologii, za ní postavil.
36

 Vyloučení mělo 

za důsledek opětovný odchod i některých členů FN jako byl například bývalý evropský 

poslanec Ch. Baeckeroot a europoslanec F. Le Rachinel.
37

 Rodinná politika tak začínala 

být více neţ patrná. J.-M. Le Pen postupně budoval pozici pro svou dceru, a to nejen 

jejím dosazováním do vyšších struktur přes volební výsledky kongresu, ale také tím, 

ţe odkláněl potenciální soupeře na svůj post. Role J.-M. Le Pena tak byla opět 

rozhodující. Na post předsedy strany tak zůstal B. Gollnisch a jeho dcera. Jeho politický 

názor a postoj se stal určujícím pro vývoj FN aţ do současné doby. Byl si vědom svého 

volebního přínosu, jelikoţ jeho volební výsledky byly vyšší neţ stranické, a proto jeho 

pozice byla neotřesitelná. 

J.-M. Le Pen nerozhodoval pouze o vyloučení významných tváří, ale také se 

vymezil proti několika blízkým spolupracovníkům z výkonné i z politické kanceláře. 

Například v roce 2004 dočasně z úzké skupiny řídící FN vyloučil M.-F. Stirboisovou 

i J. Bomparda, kterému následně potlačil členství i v politické kanceláři. Ten se znelíbil 

mimo jiné kritikou předsedy a jeho dcery ve směřování FN.
38

 Ukázalo se tak, 

ţe z 8 členů z nejvyššího orgánu má J.-P. Le Pen převaţující hlas a potvrdil, ţe kritika 

namířená proti němu nebo jeho dceři ve směřování FN nebude tolerována. Kroky vedly 

k odchodu starosty Orange, ale i některých představitelů  FN, kteří přešli do MPF na 

přelomu let 2005 a 2006.
39

 Další vlnu rezignací zapříčinil zmiňovaný odchod C. Langa.  

                                                
35 Vyloučen byl také J.-C. Martinez, který by ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval proti L. 

Alotovi, jenţ byl blízký svým zaměřením M. Le Pen. J.-C- Martinez i C. Lang představovali tradiční 
křídlo strany. 
36 Le FN suspend Lang et Martinez, Libération [online]. 17. 11. 2008 [cit. 30. 3. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.liberation.fr/politiques/0101266717-fn-le-pen-va-suspendre-carl-lang>  
37 Jean-Marie Le Pen repoussa sa succession à 2011, Le nouvel Observateur [online]. 4. 2. 2009 [cit. 30. 

3. 2012]. Dostupné z: <http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20090204.OBS3104/jean-marie-le-pen-

repousse-sa-succession-a-2011.html> 
38 Le Bureau exécutif du FN reporte sa décision sur Jaques Bompard, Le Figaro [online]. 4. 7. 2005 [cit. 

30. 3. 2012]. Dostupné z: <http://www.pressmon.com/cgi-bin/press_view.cgi?id=842364> 
39 Le Pen suspend Bompard et Stribois, Le nouvel Observateur [online]. 10. 9. 2004 [cit. 30. 3. 2012]. 

Dostupné z: <http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20040904.OBS6208/le-pen-suspendbompard-et-

stirbois.html> 

http://www.liberation.fr/politiques/0101266717-fn-le-pen-va-suspendre-carl-lang
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20090204.OBS3104/jean-marie-le-pen-repousse-sa-succession-a-2011.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20090204.OBS3104/jean-marie-le-pen-repousse-sa-succession-a-2011.html
http://www.pressmon.com/cgi-bin/press_view.cgi?id=842364
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20040904.OBS6208/le-pen-suspendbompard-et-stirbois.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20040904.OBS6208/le-pen-suspendbompard-et-stirbois.html
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Svůj vliv na FN projevil J.-M. Le Pen na oficiální rovině zejména podporou své 

dcery na post předsedkyně FN v roce 2011. Ani po odchodu z čela FN však rozhodně 

nezůstává mimo hru. V současné době zastává funkci čestného místopředsedy FN. Beze 

sporu vlivem J.-M. Le Pena dokázala FN „přejít poušť“ s krajní pravicí a postavit se 

potíţím kolem konstrukce ţivotaschopné strany ve francouzském stranickém systému 

aţ k její stabilizaci v politickém systému Páté republiky.  

3.3 Diskurs a image předsedy strany  

Pro politické strany je mediální obraz velice důleţitý, neboť ji zviditelňuje 

v očích veřejnosti. Samotná pozornost je pak nejčastěji zaměřena na politické lídry 

jednotlivých politických aktérů, kde se zkoumá jejich nastavená rétorika, postoje 

i taktika, kterou pouţívají jako nástroj k zvýšení zájmu. Proto v následující kapitole 

bude pozornost zaměřena na tyto prvky u J.-M. Le Pena. 

J.-M. Le Pen se objevil na francouzské politické scéně nejen jako schopný lídr, 

ale také jako výrazný řečník v polovině 80. let 20. století. Le Penova výrazná osobnost 

zastávala bezpochyby klíčovou roli během různých fází vývoje FN. Spolu s jeho 

řečnickým nadáním měl moţnost zcela kontrolovat veřejné vyjadřování a prezentaci 

strany. Jeho styl se zakládal na silném charismatu i populistickému projevu, latentní 

prozíravosti a rétorice, která byla důvtipná a strategická (Williams 2011: 683-684). 

J.-M. Le Pen byl chápán jako výmluvný a efektivní veřejný mluvčí, jenţ uměl 

vyuţívat francouzská média, ačkoli nemusela souhlasit s jeho programatikou a názory, 

v době, kdy je potřeboval. Volební podpora FN zůstávala závislá na jeho silné 

osobnosti. V počátcích se psalo o FN pouze v době stranického shromáţdění, ovšem její 

předseda dopomohl straně ke zviditelnění za pomoci slovních výroků a mnohdy aţ 

slovních kontroverzí jakými byly rasistické metafory. V roce 1996 J.-M. Le Pen 

upozornil na nerovnost ras a poté B. Mégret zdůraznil nadřazenost západní civilizace. 

Právě obrana francouzské národní identity zakládající se na nerovnosti ras byla 

základním diskursem, který byl znatelný od zaloţení strany. Nejdříve měly výroky 

sjednocovat stranu zevnitř, ale postupem času slouţily jako prostředek pro mobilizaci 

nových aktivistů krajní pravice. V projevech se FN odvolávala zejména na tři sloţky 

jako je národní jednota, ospravedlnění násilí a vzpomínky na 2. světovou válku. 

Le Penův projev se nezdráhal vyuţít kontroverzních slov, které ho odlišovaly 
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od liberálních a konzervativních stran. J.-M. Le Pen pouţíval slovní násilí i v případě 

historicky citlivých témat jako jsou koncentrační tábory. V roce 1987 jejich existenci 

popsal jako pouhou část či dokonce detail 2. světové války. Svým výrokem pobouřil 

nejen francouzskou společnost, ale reakce sklidil i v zahraničí. O dva roky později 

poupravil své tvrzení s tím, ţe by se mohlo jednat o základní detail tehdejší doby. Jeho 

změna postoje byla částečně připisována názorům veřejného mínění, neboť po projevu 

byl označen za nebezpečí pro demokracii 65% obyvateli, čímţ si pohoršil téměř o 10% 

oproti dřívějším výzkumům (Bergsdorf 2004). Za svou rétoriku byl předseda FN 

několikrát odsouzen, například v roce 1991 za zlehčování situace na zločinech 

spáchaných proti lidskosti v návaznosti „detailu války.“ Ačkoli antisemitismus nebyl 

hlavní ideologií FN, její lídr neváhal pouţít výroky, které směřovaly proti ţidům. 

Jednalo se spíše o jeho osobní diskurs, neţ výrazný prvek z programatiky krajně 

pravicové strany. Přesto jeho výroky nebyly pouhý lapsus v projevu. Podle  

J.-M. Le Pena se jednalo o „svobodný projev svobodného člověka.“ Poukazoval na 

právo, které umoţňuje svobodné vyjadřování. Výroky pojímal jako hru slov, kdy se 

jedná pouze o prosté vtípky. Oponoval tak nastavenému demokratickému systému, ve 

kterém se vyjádřil dle pravidla svobodného projevu a byl pokutován či odsouzen.
40

 

Je patrné, ţe Le Penovy výroky přitáhly zájem novinářů, kteří zprostředkovali 

informace široké veřejnosti. J.-M. Le Pen na sebe upoutával mediální zájem vţdy ve 

vhodnou dobu, kdy se potřeboval zviditelnit a zvýšit tak volební preference. 

Rozporuplnou cestou dokázal oţivit zájem společnosti o FN a získat si zpět své 

příznivce. Nebál se pouţít barvitých slov, kdyţ hovořil nahlas o tom, co si ostatní třeba 

jen mysleli. K jeho provokativním projevům patřilo i odvolávání se na pétainismus. 

Často ve svých projevech odkazoval i na koloniální historii Francie, kdy země sehrála 

důleţitou roli. Politici a odborníci v oboru začali upozorňovat na to, ţe média slouţí k 

propagandě FN. Novináři poukazováním na Le Penovy provokace činili reklamu lídrovi 

i FN a zviditelněním pak přispívali k její oblibě u veřejnosti. Nutno podotknout, ţe i 

v době prvního výroku o koncentračních táborech si 27% obyvatel myslelo, ţe pouze on 

dokáţe bránit jejich potřeby. Po místních volbách v roce 1983 a zvláště po úspěšné 

dovolbě v Dreux vzrostla popularita nejen straně, ale zvláště jejímu lídrovi. 

                                                
40 Le Pen et les médias: quand les journalistes deviennent complices dˈune banalisation de lˈextrémisme, 

Politique.net, décryptage de lˈactualité politique [online]. 7. 3. 2007 [cit. 30. 3. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.politique.net/2007030702-le-pen-et-les-medias-la-banalisation-de-l-extremisme.htm> 

http://www.politique.net/2007030702-le-pen-et-les-medias-la-banalisation-de-l-extremisme.htm
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Na veřejnost zapůsobil svým projevem ve sledovaném televizním programu, kde jeho 

komunikativní dovednosti pozitivně ovlivnily voliče, coţ mělo dopad 

na jeho popularitu, která se krátce poté zvýšila na dvojnásobek z 3,5 % na 7 % 

(Bergsdorf 2004; Ignazi 2006: 93-94). 

Jeho charisma a populistická rétorika mu dokázaly získat své zastánce, zvláště 

v období krize, kdy veřejnost vyhledávala výraznou osobnost. Zároveň nabízel 

v souladu s populismem snadná řešení. Jedním z příkladů bylo ozdravení Francie 

z ekonomické a sociální krize odesláním imigrantů do zemí jejich původu. Jeho projevy 

byly zároveň taktikou k otestování nálad veřejnosti. Podstatou rétoriky a vzkazů, které 

J.-M. Le Pen vysílal, byla i zakořeněnost v intelektuální tradici v kombinaci 

se současnými odstíny pravicových think-tanků, na jejichţ spojitost měl vliv B. Mégret.  

Bylo zřejmé, ţe J.-M. Le Pen je efektivním mluvčím strany.  

Úspěch strany J.-M. Le Pena spočíval také na tématech. Mimo klasických, 

vyuţíval i problematiku francouzského Alţírska či vládu levice a pravice,
41

 za které 

nedocházelo k úspěšné alternaci moci, coţ vedlo k úpadku silného státu. V jeho rétorice 

byl patrný odlišný postoj vůči přistěhovalcům ze severní Afriky, neboť si byl vědom 

provázanosti tohoto území s Francií. Proto, aby nedošlo na historickou spojitost, 

dokázal problém imigrace přesunout do vztahu ekonomické a politické hrozby 

a ne pouze jako otázku kulturní identity. J.-M. Le Pen potvrzuje charakteristiku 

moderních krajně pravicových stran, které svým postojem chrání identitu ostatních 

národů, nejen tedy toho svého. J.-M. Le Pen proslul protiimigrační rétorikou, přestoţe 

tvrdil, ţe má rád araby, kteří jsou v Maghrebu. Tudíţ ty, co zůstávají daleko od hranic 

Francie. Svým postojem chtěl dát najevo, ţe kaţdý národ si má bránit svou kulturní 

identitu na vlastním území. Jednal tak proto „v souladu s jejich právy“ (Williams 2010: 

685). 

J.-M. Le Pen v posledních letech působení v čele FN, podle některých, svou 

rétoriku zjemňoval. Vynechával hanlivé proslovy a ostrost jednotlivých výroků snaţil 

alespoň minimalizovat. Postupně však s jeho ubývající razancí a nabývajícím stářím 

ztrácel oporu mezi voliči. Jeho oslabení rétoriky se však nesetkalo s úspěchem mezi 

voliči, kteří dali v roce 2007 přednost pravicovému kandidátovi N. Sarkozymu, 

                                                
41 Vymezoval se zejména proti „baně čtyř.“ 
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jenţ zvolil pro svou prezidentskou kampaň výraznější rétoriku postavenou na otázce 

bezpečí a imigrace. V některých případech k legitimizaci témat pomohl nejen 

N. Sarkozy, ale také samotná média. Strach z kontroverzních výroků ke konci 

jeho politické kariéry upadal. Dříve, kdyţ byl pozván do vysílání, byli lidé připraveni na 

vystřiţení pasáţí, které se týkali antisemitismu a rasistických výroků. 

Hra s potřebným počtem podpisů pro oficiální účast v prezidentských volbách 

byla téměř pravidelnou hrou J.-M. Le Pena. Lídr FN poukazoval na obtíţnost sehnat 

počet podpisů jiţ zvolených představitelů, kteří mají strach se podepsat pod jeho 

kandidaturou. Stavěl se do role oběti. Opětovně si dokázal získat pozornost médií na 

svou osobnost a začít tak novou rétoriku a kampaň ke svému zvolení. Dokonce v roce 

2002 poté, co oznámil, ţe není jistá jeho kandidatura, získal 530 parrainages.  

3.4 Programatika strany se zaměřením na volební 

program 2002 a 2007 

V prvním programovém prohlášení FN se odráţela vnitřní nejednotnost strany, 

která byla sloţena z rozdílných skupin. Program šlo svým způsobem chápat jako 

kompromis mezi revolučním nacionalismem a konzervatismem (Buzzi 1994: 22). 

Po osamostatnění Národní fronty se programatika strany vytříbila a v průběhu jejího 

vývoje neprošla výraznou obměnou. 

Programy strany jiţ ve svém názvu často ukrývají upřednostňování Francie 

a jejích občanů před cizinci, coţ dokládají i samotné názvy jednotlivých prohlášení. 

V roce 1984 se strana prezentovala programem s názvem Les Français d´abord a o rok 

později La France est de retour a Pour la France, v neposlední řadě například 

i programem z roku 1993 300 mesures pour la renaissance de la France a Liberons 

la France z roku 2002. Snaha chránit národní identitu a hodnoty proti vnitřním 

i vnějším nepřátelům, zejména proti arabským a muslimských imigrantům, se prolíná 

programatikou strany v odkazech na jednotlivá témata. Cílem FN je navrátit politickým 

elitám a establishmentu důvěru.  

Ústředním tématem programových plánů FN vţdy byla migrace, která tvořila 

osu programových prohlášení v návaznosti na další témata, přičemţ jiţ od roku 1978 

docházelo k propojování imigrace a nezaměstnanosti. Druhým hlavním rysem 

programatiky FN byl boj proti kriminalitě a nebezpečí, který vedl aţ k zavedení politiky 



54 

 

„nulové tolerance“ v roce 2002. Absolutní prioritou se téma navrácení bezpečnosti stalo 

v roce 1997. Dále se v programu projevovala obrana tradičních hodnot, a to zejména 

klasického modelu rodiny, poté snaha změnit ekonomické a sociální směřování země 

a také odpor proti jakékoli integraci a supranacionalistickému přístupu. 

Z důvodu podobnosti volebních programů FN bude věnována pozornost 

posledním dvěma programům z dob předsednictví J.-M. Le Pena, a to z roku 2002 

a 2007. Volební programy z roku 2002 a 2007 je moţné srovnat i mezi sebou. Program 

z roku 2007 nabízí přehledněji řazená témata a tedy i snazší orientaci pro voliče. 

Zároveň je podstatně zkrácen téměř na polovinu toho předchozího, součastně programy 

poskytují stejné rozčlenění v rámci nabízených témat, kdy se jedná o kritiku daného 

stavu a řešení z pohledu FN. V posledním programu dochází jiţ k uhlazenějšímu 

projevu a zkrácení historického podtextu. Pozměněnou strukturu a jazyk je moţné 

spojovat s novou ředitelkou prezidentské kampaně M. Le Penovou. Zároveň voličský 

zájem spíše upřednostňoval osobnost lídra FN a programové projekty často 

představovaly druhořadý zdroj informací oproti proslovům a charismatu J.-M. Le Pena. 

Přesto v obou programech nacházíme mnohdy aţ podrobný dějinný podtext vztahující 

se k jednotlivým tématům, která se nevztahují pouze na poslední období úřadujícího 

prezidenta, jeho sliby a skutky během mandátu. V roce 2007 se jednalo jiţ o výrazně 

omezenou podobu, jelikoţ v roce 2002 program obsahoval více odkazů zejména 

na Alţírskou krizi, která zasahuje Francii aţ do dnešních dnů, dále podroboval kritice 

jednotlivé znění zákonů a kroky vlád. Celkově je programové prohlášení z roku 2007 

hodnoceno v jistých částech jako umírněnější a nabízí svým způsobem odklon 

od ultraliberalismu. 

Tradičním tématem FN byla bezesporu imigrace. Na silné výroky J.-M. Le Pena, 

jeţ staví na myšlence o nadřazenosti ras, zejména francouzského obyvatelstva, navazuje 

i samotná programatika strany. V programu problematika přistěhovalectví zaujímala 

a potvrzovala nastavený diskurs FN, který viní přistěhovalce z většiny zla v zemi. 

Pokud se hovoří o imigraci, dochází k vytyčení dvou skupin, proti kterým Národní 

fronta vystupuje. Do první spadají přistěhovalci z východní Evropy, které viní za 

rostoucí nezaměstnanost ve Francii, jelikoţ představují pro pracovní trh levnou pracovní 

sílu. Nejedná se však o primární nepřátele FN. V souvislosti s J.-M. Le Penem a 

Národní frontou dochází k propojování přistěhovalců s araby, kteří jsou srovnáváni 

s muslimy a tedy odporem proti islámu. Veřejnost posléze přijímá toto přirovnání, coţ 
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poskytuje FN ovládnutí veřejného prostoru, kdy dochází k tzv. „Lepenizaci“ 

(lepénisation). Veřejnost akceptuje diskurs strany a přejímá jej do svého ţivota, čímţ 

napomáhá straně k její legitimizaci a posunu z krajně pravicového postavení. FN 

odsuzuje imigrační politiku, kterou Francie vedla v posledních několika desítkách let, 

a jako opozice navrhovala v průběhu let rázná opatření pro zlepšení situace v Páté 

republice. V zásadovém odmítání multikulturalismu se vyhrazovala proti počtu 

příchozích, který se neúměrně zvětšoval společně s delikvencí, která je ve většině 

případů podle FN vedena migranty. FN se staví proti jakékoli imigraci. Upozornila, 

ţe se v posledních dvaceti letech navýšil počet přistěhovalců na 6 milionů, přičemţ 

kaţdý rok vstupuje do země na 500 tisíc nových, z nichţ 300 tisíc je legální cestou. 

V programovém prohlášení v roce 2002 FN navrhovala ukončení veškeré imigrace, 

a to nikoli jen ilegální, ale taktéţ legální. K umírněnému postoji došlo v programu 

z roku 2007, kdy se hovořilo o imigraci zejména ve smyslu vysokého cenového 

zatíţení, stejně tak jako na zneuţití zdravotní péče, které zatěţuje Francii. V roce 2007 

jiţ nacházíme v programovém prohlášení omezení přílivu migrantů i s odkazem na 

opuštění Schengenu, aby si mohla Francie kontrolovat sama vlastní hranice. V obou 

programech se pak nacházelo opuštění politiky slučování rodin, vyhrazování se proti 

poskytování sociálních příspěvků či podpor v nezaměstnanosti. FN taktéţ nesouhlasila 

s principem dvojího občanství ani s automatickým získáním občanství, pokud není 

alespoň jeden z rodičů jiţ Francouz. Občanství má být přiděleno na základě stupně 

integrace, neboli asimilace, kterou v tzv. zkušební době musí potvrdit obecní úřady. 

Mezi podmínkami je dále ustanovena znalost jazyka i obecného přehledu o zemi. Stejné 

podmínky jsou nastaveny i po uzavření sňatku s občanem Francouzské republiky. 

Zároveň můţe dojít k pozbytí práva na zisk občanství. Právo volit však náleţí pouze 

takové osobě, která je občanem Páté republiky. FN vyţaduje taktéţ odpovědnou 

soběstačnou politiku v poskytování víz a udělování azylu, a to nikoliv na základě 

evropských pravidel. Přičemţ kandidátům, kteří získají azyl, bude nadále odepřena 

jakákoli politická aktivita. K problematice migrace se vztahuje taktéţ tzv. nulová 

tolerance, a to zejména pro ilegální migraci. V programovém prohlášení z roku 2002 

souvisí daná tématika s odmítnutím jakékoli pomoci či příspěvku, přičemţ zadrţený 

ilegální přistěhovalec bude pod kontrolou aţ do doby jeho vyhoštění. K vystěhování 

dojde i v případě odsouzených přistěhovalců. V posledním programu bylo jiţ viditelné 

zmírnění podmínek pobytových karet, kdy FN poţadovala zkrácení dovolení pobytu 
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z 10 let na 3 roky, přičemţ v roce 2002 nacházíme povolení na jeden rok bez nejistého 

prodlouţení. V programovém prohlášení z roku 2002 nacházíme taktéţ tvrdý postoj 

k islámu a k cizineckým ghettům, které FN poţaduje zrušit a nahradit výstavbou 

sociálních bytů určených pro francouzské občany (Programme du FN 2002, 2007).   

Druhým charakteristickým rysem FN v programech 2002 a 2007 byla otázka 

bezpečnosti, která s sebou přinášela i související témata jako je justice, policie a obrana. 

Jak jiţ bylo naznačeno, J.-M. Le Pen spojoval s problematikou bezpečnosti rostoucí 

podíl imigrace. V projevech se předseda strany často odvolával při otázce imigrace i na 

bezpečí a posílení justice. Nejinak tomu je i ve volebních programech z roku 2002 

a 2007, ve kterých navazuje na problematiku přistěhovalců. V programech FN vyţaduje 

důsledné potrestání zločinů a taktéţ opětovné zavedení trestu smrti pro nejváţnější 

delikty, které jsou v programovém prohlášení v roce 2002 i vyjmenovány. Jedná se 

o mezinárodně organizované přečiny, jako jsou drogy, špionáţ, terorismus, úmyslné 

zabití dětí či násilné činy, mučení apod. V roce 2007 nacházíme v programu 

pozměňovací návrh na trestní odpovědnost u mladistvých, které představují po 

migrantech hned druhou rizikovou skupinu. FN navrhuje sníţení věkové hranice 

z dosavadních 13, 15 a 18 let na 10, 13 a 15 roků. V důsledku zvyšování trestů chce FN 

navýšení vězeňské kapacity, a to o 13 tisíc v roce 2002 a o 75 tisíc v  roce 2007. Vetší 

počet míst má dopomoci k nástupu odsouzených k plnění uloţených trestů, zároveň k 

oddělení delikventů od kriminálníků a v neposlední řadě k novým pracovním pozicím. 

Dále FN poţaduje odsun odsouzených migrantů, kteří mají svůj trest vykonávat v jejich 

domovině. Opakuje se zde myšlenka „nulové tolerance,“ která se zaměřuje proti 

nelegálním migrantům, ale i k násilným útokům. V programu se ale taktéţ objevuje tlak 

na uzavírání mešit z důvodu islamizace země, ale taktéţ z obav terorismu. Chybějící 

pocit bezpečí ve francouzské společnosti chtěl vyjasnit za pomoci zlepšení justice, která 

trpí nedostatkem financí a také počtem soudců. Justice má představovat zdroj pořádku 

a bezpečnosti, coţ by měla být jedna ze svobod, kterou má zabezpečovat silný stát. 

K posílení bezpečnosti neměla slouţit jen justice v postihování trestů, ale také posílení 

policie a obrany. Podle FN je nezbytné nejen posílení policejních sloţek, ale pro 

zvýšení bezpečnosti mají být zlepšeny i materiální prostředky spolu s finančním 

ohodnocením a také odstoupení od administrativních výkonů bránících jejich sluţbě. 

Ve smyslu sloganu Francais dˈabord, je nastavena i politika obrany, ve které mají být 

přednostně chráněni obyvatelé země. Stabilně je v programech FN přítomna také 
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problematika obrany, která si klade za cíl navrácení vojenské nezávislosti do rukou 

Francie. FN zaujímá postoj k odchodu z Eurocorps a taktéţ odmítnutí bojovat 

pod jednotkami NATO. Nevylučuje naopak participaci na kooperaci ve smyslu 

technickém a informativním. V pojetí FN dochází také v povzbuzování vojenské sluţby 

Francouzů, v roce 2002 se s nástupem k vojenským sluţbám pojí nabídka benefitů. 

V roce 2007 dobrovolná vojenská sluţba získala čitelné obrysy. Podle tradičního 

přístupu FN vojenská sluţba představuje povinnost a čest v rámci patriotismu 

u mladých Francouzů, proto jiţ navrhuje zavedení dobrovolné vojenské sluţby na šest 

měsíců, která bude znamenat výhodu pro získání zaměstnání ve veřejné správě. 

V programu nacházíme taktéţ myšlenku národních gard, skládající se z brigád 

sloţených z dobrovolníků. Zájmem FN je nastavení a organizování opravdových 

občanských obran. K obraně území je nezbytné podle FN i rozvinout nukleární 

program, který v rámci výroby a specializace nukleárních zbraní poslouţí k posílení 

obrany. Celkově FN navrhuje nezbytné navýšení rozpočtu, jelikoţ se jedná 

o budoucnost a svobodu francouzských občanů (Programme du FN 2002, 2007).  

V programovém prohlášení je jiţ stabilně přítomna ochrana tradičních hodnot, 

pro které je patrný ultra pravicový konservatismus vyznačující se prvky křesťanství. Pro 

FN je základním prvkem celé společnosti role rodiny jako výsadního místa pro výchovu 

dětí. V rámci tradičního katolického proudu uvnitř strany je rodina definována na 

základě role matky a otce, tedy nikoli rodičů stejného pohlaví. Kritizuje nízkou 

porodnost, kterou je Francie v posledních letech postiţena, a v rámci konzervativního 

jádra se staví proti potratům. Pro zlepšení situace FN navrhuje zvýšení rodinné úrovně, 

a to za pomoci zavedení rodičovského přijmu, který se bude vztahovat k výchově dětí 

v prvních letech jeho ţivota, a taktéţ zvýšní rodinných příspěvků. Zároveň prosazuje 

lepší dostupnost finančních půjček na bydlení. FN vyţaduje revalvaci rodinných 

příspěvků a výhodnou fiskální politiku pro rodiny. Zároveň chce posílit statut matky 

ve společnosti a udává nové podmínky pro matky vracející se do práce, po třech a více 

dětech bude dva roky osvobozena od sociálnícah daní. K zlepšení situace má napomoci 

i ulehčení procedury adopce francouzských dětí. Pro získání statutu opuštěného dítěte 

navrhuje zkrácení z jednoho roku na 6 měsíců, a taktéţ adopční proceduru zkrátit 

o polovinu na 9 měsíců. Jelikoţ se FN tradičně staví proti potratům, přichází v roce 

2007 s konceptem prenatální adopce. Strana ovšem u jakékoli adopce uvaţuje pouze 

o sezdaných párech, nikoli o partnerstvích uzavřených v rámci Občanského paktu 
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solidarity, který by měl být zrušen, jelikoţ dle FN přináší deviantní model. S ohledem 

na nízkou natalitu a vysokou míru potratů představuje FN v programovém prohlášení 

2007 zlepšení rodinné politiky a hodnoty ţivota. Ve smyslu tradičních myšlenek 

se objevuje v programovém prohlášení i přístup ke vzdělávacímu systému, 

ve kterém je potřeba obnovit ideál kulturního francouzského dědictví, tedy důraz na 

historii a kulturu Francie.
42

 FN si klade vzdělání jako prioritu pro budoucnost země. 

Podle FN je nutné nalézt základní hodnoty vědění, podpořit touhu po úspěchu, ale také 

zlepšení se skrze hodnocení. Vzdělávací systém má odráţet hodnotovou disciplínu. 

Vstup do vzdělávacího systému FN umoţňuje i zahraničním studentům, pokud 

ovládají vysokou úroveň francouzského jazyka. Ovšem pouze za předpokladu, ţe po 

absolvování vysokoškolského vzdělání budou hledat uplatnění na trhu práce ve svých 

domovinách (Programme du FN 2002, 2007). 

S politikou FN se úzce váţe nastolení silného státu a národní preference, které 

poţaduje k zapsání do ústavního dokumentu v roce 2002. Podle FN je nezbytné, aby 

priorita francouzských občanů nad cizími státními příslušníky byla potvrzena ústavním 

zákonem francouzských obyvatel, a to jak v rámci občanských, soukromých i sociálních 

práv. Priorita francouzského občanství (préférence nationale) má napomoci v hledání 

zaměstnání, ochraně před propuštěním či v získávání veřejných bytů, hypoték, ale také 

sociálních výhod. Pod tímto konceptem, ospravedlňuje veškerou „lepenizaci“ veřejného 

prostoru. Veškeré výhody jsou určeny pouze pro Francouze, nikoli pro přistěhovalce, 

kvůli kterým Francouzi přicházejí o tyto dávky. FN nesouhlasí s podporou migrantů, 

kteří zneuţívají pomoci a pobírají více jak 50% sociálních prostředků, a to zejména 

v oblasti zdravotnictví. Role sociálního státu je dle FN přistěhovalci zneuţívána, proto 

strana poţaduje zvýšení sociálního a zdravotního pojištění pro cizince a odebrání 

sociálního minima. Sociální dávky patří jen Francouzům (Programme du FN 2002, 

2007). Podle C. Muddeho se jedná o případ sociálního šovinismu, který tvoří opěrný 

bod pro krajně pravicové strany. 

Hospodářská politika FN v sobě mísí dva prvky, které jsou svým způsobem 

protichůdné. V programu se spojuje liberalismus, u J.-M. Le Pena mnohdy nazývaný 

                                                
42 Důraz FN na tradiční hodnoty došel aţ do také míry, ţe v komunální politice někteří představitelé v 90. 

letech vyřazovali knihy z městských knihoven s homosexuální tématikou, ale také z dětského oddělení A. 

Christie, C. Doyle, M. Leblanc, G. Leroux a G. Simenon. Odstraněny byly i periodika jako je Libération a 

La Marseillaise. Jednalo se zejména o praxi ve městech Marignane a Orange. Vybraní představitelé FN 

tak potvrzovali konzervativní, homofobní a antiliberální postoje (La documentation Française:  Mission 

d’inspection de la bibliothèque municipale de Marignane) 



59 

 

spíše jako ultra či hyperliberalismus, a protekcionismus domácího trhu. Na tento rozpor 

poukazoval i H.-G. Betz, jako jeden z rysů krajně pravicových stran. J.-M. Le Pen 

ve svém programu prezentoval model, ve kterém se kloubí národní priorita a podpora 

sociálního-ultraliberalismu podpořená nízkými daněmi i pro nejbohatší, poklesem 

daňových odvodů podniků. Na konci 70. a 80. let se FN chlubila neoliberalismem, 

ale ve skutečnosti nikdy nepodporovala volný trh, jelikoţ kladla důraz na národní 

ochranu zakládající se na preferenci francouzského hospodářství, zejména od 90. let je 

patrná hospodářská politika protekcionismu. Rozpolcenost přístupu odráţí potřeby 

voličů FN, kdy dělnické vrstvy slyší na protekcionismus a naopak obchodníci na 

ekonomický liberalismus. Přeměna voličské podpory v 90. letech vedla 

k ideologickému obratu v klasické rétorice strany. Tedy v hledání „třetí cesty“ mezi 

kapitalismem a marxismem, která později vedla k inklinování určité formě 

ekonomického protekcionismu. Ve skutečnosti třetí cesta představuje ideologické 

smíšení liberálních opatření a pokus o potvrzení sociálního zájmu. Od roku 1992 byly 

patrné potíţe krajně pravicové strany, jeţ se projevily v neshodách prezentovat 

koherentní ekonomickou doktrínou. O deset let později vyšel J.-M. Le Pen s formulací 

„sociálně jsem nalevo, ekonomicky napravo a národně jsem Francouz“, která potvrdila 

rozporuplnost socioekonomického plánu (Ivaldi 2004). Francie by se podle FN měla 

profitovat na základě globalizace v hospodářské výměně, ale nikoli upadat kvůli 

importu za nízkou cenu. Základem hospodářského plánu FN je, ţe si stát musí bránit své 

ekonomické hranice, tedy i kontrolovat migrantský příliv, aby mohl vrátit občanům 

práci s dostatečným ohodnocením. Ve volebních programech FN odsuzuje volný trhu 

a obhajuje regulaci světového. FN poţaduje upravení fiskální politiky a omezení pouze 

na nezbytné výdaje, mezi které nepatří imigrační politika, jeţ prohlubuje veřejný deficit. 

K zvýšení přijmů do státního rozpočtu chce FN přispět bojem proti nekalé soutěţi 

i outsourcingu a znovu zavézt dovozní kvóty v nejvíce zasaţených sektorech, aby 

vyváţející země musely platit poplatky. Tyto sazby budou zvýšeny k potlačení importu 

ze zemí, ale v dostatečně rozumné výši, aby zajistily efekt konkurenceschopnosti 

v porovnání s výrobky mimo Francii. V rámci uzdravení hospodářské politiky FN 

v roce 2002 zveřejnila ve svém programu odchod z eurozóny a z Evropské unie, tedy 

odmítnutí evropské integrace, ve které celkem stabilně získávají křesla v rámci 

Evropského parlamentu. Dále je v programatice uvedena nezbytná monetární reforma 

institucí, jelikoţ nesouhlasí s kontrolou Národní banky Francie prostřednictvím 
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Evropské centrální banky. Svými kroky chce FN zajistit v případě problému institucí 

Evropské unie plné národní převzetí měnové suverenity a obnovení francouzského 

franku. Ke zlepšení situace má napomoci i revalvace kupní síly domácností 

a pracovních příjmů, a to i sociálních příspěvků. FN chce nastavit takové opatření, které 

bude produkovat velmi významné zvýšení čisté mzdy bez dopadu na úroveň firemních 

mezd a které zároveň přinese zvýšení spotřeby, coţ bude mít pozitivní vliv na růst 

a podporu k obnovení činnosti. V programovém prohlášení z roku 2007 se pozastavuje 

taktéţ nad 35 hodinovou pracovní dobou, která by měla být zvýšena k posílení 

konkurenceschopnosti v některých odvětvích. FN nabádá k větší pracovitosti a tím i k 

většímu výdělku při zachování hodinové minimální mzdy, coţ povede k nárůstu měsíční 

mzdy a zlepšení ţivotní úrovně. Zároveň podniky budou moci nabídnout zlepšení 

platových podmínek, jelikoţ budou chráněni před hospodářskou soutěţí ze strany 

rozvíjejících se zemí. FN chce svými kroky pozvednout kupní sílu, za jejíţ úpadek viní 

euro v programu 2007. Podle FN došlo k navýšení cen  

o 20-35 %, a to jak v oblasti pohonných hmot, tak v oblasti bydlení. Ovšem platy 

nepodlehly stejnému trendu jako zdraţování. Francie ztrácí své postavení, nehledě na 

rostoucí míru nezaměstnanosti. FN v rámci protekcionismu francouzských firem 

představuje koncept „pofrancouzštění“, který v době globalizace povede k ochrannému 

opatření jakékoli společnosti, která by mohla zmizet nebo být pohlcena jinou organizací 

pro zachování národní nezávislosti. Přesto by ochrana byla jen dočasná a konkrétní. 

Taktéţ vyţaduje navrácení veřejných dotací u podniků, které se přemisťují do zahraničí. 

V programech je patrný nejen protekcionismus a nacionalismus, ale také xenofobní 

postoj oproti zahraničním dodavatelům. Zajímavou částí programu je taktéţ 

hospodářský ultraliberalismus, v rámci kterého představuje sníţení fiskálního tlaku. 

V programatice 2002 v rámci liberálního přístupu představuje koncept zrušení daní 

příjmu fyzických osob, kdy se odvádí daň za celé rodiny, a zastavení dědické daně. 

Zároveň navrhovala sníţení fiskálního zatíţení z příjmů u malých a středních podniků. 

Ke změně došlo v následném programu, ve kterém je uvedeno progresivní zdanění  

0, 10, 15 a 20 % u daní z příjmu, kterou platí fyzické osoby ze svých příjmů z celé 

domácnosti dohromady, daní ze zisku u akciových společnosti i společností s ručením 

omezeným, a dědické daně. Cílem hospodářského programu je nastavit protekcionismus 

pro francouzské podniky před mezinárodními, a zároveň v rámci vnitřního trhu 

kodifikovat vztahy mezi malými a velkými podniky a ukončit tak nadvládu velkých 
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distributorů. Kroky FN vedou k ovládnutí rozpočtové, ekonomické i monetární politiky 

(Programme du FN 2002, 2007). 

Ve stejnou dobu vede FN rozsáhlou sociální politiku, která se zaobírá především 

zhodnocením nízkých mezd, zvýšením minimální podpory (SMIC), vytvoření velké 

národní sluţby francouzského bratrství, solidárními příspěvky, rodičovskými příjmy, 

vytvořením pokladny „Speciální sociální bezpečnosti pro cizince,“ potvrzením principu 

povinné obecní ochrany pro všechny Francouze a garantováním důchodů. 

V programovém prohlášení strany se objevovaly podmínky, za kterých docházelo 

k zvýhodňování občanů při hledání práce, ale taktéţ při jejich propouštění. Výhodnější 

situaci FN nastavila i při získávání hypoték a sociálních bytů, které měly být vytvořeny 

přestavbou migrantských oblastí. FN obviňuje ze zneuţívání sociálního a zdravotního 

systému Francie právě imigranty, kteří odčerpávají finance. Z tohoto důvodu chtěla 

zrušit sociální minimum pro přistěhovalce a zvětšit jejich odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Sociální politika se vyznačuje zejména prioritou francouzského obyvatelstva. 

Nastolení této politiky je tvrdou rétorikou, jeţ chce omezit a kontrolovat mnoţství 

migrantů. V prohlášení z roku 2002 FN deklaruje, ţe imigrace představuje váţné 

ohroţení pro Francii i Francouze, proto se staví proti jakékoli jejich podpoře. Proměnou 

v programovém prohlášení neprošla ani důchodová politika. V obou programech slibuje 

revalvaci důchodů a nastavení rovnosti v přístupu k příspěvku na stáří. V roce 2002 

rozlišoval vstup do penze na základě statusu ve společnosti, kdy nejniţší věk byl 

nastaven na 55 let pro válečné veterány z Alţírské krize. V programu 2002 i 2007 

nacházíme poté stejnou věkovou hranici pro odchod do důchodu na 65 let po 40 letech 

přispívání do státního rozpočtu. Výše penze má být propočtena na základě 

proporcionality. Veškeré příspěvky a sociální výhody jsou prioritně určeny 

francouzským občanům, nikoli pro cizince, kteří mají pobírat peníze v místě jejich 

původu (Programme du FN 2002, 2007). Jedná se tak o nadřazování a protekcionismus 

vlastního obyvatelstva. Je zřejmé, ţe socio-ekonomická část programatiky FN 

je zaměřena zejména proti imigrantům a jakýmkoli cizím vlivům. Dochází k výrazné 

profilaci nacionalismu a xenofobie proti globalizaci a globálnímu kapitalismu. 

Zemědělství patří tradičně mezi jedno z předních témat FN, jelikoţ nachází 

významnou podporu u venkovských a rurálních voličů. Zemědělská politika se tak 

vyskytuje ve velkém mnoţství nejen v programovém prohlášení z roku 2002, ale také 

v roce 2007. Na základě smluv zakládající budoucí Evropskou unii poukazuje na 
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úpadek francouzského zemědělství vlivem integrace. V programovém prohlášení z roku 

2007 dokonce předpokládá katastrofální stav zemědělství od roku 2014. FN si byla 

dobře vědoma důleţitosti tohoto tématu u části svých voličů, a proto chtěla zabránit 

odchodu lidí z primárního sektoru a nastavit lepší podmínky pro francouzské 

zemědělství. I v této problematice se vymezuje proti Evropské unii a zejména proti 

politique agricole commune (společná zemědělská politika, PAC) v rámci evropské 

integrace odkazující na ztrátu francouzské suverenity v tradiční oblasti francouzského 

zemědělství, které omezovalo rozvoj a prosperitu tohoto oboru. Společná zemědělská 

politika je důsledkem limitování zemědělské půdy, produkce i omezování vývozu  

či nařizování cen. FN klade důraz na soběstačné zemědělství a podpoření mladých 

obyvatel k usazení se v obnovených lokalitách, čímţ zamezí vylidňování  

a industrializaci těchto míst. V záchraně tohoto sektoru vidí FN omezení vlivu 

bruselských rozhodnutí a navrácení zemědělství do původního stavu, čímţ dojde  

i k obnovení pracovních míst. Navrhuje návrat národního zemědělství a preferenci 

vlastních potravin. Souvisejícím tématem je také omezení vlivu tzv. modré Evropy, 

která limituje rybolov. FN chce zavést přístup do této zóny pouze občanům 

Francie. Ke zlepšení komunikace navrhovala FN kaţdoroční konference, jeţ budou 

sloţit k rozvoji zamědělství a nastavení parity mezi zemědělci a konzumenty 

(Programme du FN 2002, 2007). 

V programových prohlášeních Národní fronty je přítomna taktéţ zahraniční 

politika, která má dotvářet národní hodnoty a suverénní stát. Krajně pravicová strana 

odmítá supranacionální povahu mezinárodní scény, která potlačuje silný stát. Cílem FN 

je tedy restaurování diplomatického postavení Francie a nastolení ochrany státu, 

ale taktéţ celé Frankofonie. Je tedy zřejmé, ţe FN patří do skupiny odpůrců integrace, 

proto ve svém programu vystupuje proti mezinárodním integracím, které viní za konec 

suverénních států, z úpadku ekonomické prosperity a sociální ochrany a také za finanční 

krach. Naopak vyzdvihuje postavení Francie v Radě bezpečnosti OSN, která zemi 

umoţňuje hrát důleţitou roli s ohledem na právo veta. FN chce navázat spolupráci 

i s jinými zeměmi, zejména pak s Indii, Japonskem a Ruskem, přičemţ poslední dva 

státy mohou v souladu s tradicemi posílit perspektivy severní polokoule, a to od Brestu 

k Vladivostoku. Zájmem FN je taktéţ posílení vztahů s rozvojovými zeměmi na 

jakémkoli kontinentě v rámci pomoci jejich rozvoje, a tím k zastavení migračních 
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proudů do Francie. K posílení vztahů má však přednostně dojít zejména s Alţírskem 

(Programme du FN 2002, 2007). 

Jak jiţ bylo uvedeno, FN se staví proti nadnárodním korporacím jakéhokoli 

druhu, pokud omezují národní suverenitu. Ne jinak tomu je i s Evropskou unií, kterou 

v podstatě obviňuje za veškerý úpadek. FN proto navrhuje k vypovězení smluv a dohod 

jako je Schengen, Maastricht, ale taktéţ Amsterdam, Jednotný pakt apod. 

V programovém prohlášení nebere v patrnosti referendum, kterým byla přijata 

Maastrichtská smlouva, jelikoţ do roku 2002, potaţmo 2007, došlo k takovým 

obměnám, ţe se nejedná o tentýţ dokument. V programatice se nachází velké mnoţství 

nesouhlasu k závazkům jednotlivých smluv, protoţe pro FN představoval Brusel stroj, 

který ničí národy a jejich obyvatelstvo (Ivaldi 2004). Národní fronta obviňuje EU za 

rostoucí nezaměstnanost, daňovou zátěţ, byrokracii a hospodářskou recesi. Staví se 

proti volnému pohybu, který je jednou z hlavních charakteristik EU, jelikoţ nesouhlasí 

s tím, ţe by si Francie nemohla kontrolovat svoje hranice a území. Ovšem tímto krokem 

se nechce vyvázat z moţnosti společné ochrany hranic, zejména se sousedními státy. 

Volnost pohybu umoţňuje taktéţ příliv migrantů a téměř nekontrolovatelný import.  

Národní fronta podporuje suverenitu francouzské ústavy, nikoli vedlejších 

mezinárodních smluv. FN nesouhlasí ani s nastavením principu, kdy cizí státní 

příslušníci EU mohou v rámci společenství volit v lokálních a evropských volbách, 

jelikoţ FN neuznává ani existenci evropské občanství natoţ EU jako státu. FN odmítá 

nadále zůstat pod bruselským mandátem. Vyvázat se chce také z jednotné měny, které 

představuje ukončení suverenity Francie v ekonomickém odvětví. V programu 2002 se 

objevuje myšlenka společné evropské měny, která bude zaloţena jako nástroj 

k soupeření s americkým dolarem na finančních trzích.  

Dále FN nesouhlasí se zapojením Francie do NATO, jelikoţ se odmítá podřídit 

diktátu Spojených států a poţaduje nastavení rovnováhy s USA. S tím je spojen  

i antiamerický postoj, který je hluboce zakořeněn v odmítnutí nového světového 

pořádku, ve kterém Francie nehraje aţ tak významnou roli. V programatice nacházíme 

nepříznivý postoj k celému anglosaskému světu, zejména ve vztahu k Iráku, jelikoţ  

J.-M. Le Pen nesouhlasí s tamní  americkou intervencí. Taktéţ nechce nadále 

spolupracovat na shromáţdění Západoevropské unie. Oba programy se shodují na 

posílení role frankofonie, zpřístupnění výuky jazyka a budování silné a významné 

diplomacie. Francie se podle FN musí angaţovat a potvrdit své zájmy na několika 
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územích, aby dokázala bránit národní zájmy. Oproti novému programu vyzdvihuje FN 

roli Francie v nastolení míru a pořádku na Balkáně i Blízkém východě, kde můţe 

zastávat roli prostředníka a rádce. FN si kladla za cíl obnovit nezávislost Libanonu 

(Programme du FN 2002, 2007). 

V proslovu J.-M. Le Pena byly patrné časté odkazy na válečné události  

a zejména krizi v Alţírsku, proto i v jeho programových prohlášeních nacházíme část, 

která se věnuje válečným veteránům. FN je chce podporovat, a to zejména dvěma 

aspekty, kde se jedná o zlepšení financování jejich penzí, ale také morální hledisko, 

aby jim byl vyjádřen respekt za činy, které pro svou zem vykonali. FN poţaduje taktéţ 

odškodnění pro vojenský personál, jestliţe exploze během atomové zkoušky na Sahaře 

a v Pacifiku byly následkem jejich nemoci nebo zranění. FN chce, aby vojákům byla 

vyjadřována hrdost, která bude budována v rámci škol na besedách s pozůstalými 

vojáky z 2. světové války, ale i z války v Alţírsku a Indočíně. Zároveň chce nastavit 

vzdělání a debaty na rovnocennou úroveň, aby nedocházelo pouze ke kritice. Odmítá 

uznání 19. března 1962 jako dne ke vzpomínce konce Alţírské války, po které dále 

následovaly masakry jednotlivých lidí. Součástí preambule ústavy by pak měla být také 

vzpomínka na padlé civilisty i vojáky, kteří bránili francouzskou říši k zajištění 

solidarity národa bez ohledu na jejich rasu a náboţenství (Programme du FN 2002, 

2007). 

K nastolení demokratického reţimu chce FN pozměnit fungování některých 

veřejných institucí. Jelikoţ je FN zastáncem přímé demokracie, chce zapojit občany 

do přímého kontaktu s politickým rozhodováním a odpovědnosti prostřednictvím 

referend. Podpora demokracie ve smyslu reprezentace má pramenit i ze zavedení 

lidového iniciativního referenda společně s národním referendem k ústavním změnám, 

ale taktéţ v navrácení národní suverenity zaloţené na srovnání jednoho státu jednoho 

národa, přičemţ preference francouzského národa má být součástí ústavních změn. 

Proměnou by měl projít i samotný způsob volby reprezentace. Národní fronta 

nesouhlasí s většinovým systémem, který je nespravedlivý k malým subjektům, 

a to zejména dvoukolový systém s uzavřeným druhým kolem v legislativních volbách. 

FN chce zavést do všech úrovní proporcionální volební systém, který dovoluje zachyt it 

různorodost. Změna by se týkala taktéţ hlavy státu. Prezident republiky by měl být 

volen opětovně na sedm let, a to pouze na jedno volební období, coţ bylo doplněno 
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v roce 2007. Zároveň by měly být vyjasněny jeho kompetence a odpovědnost v ohledu 

na rozpuštění Národního shromáţdění (Programme du FN 2002, 2007). 

V programech z roku 2002 a 2007 docházíme k zjištění, ţe kritéria z Muddeho 

definice krajně pravicových stran, která poukazují na charakter jednotlivých subjektů, 

francouzská Národní fronta splňuje. V kaţdém programu je viditelný důraz na národ 

a nacionalismus, kdy dochází k uplatňování národní preference, a to zejména 

v  socioekonomické otázce, zahraniční problematice, ale také v přístupu k nadnárodním 

uskupením jako je Evropská unie, NATO apod. Preference francouzského národa je 

proklamována i v ochraně před menšinami a v odmítnutí jakéhokoli odlišného 

společenství, coţ bylo v roce 2002 dokonce prezentováno úplným zastavením migrace 

a následnému potlačení kriminality. 

V programových prohlášení FN nacházíme vymezení se vůči jednotlivým 

skupinám, a to jak z pohledu etnického, náboţenského ale i kulturního. Jiţ z projevů 

J.-M. Le Pena bylo patrné, ţe neuznává rovnost lidí, a to bylo zjevné i v programatice 

strany. FN se vymezuje proti přijímání přistěhovalců a jejich následné integraci, odmítá 

prvky multikulturalismu z důvodu neslučitelnosti s preferencemi národní jednoty. 

Krajně pravicová strana vytváří z migrantů viníky ze sociální situace Francie, 

ale i z rostoucího mnoţství deliktů. Staví se zejména proti příchozím ze severní Afriky. 

Dále FN vystupuje proti islámu, který nepředstavuje pouze náboţenské ohroţení, ale 

přináší s sebou i vlastní politická pravidla, která jsou neslučitelná se západní 

demokracií. FN klade důraz na asimilaci ve francouzské společnosti a často vystupuje 

s návratem přistěhovalců do země jejich původu. Je patrné, ţe xenofobní postoje jsou 

zaměřeny především k neevropským migrantům, ale taktéţ na přistěhovalce z východní 

Evropy, kteří představují levnou pracovní sílu, čímţ ohroţují pracovní trh zejména 

v době krize. Boj proti imigraci se tedy přenesl i na půdu ekonomicko-sociální. FN 

podporuje národní preferenci francouzských občanů v jakékoli sféře, která pramení 

aţ do sociálního šovinismu.  

Programatika splňuje i další Muddeho rysy, a to zejména státního a etnického 

nacionalismu. Lze vidět taktéţ xenofobní přístup, který odhaluje odmítnutí volného 

pohybu osob a vstup na trh práce levným pracovníkům, jeţ narušují dle FN homogenitu 

a sociální integraci země. Ve smyslu nerovnosti ras a lidí vykládá i nerovnost států, kdy 

nesouhlasí s podporou a solidaritou chudých oblastí v rámci nastavených mezinárodních 
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úmluv, tedy i Evropské Unie. Upřednostňuje národní aspekt, a to i v obranné politice při 

zapojování struktur pouze v případě přínosu pro Francii, tedy důraz na vlastní národní 

zájmy zahrnující taktéţ frankofonii. FN preferuje mezivládní přístup zaloţený na silné 

suverenitě jednotlivých států, jedná se o odkaz na tradiční hodnoty, neboli další rys 

Muddeho definice krajně pravicových stran, stejně tak jako víru v zákon a pořádek, jeţ 

představují další ústřední bod programatiky FN. V oblasti bezpečnosti vyuţívá FN 

národnostní, xenofobní i antipřistěhovalecký princip.  

3.5 Formování voličů Národní fronty 

Profil voliče Národní fronty se znatelně změnil od 80. let, kdy vycházel nejprve 

z více drobných obchodníků a řemeslníků, aţ po pracující třídu od začátku 90. let 

minulého století. Voličské rozloţení je tak odlišné od klasického pravicového voliče. 

Přesto určit jednotný typ voliče FN není mnohdy snadné, neboť mezi voliči najdeme 

veškeré společenské třídy a rozloţení voličské základny se mění v kaţdých volbách. 

Všeobecně platí, ţe elektorát krajně pravicových stran je zastoupen zejména 

mezi muţi z různých věkových skupin
43

 a méně často se jedná o voliče s vyšším 

stupněm vzdělání. Právě to bylo určující pro volební růst krajně populistických stran ve 

společnosti. Zároveň v elektorátu krajní pravice dochází ke spojování antagonistických 

skupin, jako je vrstva drobných měšťanů a na druhé straně dělnická vrstva, neboť se 

snaţí překročit ideologické hranice, a tím přitáhnout různorodé voliče jak z pravicových 

tak i levicových subjektů (Ivaldi 2004: 43-44). 

Většinová přízeň muţských zástupců pro FN se potvrdila na konci 

80. let 20. století, ale patrná byla jiţ od prvního volebního úspěchu. Voličská podpora 

ţen se pohybovala ve všeobecných volbách jen mezi 7 aţ 13 %, kdeţto muţské hlasy v 

rozpětí 11 aţ 18 %. Nejmenší rozdíl mezi skupinami byl v roce 1993, kdy se jednalo 

o pouhé procento, naopak v roce 1995 jiţ představoval 7 % rozdíl mezi pohlavími. Hlas 

pro krajně pravicovou stranu FN byl maskulinní záleţitostí. Ţeny nebyly ve velké míře 

zastoupeny ani uvnitř FN, jelikoţ podle tradičního konzervatismu muţi řídí veřejné 

záleţitosti stejně tak i domácí, a ţeny se podřizují biologickému úkolu mít děti. Zároveň 

politické názory jdoucí proti právu na potrat spolu s rasistickými výroky nebyly pro 

mnohé ţeny přijatelné.  

                                                
43Nejmenší rozdíl v procentech hlasů byl během legislativních voleb 1993. Stranu podporovalo 14 % 

muţů a 13 % ţen.  
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Studie z roku 1984 představila voliče FN většinou jako muţe z městského 

prostředí, coţ potvrdily i následující volby, kdyţ největší volební bašty byly právě 

v urbanizovaných částech na severu, východě, jihovýchodě Francie a v okolí Paříţe. 

K FN tíhli zejména mladší a dříve absentující voliči, obchodníci, řemeslníci a niţší 

střední třída, jednalo se o z tzv. working class. Pozoruhodným výsledkem byly volby 

v roce 1988, kdy J.-M. Le Pen získal 20% hlasů z této třídy. Zpočátku měl na své straně 

zejména pravicové voliče, v roce 1988 se J.-M. Le Pen dostal na vrchol skupiny malých 

obchodníků a řemeslníků. Ovšem od konce 90. let mu volební podporu vyjádřili 

i zklamaní levicoví voliči (Hainsworth 2000: 20-21). 

Prokázalo se, ţe do voleb často promlouvaly nové společensko-politické otázky, 

a to zejména v industriálních regionech zasaţených ekonomickou krizí. Právě tyto 

oblasti dříve pojaly velké mnoţství imigrantů z důvodu dostupné práce a následkem 

krize se v těchto regionech zviditelnilo násilí a obyvatelstvo pociťovalo strach. FN byla 

úspěšná i na jihu země, coţ lze vysvětlit také tím, ţe se jednalo o území osídlené lidmi 

vyhnanými z Alţírska, kde Francouzi špatně snášeli přítomnost imigrantů z Afriky 

ve své zemi. Ke straně se přidali jak tradiční socialističtí voliči, tak také malá část 

komunistických zastánců, kteří se raději přiklonili k pravicovému populistickému 

protestu pro vyjádření své nespokojenosti (Bréchon 2009: 73-76). 

Pozoruhodná byla schopnost FN propojit různé voliče. Ukázalo se, ţe strana 

spojila dva sektory voličů. Získala voliče jak z pracující třídy, tzv. modré límečky, 

tak vlastníky malých podniků, kteří tradičně oponují levo-pravému sledu ve Francii. 

V roce 1995 se výrazně projevilo procento hlasů dělnické vrstvy, coţ se potvrdilo 

i v roce 2002. FN svou podporu dále rozšířila u zemědělského a venkovského 

obyvatelstva (Evans 2000: 21; Ivaldi 2004: 61-62). Ovšem ve volbách 2007 FN ztratila 

procento hlasů v kaţdé vrstvě důsledkem témat pravicové UMP a jejího představitele na 

post prezidenta N. Sarkozyho FN. Úpadek hlasů byl zaznamenán jak v prezidentských, 

tak i v legislativních volbách, kdy se úspěchu dočkala pouze M. Le Penová. 

Jak jiţ bylo naznačeno, geografie frontistického hlasu je spjata s místem. Mezi 

preferované lokality zpočátku patřila velká města, kde jsou voliči konfrontováni 

s úpadkem industrializace, rostoucí nezaměstnaností a přítomností imigrantů, 

coţ je spojeno s pocitem nejistoty. Národní fronta vyšla z tradičních hranic krajní 

pravice, které prochází baštami na východ od Le Havru po Perpignan. Linie se ustálila 



68 

 

v 90. letech, od té doby nacházíme téměř jisté oblasti silného potenciálu FN. Tradiční 

oblasti s vysokou volební podporou FN se nacházejí v paříţském regionu, příhraničních 

regionech Nord-Pas-de-Calais, Picardii, Champagne-Ardenne, Lorraine, zejména 

v oblasti Alsaska a Lotrinska, dále pak v městských oblastech regionu Rhône-Alpes 

a okolí Středomoří, zvláště v regionech PACA a Languedoc-Roussillon (Ivaldi 2004). 

V podstatě všechny regiony, které jsou zasaţeny procesem průmyslové dekonstrukce, 

městskou krizí a vzestupem drobné kriminality. Linie protíná městské aglomerace  

od Le Havru, přes Valence po Toulouse. Volební mapa preferencí se tak v průběhu 

voleb aţ na malé odchylky, kdy FN v daném regionu posílila či naopak oslabila, 

nezměnila.P. Perrineau upozornil, ţe dlouho platilo, ţe FN volily chudé oblasti v okolí 

velkých aglomerací, které jsou nejvíce zasaţeny přílivem migrantů, rostoucí mírou 

kriminality či nezaměstnanosti. Nejednalo se však o pravidlo, voličský dopad 

v regionech s vysokou mírou imigrace je nesourodý. Mnohdy sousedící oblasti 

a venkovská sídla volí více FN ze strachu imigrace a tím i dle nich rostoucí míry 

kriminality neţ oblasti zasaţené vysokou mírou přistěhovalectví. Za volbou FN nestála 

tedy jen vysoká kriminalita a imigrace, ale také delikvence a pocit bezpečí, a to zejména 

pocit ohroţení z blízkých lokalit (Perrineau 1998b: 167). Ovšem toto vysvětlení dostalo 

v průběhu času další podtext, a to zejména po roce 2002. 

V roce 2007 došlo k potvrzení změny, která začínala být patrná jiţ ve volbách 

v roce 2002. Dříve voliči FN pocházeli zejména z velkých aglomerací, voličský 

potenciál se ale postupně přenesl na příměstské oblasti a lidi z vesnického prostředí. 

Odliv voličů byl patrný i ve velkých městech jako je Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lyon 

a Marseille, aj., v nichţ naopak posílil vliv N. Sarkozyho. Jedním z vysvětlení je 

i zvýšená cena půdy v daných lokalitách, na kterou tradiční voliči FN pocházející 

z chudších vrstev nemají dostatek financí, a proto se museli odstěhovat do cenově 

příznivějších míst. Vzrostla tak podpora FN právě v těchto oblastech, zároveň to 

dovysvětluje předchozí studii P. Perrineaua, který upozorňoval na voliče z venkovských 

oblastí. Při pohledu na rozloţení voličstva na mapě Francie však nespatřujeme 

výraznější přesun v rámci regionální podpory, pouze k změně lokalit voličů v rámci 

území. Celkově byla podpora niţší i v návaznosti na menší počet hlasů pro 

J.-M. Le Pena (Fourquet, Bussi 2007). 

Na základě několika studií N. Mayerová rozdělila důvody hlasování pro FN 

schematicky do čtyř kategorií, které shrnují výše uvedený vývoj (Mayer 1997: 65). 
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První se zaměřuje na lídra strany J.-M. Le Pena, neboli  na effet Le Pen, kdy rozhodující 

byla nejen jeho osobnost, ale také jeho kvality a umění vyuţívat média. Na voliče 

zapůsobil jiţ v prvním jeho oficiálním vysílání l'Heure de vérité. Popularita byla patrná 

zejména během voleb, kdy pravidelně získával více hlasů neţ FN. Jeho volební růst se 

zvyšoval od roku 1988. Druhá kategorie upozorňuje na socioekonomické faktory. Do 

jisté míry byla spouštěcím faktorem pro většinu voličů imigrace, zvláště lidí 

z Maghrebu a muslimů. Zvláště souţití s danými komunitami, se kterými Francouzi 

nesdílejí stejné hodnoty ani způsob ţivota, naráţelo na nevoli francouzských občanů. 

Ukázalo se tak, ţe existuje blízká identifikace rozloţení voličstva hlásící se k FN a míry 

přistěhovalců. Jedná se také o industriální a městské zóny, které jsou postiţené vysokou 

mírou nezaměstnanosti a úpadkem průmyslu. Třetí skupinou je pak výsadní výklad 

kulturních faktorů. Podle historiků je ideologická souvislost mezi hlasem pro FN 

a periodickým opakováním protestního hlasu. Poslední kategorií je rozbor politických 

faktorů, které podporují volbu krajní pravice ze strachu a ze zklamání, které bylo 

podnícené nástupem levice k moci a neschopnost najít východiska z dané situace. 

V nemalé míře k růstu hlasů přispěly i skandály a aféry kolem jednotlivých politiků. 

Nelze opomenout ani debaty kolem Evropské unie, zvláště na Maastrichtskou smlouvu 

či smlouvou o Ústavě EU (Mayer 1997: 65-66).   

Z výše uvedeného vyplývá, ţe není moţné vysvětlovat vzestup krajně pravicové 

FN pouze na základě jednoho principu. Ačkoli zajisté nejvýraznější podíl patří J.-M. Le 

Penovi, který vstoupil do politiky v 50. letech minulého století a se svou stranou 

se dokázal etablovat mezi voliči (Mayer 1997: 66). P. Ignazi přidal k vzrůstající 

voličské tendenci faktor týkající se volebně-institucionálního nastavení. Jedná se o to, 

ţe strana uspěla nejdříve ve volbách tzv. druhého řádu, které představují například 

volby do Evropského parlamentu, kdy elektorát volí odlišněji neţ v „důleţitějších“ 

parlamentních a prezidentských volbách. Důleţitou charakteristikou je také volební 

systém, který je rozdílný pro jednotlivé volby. Pro FN je tak přínosnější v přepočtu na 

mandáty proporcionální volební systém neţ systém většinový (Ignazi 2006: 94-95). 

3.5.1 Voličský profil J.-M. Le Pena v prezidentských volbách 2002 a 2007 

V následné části představíme rozbor voličů J.-M. Le Pena v jeho posledních 

dvou prezidentských volbách, tedy v roce 2002 a 2007. V tabulce jsou jen pro doplnění 
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ukázány i výsledky z roku 1995. Přehled nám potvrdí sloţení elektorátu Národní fronty, 

přesněji řečeno podporu J.-M. Le Pena v prezidentských volbách.  

Prezidentské volby 1995 2002 2007 

Dohromady 15 17 11 

přepočet hlasů 4 571 138 5 525 034  3 834 530 

Pohlaví 

muţi 19 20 12 

ţeny 12 14 9 

        

Věk 

18-24 18 13 10 

25-34 20 17 10 

35-49 16 18 11 

50-64 14 20 12 

65 a více 10 15 9 

        

Povolání 

Zemědělec 10 22 10 

Obchodník, podnikatel 19 22 10 

Vedoucí pracovník, intelektuál 4 13 7 

Střední odborné profese 14 11 5 

Zaměstnanec 18 22 12 

Dělník 21 23 16 

OSVČ 14 22 9 

Zaměstnanec- veřejný s. 14 14 11 

Zaměstnanec- soukromý s. 16 20 12 

Nezaměstnaný 28 12 11 

        

Vzdělání 

Základní 17 24 13 

Střední 20 21 13 

střední s maturitou 12 15 8 

Maturita s 2 roky 13 11 3 

Vysokoškolské 4 7 4 

Zdroj: http://www.cevipof.com/PEF/2007/V1/rapports/VotesLePen_NM.pdf 

 

Z tabulky vyplývá, v jakém rozmezí se voliči FN pohybovali. V roce 2002 FN 

těţila zejména z podpory dvou hlavních skupin, a to od niţších a středních vrstev. 
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J.-M. Le Penovi se podařilo rozšířit volební podporu mezi zemědělskými 

a venkovskými obyvateli a podrţet si taktéţ významné postavení u jiných vrstev. 

Nad 20 % se pohybovala voličská přízeň dělníků, zaměstnanců, ale i řemeslníků 

(Monzat, Camus 2004: 240). Zajímavý rozbor pochází od N. Mayerové, která 

upozorňuje na opětovnou podreprezentaci volební podpory ţen, čímţ se také zmenšuje 

potenciál strany k lepším výsledkům. N. Mayerová upozorňuje, ţe pokud by volily 

pouze ţeny, kandidát FN by se do druhého kola nedostal, ale zůstal by na třetí pozici. 

Naopak ve stejném případě podpora maskulinního elektorátu, tedy pouze z výsledků 

hlasů od muţů, by J.-M. Le Pen porazil své soupeře a postoupil by do druhého kola 

z prvního místa. Vysvětlení chybějící ţenské podpory pro FN objasňuje N. Mayerová 

zejména dvěma skupinami ţen, které nejméně volí krajní pravici. První skupinu 

představují mladé absolventky vysokých škol, které se neztotoţňují s tradičním 

vnímáním ţenské role v domácnosti. Ve druhé skupině jsou pak starší ţeny 

s katolickým vyznáním, které ačkoli v zásadě nejdou proti J.-M. Le Penovi, jsou 

katolickou církví podle evangelií vybízeni k toleranci (Mayer 2007b). Ani nástup 

M. Le Penové po boku svého otce nezpůsobil přílišnou změnu v rozloţení voličů na 

základě pohlaví. Moţná znatelnější přiblíţení těchto sfér nastalo v roce 2007. Celkově 

se potvrdila proporcionalita vyššího dosaţeného vzdělání a upadající podpora FN. 

Tím, ţe v roce 2007 N. Sarkozy legitimizoval některá témata krajně pravicové FN, 

rozhodli se někteří voliči spíše pro něj neţ pro J.-M. Le Pena. Ztráta hlasů je tak patrná 

v kaţdé zkoumané skupině. V mnoha úrovních jeho podpora klesla na úroveň z roku 

1995 nebo ještě pod ní. Všeobecně FN ztratila podporu u malých zaměstnavatelů 

a nezávislých pracovníků, ale dokázala si udrţet vysoký výsledek v národním průměru 

u dělnické vrstvy. Prokazuje se tím, ţe významný podíl voličů FN sbírá mezi bývalými 

voliči levice. Nelze z niţších volebních výsledků vinit jen N. Sarkozyho a jeho témata, 

za niţším procentem je moţné spatřit i jiné důvody. Jedním z nich je zajisté také věk 

samotného kandidáta, jelikoţ byl bezpochyby nejstarším kandidátem v Páté republice 

na prezidentský post, voliči vnímali jeho věk jako komplikaci jiţ v roce 2002. Dále ani 

počet kandidátů nebyl tak vysoký jako v roce 2002 a hlasy tak byly soustředěny 

zejména N. Sarkozymu a S. Royalové, tedy na představitele dvou hlavních politických 

stran ve Francii. 
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4 Národní fronta v době M. Le Penovové 

4.1 Kongres v Tours a představení M. Le Penové  

V roce 2011 došlo k dlouho očekávané výměně předsedy strany, která 

znamenala zlomový bod v historii FN, protoţe poprvé od svého zaloţení změnila svého 

lídra. J.-M. Le Pen jiţ předtím několikrát deklaroval, ţe na nadcházejícím sjezdu nebude 

obhajovat post předsedy strany, ale aţ od roku 2010 byla potvrzena dvě jména 

kandidátů na post lídra. Po téměř 40 letech měl být na čele strany vystřídán „otec 

zakladatel“ svou dcerou M. Le Penovou nebo B. Gollnischem, který byl dlouhou dobu 

vnímaný jako nástupce J.-M. Le Pena. Situace se ovšem obrátila, kdyţ se M. Le Penová 

začala prezentovat jako budoucí předsedkyně strany a její otec ji vyjádřil podporu 

(Rougerie 2010).  Výměna lídra se uskutečnila na 14. kongresu strany v Tours, který 

proběhl 15. a 16. ledna 2011. Hlavním úkolem kongresu bylo zvolení nového předsedy 

FN a zároveň i ústředního výboru. Důvěru získala M. Le Penová, které se podařilo 

získat 67,65 % hlasů. V přepočtu na hlasy pak obdrţela více jak dvojnásobek neţ její 

protikandidát B. Gollnisch (Rougerie 2011). Její vítězství svým způsobem znamenalo 

poraţení historické krajní pravice a vítězství moderního pojetí. 

Jiţ od září 2010 byla FN ovlivněna vnitřní kampaní, oba kandidáti prezentovali 

odlišný přístup k ideologickému posunu FN, a to zejména M. Le Penová, která svou 

pozici, mnohdy za pomoci otce, musela dlouho obhajovat. Oba zastávali téměř totoţné 

funkce ve FN, jednalo se o zastoupení ve výkonné kanceláři, politické kanceláři 

a ústředním výboru. Oba byli taktéţ místopředsedové FN, M. Le Penová byla pověřena 

vzděláním, komunikací a propagandou FN, naopak B. Gollnisch mezinárodní otázkou 

a programatikou strany. Společně byli také zvoleni v posledních volbách do Evropského 

parlamentu. Přesto mezi kandidáty byl rozdíl, a to nejen věkový, ale spíše v názorovém 

pojetí na budoucí směřování FN. Jelikoţ bylo jisté, ţe budoucí předseda strany bude 

taktéţ kandidátem v prezidentských volbách, vyjádření kongresu tak neslo dvojí efekt. 

Budoucí vývoj FN tedy záleţel na volbě nového šéfa strany na kongresu, který strana 

sama označovala jako nejdůleţitější kongres od svého zaloţení.  

B. Gollnisch, jenţ stál po boku J.-M. Le Pena několik let, prezentoval tradiční 

konzervativní proud s liberalismem v ekonomice. Podporu mu vyjádřila tradiční 

nacionalistická rodina, která v sobě zahrnovala jednak ty, kteří navazovali na Pétaina, 
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tradiční kruhy a popírače holocaustu, dále tradiční katolíci, ale také pásmo Oeuvre 

française nebo Jeune Nation. Naopak M. Le Penová zastávala myšlenku 

protekcionismu domácí ekonomiky a Francie jako celku. Rozdílný byl její přístup 

k potratům a k zachování tzv. Pacte civil de solidarité (Občanský pakt solidarity, 

PACS),
44

 coţ ji významně rozlišovalo od B. Gollnische a stavělo do nepřízně 

fundamentalistickým katolickým proudům uvnitř FN. Právě podpora „liberálních“ 

myšlenek byla kritizována mnohými členy FN, podle nichţ docházelo k odklonění se od 

tradičního modelu strany. Nutno podotknout, ţe v názorovém pojetí měl J.-M. Le Pen 

mnohdy blíţe k B. Gollnischovi. Naopak společnou řeč podle J.-Y. Camuse nacházeli 

kandidáti při opětovném zavedení trestu smrti, ale také v myšlenkách na patriotismus. 

Téměř identický byl pohled kandidátů na otázky imigrace a bezpečnosti, naopak odlišný 

postoj měli v sociální a ekonomické problematice (Rougerie 2011b). 

Ke zvolení M. Le Penové výrazným způsobem napomáhal její otec,
45

 vedle 

kterého se prezentovala jiţ v posledních letech. Coţ podporovalo srovnání FN 

s rodinným klanem Le Penů. Jméno Le Pen bylo zároveň reklamním podnětem pro 

mediální zviditelnění. M. Le Penovou ale podporovali někteří radikální členové, 

například F. Chatillon, Ch. Bouchet, P. Péninque aj. Svým způsobem zasáhla i média, 

která kandidátce věnovala více času neţ soupeři B. Gollnischovi, ačkoli se v minulosti 

očekávalo spíše muţské nástupnictví, neboť ţenské vedení v krajní pravici není 

obvyklé. M. Le Penová představovala image umírněné a moderní kandidátky, kdeţto 

B. Gollnisch působil spíše jako radikální vyzyvatel, jenţ chce vrátit stranu do původních 

struktur. Proti M. Le Penové stál ovšem pravicový tisk jako je Minute, Rivarol, Présent 

(Mayer 2010). Jedná se o deníky, které zastávají tradiční pohled na krajní pravici, 

a proto nepodporovaly M. Le Penovou a taktéţ kritizovaly „rodinnou“ politiku 

J.-M. Le Pena. Tradicionalistický katolický tisk Présent se vymezoval zejména k postoji 

M. Le Penové k potratům. V konečném výsledku ji odmítnutí krajně pravicového tisku 

v kampani neublíţilo, naopak podpořilo její vizi nové strany, která se vyhýbá 

tradicionalistickému přístupu a odmíttá koncept krajní pravice. Na kongresu strany byly 

deníky za svůj postoj odsouzeny (Mestre, Monnot 2010b). B. Gollnisch představoval 

                                                
44Pacte civil de solidarité představuje ve Francii jistou formu registrovaného partnerství. Zvláštností je, ţe 

pakt mohou vzájemně uzavřit i dvojice různého pohlaví. 
45 Dlouholetý lídr strany se stal čestným předsedou FN, zastoupení mu náleţí i v politickém úřadě. 
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pokračování v národním tradicionalismu, M. Le Penová naopak nastolení národního 

populismu. 

M. Le Penová se zaměřovala jiţ před svým zvolením na hospodářství, nechtěla, 

aby strana byla spojována jen s tématy otce jako je boj proti imigraci, boj proti 

nebezpečí, ale jméno Le Pen mělo zahrnovat také ekonomický a sociální projekt. Cílem 

bylo očistit stranu a nabídnout ji jako vládní alternativu, a ne jen jako protestní 

uskupení. Z procesu dédiabolisation
46

 měly strach zejména tradiční skupiny uvnitř FN, 

obávaly se radikálních změn, které povedou stranu k výraznému populismu. 

M. Le Penová se neodchýlila od vymezení se proti Evropské unii a euru.
47

 Změna 

nenastala ani v pojetí tzv. „bandy čtyř“. Rozdílné ale bylo „liberální“ pojetí následného 

vývoje FN, který se více zaměřoval na sociální přístup. Navázala tím tak spíše na 

solidarismus J.-P. Stirboise. Naopak podrobila kritice ekonomický liberalismus 

a islamismus oproti přistěhovalectví. 

Jedním z důvodů, proč byla M. Le Penová zvolena do čela strany, bylo rozšíření 

elektorátu. Očekávalo se, ţe zaujme více vrstev obyvatel, od těch, co stranu doposud 

podporovali, ale také u nových skupin, a to zejména u ţenského a mladého elektorátu 

a taktéţ u těch, co dříve podporovali B. Mégreta. Stranu chtěla posunout spíše 

k populistickým evropským stranám, které mohou zastávat i vládní post (Mayer 2010). 

 M. Le Penová měla, kromě viditelné podpory svého otce, za sebou většinové 

zastoupení svého tábora, který ovládal i centrální výbor strany spolu s politickou 

kanceláří od posledního sjezdu. Dceru dlouholetého lídra také výrazným způsobem 

podporovala veřejnost. Podle průzkumů veřejnosti byla M. Le Penová mezi obyvateli 

země vnímána jako následník „trůnu“ po J.-M. Le Penovi více neţ B. Gollnisch, který 

stál po boku lídra několik let. V průzkumu zaměřeném na osobnost strany FN, dokázala 

M. Le Penová v počtu hlasů porazit i svého otce. Nárůst popularity byl patrný i mezi 

tradičními voliči levice, kdy B. Gollnisch nedokázal porazit M. Le Penovou. Značný 

posun byl také ve vnímání FN pod případným vedením M. Le Penové. Na začátku roku 

                                                
46 Dédiabolisation neboli očištění Národní fronty započalo ve sdruţení Générations Le Pen, které 

pomáhalo legitimizovat stranu a budoucí předsedkyni M. Le Penovou. Cílem bylo pořádat setkání s lidmi, 

kteří nejsou spjati se stranou a představují odborníky v jednotlivých oborech. M. Le Pen se tím snaţí 

očistit stranu a podpořit postoje J.-M. Le Pena.  
47 Marine Le Pen veut investir le terrain économique pour être crédible, Le Parisien [online]. 9. 12. 2010 

[cit. 30. 3. 2012]. Dostupné z: <http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/marine-le-pen-veut-

investir-le-terrain-economique-pour-etre-credible-09-12-2010-1184621.php> 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/marine-le-pen-veut-investir-le-terrain-economique-pour-etre-credible-09-12-2010-1184621.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/marine-le-pen-veut-investir-le-terrain-economique-pour-etre-credible-09-12-2010-1184621.php
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2010 M. Le Penová představovala pro voliče z 43% zástupce nacionalistické-xenofobní 

krajní pravice, oproti volebnímu průzkum z roku 2006, kdy J.-M. Le Pena byl 

takovýmto způsobem vnímán 65%. Voliči spíše viděli v M. Le Penové lídra patriotické 

strany zaměřenou na tradiční hodnoty. V modernizaci strany pod jejím vedením věřilo 

88% příznivců FN.
48

 

Úspěšné vystřídání potvrdily i první voličské průzkumy, ve kterých byla 

M. Le Penová jiţ před svým zvolením populárnější neţ její otec a B. Gollnisch. 

Po jejím zvolení do čela strany došlo k opětovnému růstu preferencí nejen jí jako nové 

předsedkyni, ale i samotné straně. Jiţ v lednovém volebním průzkumu Sofres 

dosahovala její volební podpora 18 %.
49

 Dokonce podle průzkumů její popularita 

dosahovala k 25 %, přičemţ by ji volila necelá polovina z nich. S ohledem na zvětšení 

volebních preferencí téměř o dvojnásobek oproti předchozímu roku, nebylo divu, ţe se 

o M. Le Penové mluvilo jako o fenoménu Marine. Její rostoucí tendence byla 

přirovnávána k vlně, tzv. la vague bleue Marine.
50

 

4.1.1 Politický profil M. Le Penové 

M. Le Penová
51

 se pohybuje v rámci strany FN jiţ několik let, proto nepatří 

k novým tvářím. Svou politickou kariéru začala v roce 1986, kdyţ v 18 letech vstoupila 

do FN. Prvního volebního úspěchu se dočkala v roce 1998, kdy se pod kandidátkou 

vedenou C. Langem stala regionální radní v Nord-Pas-de-Calais. Poprvé však 

kandidovala jiţ v roce 1993 ve věku 24 let, a to v místních volbách v jednom 

z paříţských obvodů, kde získala 11,1 % hlasů. V roce 1998 se ujala taktéţ funkce 

v právním oddělení FN, ve kterém působila aţ do roku 2003. 

 M. Le Penová od roku 2000 vedla asociaci „Générations Le Pen,
52

“ kterou 

převzala po S. Maréchalovi. Sdruţení si kladlo za cíl očistit pověst a vnímání strany 

                                                
48 Le Baromètre dˈimage du Front national, TNS-Sofres [online]. 1. 2010 [cit. 30. 3. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2010.01.14-FN.pdf> 
49 Le Baromètre politique Figaro magazine, TNS-Sofres [online]. 1. 2011 [cit. 30. 3. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.01.06-baro-figmag.pdf> 
50 La vague „bleu Marine“ du FN provoque une onde de choc, Le Point [online] 7. 3. 2011, 20. 3. 2011 

[cit. 30. 3. 2012]. Dostupné z: <http://www.lepoint.fr/politique/la-vague-bleu-marine-du-fn-provoque-

une-onde-de-choc-07-03-2011-1303333_20.php> 
51 Vlastní jméno Marine Le Pen je zkratkou jejího prvního a třezího jména Marion Anne Perrine, přičemţ 

Marine odkazuje na zálibu pro moře a lodě jejích rodičů. Sama M. Le Pen na symboliku moře odkazuje 

svou „Modrou vlnou Marine“i „Rassemblement bleu marine.“ 
52 Nejdříve pod názvem Géneration Le Pen, jenţ zaloţil S. Maréchalem, manţel Yann Le Pen, který dříve 

vedl FNJ. 

http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2010.01.14-FN.pdf
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.01.06-baro-figmag.pdf
http://www.lepoint.fr/politique/la-vague-bleu-marine-du-fn-provoque-une-onde-de-choc-07-03-2011-1303333_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/la-vague-bleu-marine-du-fn-provoque-une-onde-de-choc-07-03-2011-1303333_20.php
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ve společnosti. Ve stejném roce byla zároveň zvolena do politické kanceláře. Zlom 

nastal s odchodem B. Mégréta a jeho spojenců, M. Le Penová se čím dál tím více 

prosazovala po boku svého otce. Stála taktéţ za výzvou, která zastávala postoj 

„vše kromě Mégreta“ (Tout sauf Mégret), a to po boku J.-C. Martineze, R. Holeindra 

i B. Gollnische. Nejvíce se zviditelnila v roce 2002, neboť v červnu v legislativních 

volbách obdrţela ve druhém kole podporu 32,30 % voličů v Lens. Přesto FN nezískala 

ve volbách ani jeden mandát. 

Její politika očistění neboli tzv. dédiabolistation však neměla zpočátku podporu 

uvnitř strany. Na kongresu strany v roce 2003 byla M. Le Penová zástupci odsunuta na 

34. místo v ústředním výboru. Ovšem její otec ji jmenoval místopředsedkyní organizace 

FN. Svou rostoucí pozici u voličů M. Le Penová potvrdila vstupem do Evropského 

parlamentu v roce 2004, kdyţ získala 8,58 % hlasů v oblasti Île-de-France. O rok 

později vedla tvrdou kampaň proti smlouvě o Euroústavě.  

Následný kongres v roce 2007 jiţ potvrdil její rostoucí stranickou úlohu, 

skončila druhá za B. Gollnishem, přesto většina stoupenců v ústředním výboru 

podporovala spíše B. Gollnische neţ ţenu coby nástupkyni J.-M. Le Pena. Na kongresu 

ji otec dosadil do funkce místopředsedkyně výkonné rady strany.
53

 Ve stejný rok řídila 

prezidentskou kampaň svého otce, která byla v duchu zmírnění rétoriky a očištění FN. 

J.-M. Le Penovi ovšem zvolená strategie nepřinesla úspěch, jelikoţ skončil daleko od 

svých protivníků, coţ ji ve straně poškodilo. Naopak vlivem prezidentských voleb se 

M. Le Penová stala více mediální tváří FN a její popularita zachránila volební propast 

v legislativních volbách, kdyţ se jako jediná dostala do druhého kola, kde získala 

41,06 % podpory od voličů.
54

 

 O rok později byla zvolena v místních volbách jako radní ve městě 

Hénin-Beaumont, tento post zastává aţ do dnešní doby. Oblast Hénin-Beaumont byla 

cílená volba M. Le Penové, jelikoţ k úspěchu předurčovala samotná charakteristika 

města. Jedná se o dělnickou lokalitu, jeţ trpí uzavíráním velkého mnoţství továren. 

Svým způsobem tak navázala po 25 letech na úspěch J.-P. Stirboise v Dreux. Usazení 

                                                
53 Jean-Marie Le Pen réélu president du FN, Le Nouvel Observateur [online]. 18. 11. 2007, 7. 7. 2010 [cit. 

30. 3. 2012]. Dostupné z: <http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20071118.OBS5366/jean-marie-le-

pen-reelu-a-la-tete-du-fn.html> 
54 Marine Le Pen repart en conquête dans le Pas-de-Calais, Boursier [online]. 6. 6. 2007 [cit. 30. 3. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.boursier.com/actualites/reuters/marine-le-pen-repart-en-conquete-dans-le-pas-

de-calais-25326.html> 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20071118.OBS5366/jean-marie-le-pen-reelu-a-la-tete-du-fn.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20071118.OBS5366/jean-marie-le-pen-reelu-a-la-tete-du-fn.html
http://www.boursier.com/actualites/reuters/marine-le-pen-repart-en-conquete-dans-le-pas-de-calais-25326.html
http://www.boursier.com/actualites/reuters/marine-le-pen-repart-en-conquete-dans-le-pas-de-calais-25326.html
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se v této oblasti jí pomohlo zajistit velkou volební podporu jiţ ve druhém kole 

legislativních voleb, a zejména i v následných místních volbách a dovolbě. 

Po regionálních volbách se zdálo, ţe FN dobyla území Hénin-Beaumont. Na rozdíl však 

od J.-P. Stirboise, který byl chápán jako zastánce „tvrdé“ klasické krajní pravice, 

M. Le Penová se pokouší ukázat novou tvář krajně pravicové strany. Jiţ zde se zaměřila 

více neţ na imigraci na islamizaci země, která by mohla zničit „republiku“ a laïcité
55

 

(Mestre, Monnot 2010a).  

V roce 2009 M. Le Penová obhájila post europoslankyně v Nord-Ouest, přičemţ 

porazila dokonce v počtu hlasů svého otce, který kandidoval v Sud-Est. Rostoucí zájem 

o její osobnost s viditelnou podporou jejího otce přinesla mediální zájem o ni a o stranu. 

Pro mnohé slibovala její image novou vizi FN v prezidentských i legislativních volbách 

v roce 2012.
56

 O rok později znovu získala po 6 letech mandát ragionální radní 

v Pas-de-Calais. 

Za zmínku stojí, ţe svou pozici v rámci strany obhajovala před několika 

kandidáty na post předsedy strany po několik let. Ačkoli k oficiální a zásadní volbě 

došlo v Tours 16. ledna 2011, kde s jasnou převahou porazila B. Gollnische, sváděla 

s maskulinní částí strany jiţ několik bojů předtím. Nutno podotknout, ţe za pomoci 

svého otce. Výrazně se postavila spolu s B. Gollnischem proti B. Mégrétovi, kdyţ chtěl 

pozměnit stranu, společně rozjeli iniciativu, která volala „vše, jen ne Mégret“. 

Významným boj svedla i s C. Langem.
57

 Potenciální kandidát na lídra FN 

byl „odklizen“ J.-M. Le Penem, jelikoţ se na pozadí objevily neshody mezi ním 

a M. Le Penovou. C. Lang odmítl být v postavení dvojky za M. Le Penovou a po svém 

odchodu v roce 2008 oznámil, ţe ve vedení FN pod M. Le Penovou nemá ani politickou 

ani technickou důvěru.
58

 Bylo tak zřejmé, na kterého lídra se FN připravuje. Nejednalo 

                                                
55 Laïcité představuje oddělení církve od politiky, ke kterému došlo v roce 1905. Zakládá se na dvou 

pilířích, kdy se první odkazuje na svobodné vyznání a druhý pilíř se opírá o odklon podpory a uznání 
jakéhokoli náboţenství státem. Na základě vyznání proto nemůţe být nikdo diskriminován a odsuzován, 

ale zároveň nemůţe nikdo vnášet tyto hodnoty do veřejné sféry. Zaručuje tak rovnost bez ohledu na 

náboţenství, etnický původ, pohlaví či sexuální orientaci. 
56 Le Pen père et fille, têtes de liste aux européennes, Le Figaro [online]. 31. 10. 2008 [cit. 30. 3. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.lefigaro.fr/politique/2008/11/01/01002-20081101ARTFIG00036-le-pen-pere-

et-fille-tetes-de-liste-aux-europeennes-.php> 
57 C. Lang se postavil proti M. Le Penové ještě jednou, a to v prezidentských volbách 2012, kdy se 

vymezil proti směřování Front national pod jejím vedením. 
58 Européennes: Carl Lang défie Marine Le Pen, Le Figaro [online]. 13. 11. 2008 [cit 30. 3. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.lefigaro.fr/politique/2008/11/13/01002-20081113ARTFIG00459-europeennes-

carl-lang-defie-marine-le-pen-.php> 

http://www.lefigaro.fr/politique/2008/11/01/01002-20081101ARTFIG00036-le-pen-pere-et-fille-tetes-de-liste-aux-europeennes-.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/11/01/01002-20081101ARTFIG00036-le-pen-pere-et-fille-tetes-de-liste-aux-europeennes-.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/11/13/01002-20081113ARTFIG00459-europeennes-carl-lang-defie-marine-le-pen-.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/11/13/01002-20081113ARTFIG00459-europeennes-carl-lang-defie-marine-le-pen-.php
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se jen o hlavní představitele, kteří byli J.-M. Le Penem odvoláni, ale taktéţ ostatní 

členové z vedení byli za svou kritiku postupně vylučováni.   

4.2 Vnější podmínky pro vývoj Národní fronty 

Stejně tak jako se FN vymezovala od začátku své působnosti proti politickým 

stranám v době vedení J.-M. Le Pena, je tento trend patrný i v současné době. Levicoví 

i pravicoví aktéři zůstali téměř nepozměněni, z tzv. „bandy čtyř“ se jednalo o PS, PC 

a nově UMP, která má své kořeny v UDF i RPR. Výrazněji ale FN pod vedením 

M. Le Penové profilovala proti politice prezidenta N. Sarkozyho a UMP, neţ proti 

levicovým subjektům, které sehrály pro krajně pravicovou stranu významnější roli 

v 80. letech minulého století. 

FN se představila s novou předsedkyní hned několik měsíců po kongresu 

u prvních voleb, které se konaly na regionální a kantonální úrovni. Jiţ v prvním kole 

kantonálních voleb strana dosáhla historicky nejvyšších výsledků, které ji dovolily se 

prezentovat ve druhém kole v téměř 400 kantonech. To kontrastuje s volebními 

výsledky, kterých strana postupně dosahovala od prezidentských voleb 2007. FN získala 

2 mandáty, coţ pro stranu znamenalo nejlepší výsledek od kantonálních voleb v roce 

1998 (Philippot, Fourquet 2011).  

K růstu volebních preferencí FN napomohla i politická situace. Voliči byli 

nespokojeni jak s pravicovými, tak i levicovými subjekty a ve FN hledali alternativu, 

jelikoţ se M. Le Penová prezentovala jako jediná opozice ke stávajícím aktérům. FN 

zajisté pomohla i změna nové předsedkyně, coţ poskytuje zároveň odpověd 

na výzkumnou otázku, jelikoţ Národní frontě pod M. Le Penovou se zvedly nejen 

volební preference, ale taktéţ i volební výsledky. Značný podíl na nich měla právě nová 

předsedkyně. Jiţ před svým zvolením prokazovala M. Le Penová atraktivnost FN 

v oblasti Hénin-Beaumont, čímţ si utvořila z dané oblasti tzv. laboratoř pro novou FN. 

Stejně tak jako pomohlo vítězství v Dreux J.-P. Striboisovi a později i samotné FN, 

napomohl místní volební úspěch M. Le Penové k opětovnému návratu volebních zisků 

pro stranu. Růst byl dán nejen z nespokojenosti s N. Sarkozym v úřadě, ale také 

ekonomickou krizí a strachem z globalizace, který je obzvlášť patrný ve francouzské 

kultuře, jeţ si vţdy zakládala na protekcionismu svého státu. Oproti 80. letům, 



79 

 

kdy levice a zejména F. Mitterrand umoţnili konsolidaci FN v systému Páté republiky, 

se v současné době jednalo spíše o N. Sarkozyho a jeho proevropskou politiku. 

Strana FN se zaměřila zejména na prezidentské volby v roce 2012, jelikoţ 

politická kampaň a prezentace M. Le Penové jako kandidátky na prezidenta byla 

viditelná jiţ od samotného zvolení do čela stany. Přesto měla problém získat dostatečný 

počet tzv. parrainages, se kterými se uchazeči o prezidentské křeslo stávají oficiálními 

kandidáty opravňující se zúčastnit prvního kola. M. Le Penová dostatečný počet 

podpisů deklarovala aţ tři dny před limitem 13. března 2012. Své prohlášení učinila 

v Pas-de-Calais, kde má tradičně velkou podporu voličů. Stejně tak jako její otec 

poukazovala na problematiku získat dostatečný počet podpisů, jelikoţ se 

J.-M. Le Penovi nepodařilo získat daný počet jiţ zvolených v roce 1981 (Beaumont 

2012). 

Tradičně měla FN niţší volební preference neţ v průměru její lídr, jeho osobnost 

upoutávala voliče, a tím pádem zvětšovala volební potenciál strany samotné. Podle 

prvních několika voleb s M. Le Penovou se zdá, ţe nastavený trend vyšší podpory lídra 

neţ samotné strany volně pokračuje do současné doby. Ačkoli se strana pod novým 

vedením zatím neprezentovala v důleţitých legislativních volbách, které proběhnou 

aţ v červnu, můţeme pozorovat silné preference a vysoký počet hlasů pro M. Le 

Penovou jiţ v době, kdy byla místopředsedkyní FN. 

Důleţité byly pro stranu a zejména pro novou předsedkyni FN prezidentské 

volby. Po prvním kole prezidentských voleb v dubnu 2012 svým způsobem nevzešel 

vítěz z prvních dvou postupujících kandidátů, ale byla jím na třetím místě kandidátka 

Národní fronty. M. Le Penové se podařilo získat 17,9 % hlasů, které znamenaly 

podporu téměř 6,5 milionů voličů, jeţ znamenaly významnou pozici pro nadcházející 

legislativní volby, ale také lepší volební skóre neţ kdy dosáhl její otec.
59

 Opětovně 

se potvrdila vysoká volební podpora M. Le Penové, která dovedla FN pod jejím 

vedením do nové fáze. Dynamika úspěchu byla nesporná. Jen při srovnání výsledků 

voleb od zaloţení strany dochází k bezesporu největšímu zisku v historii strany, který 

přináší pro stranu další důleţitý mezník ve volebním potenciálu FN. M. Le Penová 

dokázala vyuţít ekonomické a sociální krize, rostoucí nezaměstnanosti a upadající 

                                                
59 Připomeňme si, ţe v roce 2002 J.-M. Le Pen získal 16,86 % v prvním kole prezidentské volby.  
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kupní síly obyvatelstva ve svůj prospěch. Bylo zřejmé, ţe nová předsedkyně se výrazně 

zapíše svým výsledkem do historie FN. 

Po prvním kole prezidentské volby vyzvala M. Le Penová své stoupence 

v pokračování boje o získání pozic v legislativních volbách, do kterých se FN bude 

prezentovat spolu s dalšími subjekty na společné kandidátce „Rassemblement bleu 

Marine“, jeţ má symbolizovat shromáţdění patriotů.
60

 Po dlouhé době tak FN opustí 

své staré označení pro kandidátní listinu a bude se prezentovat spolu s ostatními aktéry. 

Jiţ během prvního projevu, po zveřejnění volebních výsledků 22. dubna, vyzvala své 

stoupence k účasti na oslavách svátku práce a Johanky z Arku, tedy 1. května. 

Na základě vnější situace se mohla lépe M. Le Penová vymezit vůči UMP 

a naopak stejná strategie N. Sarkozyho z roku 2007 mu nepřinesla kýţený prospěch. 

M. Le Penová vyuţila pětiletý mandát obhajujícího prezidenta ke kritice a vyvedla tak 

FN z nerovné pozice, ve které se nacházela od posledních prezidentských voleb, kdyţ 

získala jeden z nejslabších výsledků pro J.-M. Le Pena. Zároveň se svým výsledkem 

postavila do role arbitra pro druhé kolo. Očekávalo se, kterého z kandidátů podpoří, 

jelikoţ téměř 18 % voličský podíl by mohl napomoci k vítězství ve druhém kole. 

Bylo zřejmé, ţe se dosavadní prezident N. Sarkozy pokusí naklonit na svou 

stranu přízeň voličů FN, kteří by znamenali významnou podporu v boji proti 

F. Hollandovi. I svou tématikou by mohl být frontistickému voliči blíţe. Naopak by ale 

mohl ohrozit své volební zisky u umírněných voličů pravice, kteří nesouhlasili 

s legitimizací témat FN. Zároveň M. Le Penová zastávala postoj proti elitám, tedy i 

N. Sarkozymu, a také se snaţila o jeho poráţku a výraznější profilaci FN na pravicové 

scéně. Jelikoţ N. Sarkozy prohlásil, ţe by ve druhém kole v legislativních volbách 

v případném duelu mezi levicovými aktéry a FN nedoporučil hlasovat pro FN, vyslouţil 

si tvrdou reakci od FN. F. Hollande, jako druhý kandidát, si mohl zajistit volební 

podporu voličů FN prostřednictvím otázek sociální spravedlnosti, a to ve smyslu 

důchodové a platové politiky. Rozhodnutí, kterého kandidáta M. Le Penová podpoří, se 

však voliči nedočkali ani těsně po prvním kole, ani na předeslaných oslavách 1. května.  

                                                
60 Na listině se kromě FN představí zástupci ze SIEL, neboli z řad suverenity, nezávislých, kteří se připojí 

ať z levice či pravice, a také z nové strany, kterou vede P.-M. Coûteaux. 
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Na oslavách státního svátku práce, pro FN zejména oslavách Johanky z Arku, se 

sešli přívrţenci FN na vyzvání M. Le Penové na Place de lˈOpera v Paříţi. Z projevu, 

jenţ byl vysílán přímým přenosem, byla zřejmá váha hlasu nové předsedkyně. 

Společnost zároveň netrpělivě čekala, zda doporučí jednoho z kandidátů pro druhé kolo. 

Ve svém projevu, který trval téměř jednu hodinu, M. Le Penová zdůraznila chybějící 

důvěru u obou kandidátů a oznámila, ţe bude volit „bíle“ a naopak v legislativních 

volbách „námořnickou modrou“ (bleu Marine), vyuţila tak často pouţívané slovní 

hříčky se svým jménem. To tedy znamenalo, ţe ačkoli se zúčastní prezidentských voleb, 

nepodpoří ani jednoho z kandidátů, a v červnových parlamentních volbách dá hlas 

svému shromáţdění. Pro ni samotnou však prezidentské volby skončily 22. dubnem, 

tedy prvním kolem. Voliče vyzvala, aby hlasovali pouze dle svého svědomí. 

Ve svém projevu nevynechala jiţ tradiční kritiku UMP, ale také  PS. Někteří bývalí 

stoupenci jako jsou C. Lang, B. Antony či J. Bompard však navrhli svým voličům 

preferovat N. Sarkozyho, aby vznikla hráz proti levici. K oslavám FN se připojil nejen 

její otec, ale také její minulý soupeř B. Gollnisch (Mestre 2012b; Perrault 2012). 

 V druhém kole prezidentských voleb zvítězil socialistický kandidát F. Hollande, 

který získal 51,62 % hlasů a porazil tak obhajujícího N. Sarkozyho.
61

 Po 17 letech tedy 

dochází k alternaci pravice s levicí a zároveň poprvé pravicový prezident-kandidát 

neobhájil svůj mandát. M. Le Penová potvrdila svůj neutrální postoj k vítězství 

F. Hollanda, který zastávala jiţ po prvním kole, kdy nepodpořila ţádného kandidáta. 

Opětovně vyzvala k účasti v legislativních volbách levicové i pravicové patrioty, aby 

potvrdili jedinou opozici, a to FN.
62

 K reakcím na výsledky druhého kola a zvolení 

F. Hollanda do čela státu komentoval i J.-M. Le Pen. Bývalý lídr FN prohlásil, ţe je 

vţdy spokojen s poráţkou soupeře, ale neslaví ani vítězství jiného soupeře (Rosso 

2012). 

Jistě je zajímavá myšlenka D. Reynié, který ve své studii z roku 2011 

upozorňuje, ţe FN očekává poráţku dosavadního prezidenta a zároveň jeho strany 

UMP. Svým způsobem je neúspěch dosavadního prezidenta podmínkou pro novou 

historii FN. Mohlo by se zdát, ţe se jedná o důvod, proč FN nepodporuje N. Sarkozyho, 

                                                
61 Élection présidentielle 2012, Ministère de lˈintérieur, de lˈoutre-mer, des collectivités territoriales et de 

lˈimmigration [online]. [cit. 7. 5. 2012]. Dostupné z: <http://elections.interieur.gouv.fr/PR2012/FE.html> 
62 L‘intervention de Marine Le Pen [online]. [cit. 7. 5. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Rz8C97ozJk> 

http://elections.interieur.gouv.fr/PR2012/FE.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Rz8C97ozJk
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ale svým způsobem levicového kandidáta, ačkoli ve skutečnosti M. Le Penová 

nevyslovila důvěru ani jednomu kandidátovi mezi prvním a druhým kolem. D. Reynié 

rozvíjí myšlenku dále, ţe M. Le Penová získá výraznější pozice, kdyţ občané budou 

nespokojeni s pětiletým mandátem levicové vlády a jedině FN se bude schopna 

prezentovat jako jediná strana, která se těmto subjektům vymezovala (Reynié 2011: 

471-472). Ovšem za neposkytnutí podpory ani jednomu z kandidátů je moţné spatřit i 

rozumový podklad. Jiţ její otec se setkal s neúspěchem, tím, ţe voliči dali svůj hlas 

N. Sarkozymu, přesto ţe je vyzýval k masivní absenci v roce 2007. Ukázalo se tak, ţe 

ne vţdy voliči poslouchají kandidáta, pro kterého volili v prvním kole, a proto M. Le 

Penová nechtěla ohrozit svou sílu hlasu před legislativními volbami. Bylo zjevné, 

ţe blízkost témat N. Sarkozyho bude pro voliče M. Le Penové přijatelnější. 

Pro legislativní volby M. Le Penová a celá FN vyuţívá opětovného vymezení se 

proti UMP a N. Sarkozymu. Kritika N. Sarkozyho se opírala o nastolené prezidentství 

pod evropskou dominancí. Parlament podle vize FN, a zejména M. Le Penová, tak má 

představovat jediný prostor svobody, ve kterém mohou voliči rozhodnout svým hlasem, 

jak obsadit dolní komoru. M. Le Penová po úspěchu prezidentských voleb věřila, 

ţe parlamentní volby budou pokračovat v jejím vítězném taţení a to i přes to, ţe musí 

přejít dvoukolovým většinovým systémem s uzavřeným druhým kolem, který je pro 

malé strany nevýhodný.
63

 

Ačkoli pravice, zejména pak UMP, odmítala a odmítá i do budoucna spolupráci 

na jakékoli úrovni s M. Le Penovou a s FN jako s krajně pravicovou stranou, z jejich 

tábora svým způsobem vybočil G. Longuet, ministr obrany, který v rozhovoru pro 

krajně pravicový tisk Minute zmínil, ţe vidí rozdíl mezi novou předsedkyní a jejím 

otcem. Jelikoţ M. Le Penovou podpořilo velké mnoţství voličů, poznamenal, 

ţe by  mohla hrát důleţitého zástupce z druhé strany při jednání o sloţitých tématech. 

Jeho stanovisko vyvolalo značnou nevoli i mezi členy UMP, podle kterých došlo 

k překročení tzv. cordon sanitaire, ale ten byl svým způsobem prolomen jiţ projevem N. 

Sarkozyho, který prohlásil, ţe se jedná o stranu kompatibilní s republikou (Zappi 2012). 

Nicméně se částečně prokázala změna ve vnímání FN jako důleţitého aktéra, který drţí 

                                                
63 Grand discours de Marine Le Pen, Daily motion [online]. 1. 5. 2012 [cit. 2. 5. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.dailymotion.com/video/xqj3mj_1er-mai-grand-discours-de-marine-le-pen_news?start=2> 

http://www.dailymotion.com/video/xqj3mj_1er-mai-grand-discours-de-marine-le-pen_news?start=2
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ve svých rukách významné mnoţství voličů, a není na novou předsedkyni nahlíţeno 

jako na generaci jejího otce. 

4.3  Organizace strany  

M. Le Penová ovlivnila reorganizaci strany v rámci politické ideologie, 

aby ji posunula blíţe k umírněné pravici, na coţ upozorňovala jiţ před svým zvolením. 

Proto krátce po nástupu nového vedení, opustilo FN několik představitelů a zároveň byli 

někteří členové vyloučeni. Ztráta členů však nebyla zásadní, jelikoţ k ní docházelo 

v průběhu vývoje jiţ několikrát, a neznamenala tak ohroţení nové předsedkyně 

a zejména pozic ve FN. Nicméně s principem reorganizace nebyla ani tak spojena 

organizační struktura strany.  

Strana si zachovala své původní stranické orgány, ve kterých nedošlo 

k výrazným změnám ani v počtu jednotlivých mandátů či k výraznější změně 

kompetencí. Důleţitou stranickou strukturou zůstal nadále silný předseda v podobě 

M. Le Penové, která těţila z postavení svého otce ve straně. 

M. Le Penová hned po svém zvolení představila sloţení politické kanceláře, tedy 

svým způsobem vládního orgánu strany, stejně tak jako členy výkonné kanceláře. 

Nebylo překvapením, kdyţ si do úzkého výběru svých spolupracovníků nevybrala 

svého soupeře B. Gollnische, který odmítl funkci místopředsedy FN a zůstal jedním 

z představitelů politické kanceláře. Je tedy zřejmé, ţe výkonná kancelář představuje 

blízký okruh stoupenců M. Le Penové, jeţ spoluřídí FN. Zároveň M. Le Penová 

do politické kanceláře uvedla členy, kteří byli spíše spjati s BI. Jednalo se například o 

L. Ozona, který však podal demisi na svůj post v srpnu téhoţ roku a vystoupil s kritikou 

nedostatečného svobodného vyjadřování k činnosti M. Le Penové.
64

 

V současné době je politická kancelář sloţena ze 42 členů, která je včetně 

8 členů výkonné kanceláře. Politická kancelář má na M. Le Penovou a na výkonnou 

kancelář pouze proměnlivý vliv. M. Le Penová zařadila do tohoto orgánu specialisty, 

kteří jsou zapojeni do oblastí, jeţ FN zanedbávala. Jedná se tak například o 

M.-Ch. Arnautuovou, která má na starosti sociální otázky, nebo D. Mascrého 

pověřeného zahraničními otázkami, jehoţ FN potřebuje pro zvýšení kredibility strany u 

                                                
64 FN/démission Ozon: Le Pen „prend acte“, Le Figaro [online]. 16. 8. 2011 [cit 7. 5. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/16/97001-20110816FILWWW00311-fndemission-ozon-le-

pen-prend-acte.php> 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/16/97001-20110816FILWWW00311-fndemission-ozon-le-pen-prend-acte.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/16/97001-20110816FILWWW00311-fndemission-ozon-le-pen-prend-acte.php
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voličů. Dříve zde byl také L. Ozon specializující se na problematiku ţivotního prostředí. 

M. Le Penová vyhradila v tomto orgáně 10 míst pro stoupence B. Gollnische. Ústřední 

výbor ja v současné době zúţen, jelikoţ představuje 93 mandátů z původních 100.
65

 

Ačkoli se projev pod novou předsedkyní modernizoval, nedošlo k pozměnění 

orgánu FN jako celku. V blízkém okruhu lidí, kterými se M. Le Penová obklopuje, 

je i její otec, pro kterého vznikla nová pozice, a to funkce čestného předsedy strany. 

Dochází tak k pochybnostem, zda M. Le Penová můţe prezentovat svobodně své 

postoje, kdyţ ve straně poůsobí nadále některé původní struktury a „otec zakladatel,“ 

i kdyby se jednalo pouze o symbolickou roli. Zároveň s principem očištění FN od 

původních struktur je jejich přístomnost rozporuplná. J.-M. Le Pen totiţ nefiguruje 

pouze v této nové funkci, ale také v nejuţším orgánu strany jako je výkonná kancelář, 

která představuje rozhodující uskupení. Na první pohled se můţe zdát odloučení vlivu 

otce na politiku FN, ale při bliţším náhledu vidíme, ţe je její otec stále přítomen 

v okruhu lidí, kteří nejvíce ovlivňují Národní frontu.  

FN byla dlouho vnímána jako rodinný klan mezi J.-M. Le Penem a jeho dcerou, 

ale přítomnost rodinných příslušníků se neomezuje pouze na ně. Ve straně je zastoupen 

její přítel L. Alliot jako místopředseda, jenţ je pověřený vývojem strany, ale i její sestra 

Yann s manţelem P. Olivierem.
66

 Dokonce se ve straně prezentuje i jejich dcera 

Marion.
67

 Ve straně je přítomna v jistém ohledu Le Penova dynastie, coţ je 

ve francouzském politickém ţivotě spíše výjimkou. 

M. Le Penová po svém zvolení vyuţila svého vlivu a tradici J.-M. Le Pena 

k působení na vnitřní situaci strany. V prvních měsících docházelo k výraznému 

přerušovanému či úplnému zastavení funkcí některých členů FN, a to zejména mezi 

spojenci B. Gollnische. Ovšem odchod těchto členů z FN nepředstavuje problém ani pro 

M. Le Penovou, ani pro Národní frontu. Zvláště proto, ţe nikdo nedokáţe tak jako ona 

shromáţdit takovou politickou skupinu a není nikdo, kdo by stanul jako vůdce proti ní 

a konkuroval „Le Penům.“ Zvolení M. Le Penové představuje pro krajně pravicové 

subjekty poráţku tradicionalistů a nejradikálnějších stoupenců, kteří podporovali 

                                                
65 Verbatim. Les bonnes feuilles du livre du NKM, Le Parisien [online]. 2. 6. 2011 [cit. 7. 5. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.leparisien.fr/politique/verbatim-les-bonnes-feuilles-du-livre-de-nkm-02-06-

2011-1477931.php> 
66 Dříve ve straně byla i nejstarší dcera J.-M. Le Pena s manţelem, ale přidali se k B. Mégretovi a MNR. 
67 Marion Maréchal Le Pen, neteř M. Le Pen, se ve svých 22 letech letos představí i v parlamentních 

volbách, kde kandiduje ve třetím obvodu ve Vaucluse, tedy v oblasti, kde M. Le Pen získala jedno 

z nejlepších volebních skore. V roce 2010 se jiţ představila v regionálních volbách. 

http://www.leparisien.fr/politique/verbatim-les-bonnes-feuilles-du-livre-de-nkm-02-06-2011-1477931.php
http://www.leparisien.fr/politique/verbatim-les-bonnes-feuilles-du-livre-de-nkm-02-06-2011-1477931.php
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zejména B. Gollnische. Zatímco v době J.-M. Le Pena se sdruţovaly kolem Národní 

fronty různorodé krajně pravicové síly, které společně bojovaly proti systému, v době 

předsednictví M. Le Penové se jedná spíše o FN a jiné tradicionalistické krajně 

pravicové subjekty, jenţ jdou proti FN. Snaţí se na sebe poukázat jako na kredibilní 

alternativu k FN, ale nemají mnoho příznivců, a tak FN nekonkurují. Je zřejmé, 

ţe odštěpení se od FN tak nenabízí jiţ prostor v krajně pravicovém spektru a dochází 

tak spíše k jejich marginalizaci.  

4.4 Diskurs a image předsedkyně strany  

K typickým rysům prezentace M. Le Penové patří tři ukazatele, nejprve její 

osobnost, dále patetická rétorika, ale také odkaz otce, který svou dceru propagoval. 

V rámci předešlé kapitoly jsme se jiţ věnovali upřednostňování M. Le Penové 

prostřednictvím dlouholetého lídra, proto se teď zaměříme na rétoriku a osobnost, 

kterou si získává nové příznivce FN a zájem médií. 

Nová předsedkyně jiţ před svým zvolením naznačovala, ţe chce FN 

modernizovat a přiblíţit ji současným voličům. Ačkoli snahu o modernizaci projevil jiţ 

B. Mégret v roce 1998, jeho iniciativa ho však přiměla k odchodu ze strany. Přesto 

uvnitř strany zůstaly dva proudy, a to zastánci historické linie vedené v dnešní době 

B. Gollnischem, kteří si přáli uchovat tradiční FN, a modernisté, neboli v současné době 

tzv. „marinisté,“ jeţ s M. Le Penovou chtějí očistit a obnovit obraz FN. K tomu 

postupně docházelo od roku 2002, kdy se M. Le Penová posunovala v rámci stranické 

hierarchie. Dcera dlouholetého lídra si vybrala velice brzo novou vizi FN, 

která se zakládá na sekularismu a republice, a k tomu přidala sociální a ekonomický 

plán. S M. Le Penovou se strana vrací k původnímu konceptu, ani pravice ani levice 

z 90. let minulého století. Po jejím nástupu odešlo mnoho zastánců tradiční linie FN. 

Jako nová předsedkyně se uvedla prvním projevem hned na kongresu v Tours, 

kde potvrdila základní myšlenky FN a zároveň vize k budoucím volbám. V úvodu se 

věnovala zejména francouzskému patriotismu, návratu silného státu a pořádku 

a zároveň znovu nastolení národní suverenity, které znamenalo potvrzení odchodu z EU 

a odmítání jednotné měny Evropské unie.  Ke svým plánům pro modernizaci strany 

bylo důleţité změnit nastavený diskurs otce, který působil často svými výroky 

xenofobně, přesto nebylo sporu o jeho řečnickém nadání. Po boku svého otce tak měla 
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moţnost naučit se působivé rétorice J.-M. Le Pena, jeţ vţdy působila na voliče FN. 

Proto v jejím projevu nacházíme společné rysy, včetně silného charismatu, prozíravosti, 

populistického přístupu i snaze zahalit krajně pravicové ideologie. Ve svém vystupování 

navázala i svými gesty na svého otce. Přesto se její projevy v něčem liší.  

Mezi největší strategii patřilo prohloubení tzv. dédiabolisation strany, které mělo 

otevřít FN novým voličům a přesvědčit je, ţe se z politické strany stane subjekt jako 

kaţdý jiný, tím ţe ji zbaví od násilných projevů a původních struktur. M. Le Penová 

chtěla svou změnou zapůsobit zejména na střední vrstvu voličů a tím posunout FN blíţe 

k moci. Očista strany byla a je silný marketingový krok pro potenciální voliče Národní 

fronty, kteří stranu vnímají jen skrze jejího lídra. M. Le Penová tak chtěla zachovat post 

silného předsedy s cílevědomou rétorikou, která bude na voliče působit zejména v době 

ekonomické krize. Od počátku neskrývala zájem dojít ve volbách 2012 dále neţ její otec 

v roce 2002. FN měla být mezi voliči vnímána jako strana usilující o moc, nikoli jen 

jako protestní alternativa (Dubouluz 2010: 16). 

Ve svých prezentacích neváhá lákat voliče na novou generaci aktivistů FN, 

jeţ dovedou stranu k moci. V počátečních diskursech nevyuţívala rasistických náznaků, 

coţ slibovalo pro některé stoupence náznak odlišné Národní fronty. M. Le Penová je 

odborníkem na mluvený projev, na její schopnost komunikace upozorňoval i bývalý lídr 

FN. Stejně jako její otec neváhala pouţít think-tanků a intelektuálů k oţivení 

a přepracování stranického ideologického postoje. Rétorika FN se odrazila 

od identifikačních otázek směrem k pocitu nejistoty občanů a ekonomice země.  

Od radikálních projevů se M. Le Penová distancovala, zejména v rovině 

antisemitismu, přesto je Národní fronta daleko od toho, aby byla vnímána jako běţná 

politická strana. M. Le Penová ve svých projevech přichází s mnoha podobnými tématy, 

které pod novými slovy neznamenají umírněný postoj strany. Ve skutečnosti si nová 

předsedkyně porušila tradiční rétoriku svého otce na téma minorit a zavedla specifický 

rys opozice k imigrantům, zejména muslimského původu, ve jménu ohroţení 

individuální práv a zejména principu laïcité. Zaměřila se na kritiku islamismu ve jménu 

obhajoby tradičních hodnot republiky a nerespektování laïcité, neboli sekularismu, které 

je vedle klasických charakteristik pro Francii „rovnost, svornost, bratrství“ téměř 

čtvrtým atributem francouzské společnosti. Sekularismus slouţí M. Le Penové svým 

způsobem jako alibi ke kritice islamistických tradic. Jak jiţ bylo naznačeno, v proslovu 
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se nestaví proti náboţenství islámu, ale proti islamizaci země ve snaze bránit 

francouzské hodnoty a nikoli bojovat proti druhým. Tento postoj potvrdil dlouho zjevné 

tendence srovnávání islámu s araby v návaznosti na přistěhovalectví. S antiislámským 

postojem strana spojuje i levicová témata jako je svoboda a práva ţen, práva gayů 

a svoboda vyznání. Ačkoli se nejedná o zcela inovativní přístup, nachází s ním úspěchy 

mezi voliči. Takováto strategie činí z Národní fronty schůdnější politickou stranu. 

M. Le Penová si je dobře vědoma emancipačních postojů ve francouzské společnosti, 

které by naráţely na postavení a svobody ţeny, a to nejen v domácnostech, ale i v rámci 

celé společnosti. Navazuje tím i na povolování interrupcí, které bylo dříve ve FN 

tabuizováno. Zachování „zákona Veil“
68

 bylo pokrokovým postojem FN, jelikoţ 

M. Le Penová se odmítala stavět proti potratům a zároveň se nevymezila ani proti 

rozvodům, coţ by byl svým způsobem paradox, jelikoţ je předsedkyně strany dvakrát 

rozvedenou matkou. Ve svých postojích se odkazuje na republikánské hodnoty, kdy 

odluka církve od politiky je jedním ze základních principů Páté republiky. 

Na republikánského ducha se odvolávala i před získáním dostatečného počtu 

tzv. parrainages. Dokázala tak propojit tradiční protipřistěhovalecký postoj a ideologii 

FN s chválou státu a republiky (Bouvet 2011: 141). Navíc do svého diskursu vnesla 

antikapitalismus, coţ je pozitivně vnímáno veřejností, oţivila sekularismus 

a protekcionismus. Ve svém projevu neupozorňovala tak jako její otec ani na rasovou 

a civilizační nadřazenost bělošských obyvatel Francie. Veřejně nevystupovala proti 

přistěhovalcům, ani muslimům, pokud vynaloţí úsilí k asimilaci a přijetí francouzského 

křesťanského dědictví. Oproti svému otci nevyzývala k úplnému zastavení migrace, 

ale k nastavení limitů, a také k usměrnění muslimské komunity (Goff 2011: 55).  

Propůjčila si některé levicové argumenty a smíchala je s konzervativním 

postojem stavícím se proti globalizaci. Aby odstranila nálepku krajně pravicové strany, 

snaţí se od svého zvolení co nejvíce vystupovat a poskytovat své rozhovory, 

aby zviditelnila stranu a tím ji i legitimizovala mezi voliči. Na rozdíl od svého otce, 

nevyuţívá vzpomínek na období maršála Pétaina, ani francouzského Alţírska, které 

často J.-M. Le Pen ve svých postojích zmiňoval. Všeobecně se v jejích proslovech 

odráţí méně odkazů na historii, oproti projevům otce. Očištění strany chtěla 

M. Le Penová poukazovat i reakcí na některé kontroverzní výroky J.-M. Le Pena. Ještě 

                                                
68 „Loi Veil“ je zákon z roku 1975, který umoţňuje ţenám podstoupit potrat. Pod zákonem je zapsána 

ministryně zdravotnictví S. Veil. 
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před zvolením do čela FN se několikrát distancovala od výroků svého otce, které se 

týkaly plynových komor a koncentračních táborů apod. M. Le Penová upozornila, ţe 

nesdílí stejný názor jako její otec, a proto v plynových komorách nevidí jen detail 

v 2. světové válce. Postavila se i proti nevhodným poznámkám svého otce před prvním 

kolem prezidentských voleb, kdy si J.-M. Le Pen pohrával s iniciály N. Sarkozyho 

a přirovnával je k národnímu socialismu. Později udělal paralelu mezi setkáním UMP 

s nacistickými sjezdy v Německu. M. Le Penová odsoudila jeho nevhodné chování, 

čímţ prokázala, ţe si důsledně kontroluje, aby nebyla spojována s antisemitistickými 

postoji.
69

 

Odmítnutí některých výroků J.-M. Le Pena tak mohlo podpořit myšlenku na 

měnící se postoj strany. Přesto i ona potvrdila, ţe neváhá poţít kontroverzní výroky 

a být tak klonem svého otce, druhým J.-M. Le Penem. Mezi mnohé příklady můţe 

slouţit zejména proslov v Lyonu z prosince 2010, kdy obvinila muslimy, kteří se modlí 

na ulicích, z okupace území. Srovnáním s nacismem tak popřela principy laïcité a 

rovnosti. Stejně tak jako její otec vzbudila svým výrokem vlnu kritiky, přesto jí 

poslouţil jako reklama. M. Le Penová se tím zviditelnila pro post kandidátky na lídra 

FN nejen v očích ostatních politiků, různých osobností, ale zejména mezi veřejností.
70

 

Po tomto přirovnání ale neodpadla popularita strany. Dokonce 54 % sympatizantů UMP 

souhlasilo s výrokem M. Le Penové, stejně tak jako 27 % levicových voličů (Dubouloz 

2010: 16). Sporné bylo také zastání se novináře É. Zemmoura, který byl souzen za 

rasistické výroky proti arabům. Vlnu kritiky a obvinění z podněcování k nacionalismu 

sklidila za svůj projev během výročí zaloţení samostatné Belgie. M. Le Penová navrhla 

spojení valonské části Belgie
71

 s Francií, pokud by se země z důvodu nestability 

rozpadla.
72

 

                                                
69 Jean-Marie Le Pen lie Nicolas Sarkozy au „national socialisme“, Le Parisien [online]. 19. 4. 2012 [cit. 

29. 4. 2012]. Dostupné z: <http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/video-jean-

marie-le-pen-lie-nicolas-sarkozy-au-national-socialisme-19-04-2012-1962168.php> 
70 Marine Le Pen compare les „prières de rue“ des muselman à „une forme dˈoccupation“, Le Point 

[online]. 11. 12. 2010 [29. 4. 2012]. Dostupné z: <http://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-compare-

les-prieres-de-rue-des-musulmans-a-une-forme-d-occupation-11-12-2010-1274110_20.php> 
71 Belgie měla problém sestavit několik měsíců vládu a tíţil ji i dluh v Evropské unii. 
72 Marine Le Pen suggests half of Belgium should become part od France, The Telegraph [online]. 22. 7. 

2011 [cit. 29. 4. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/belgium/8653973/Marine-Le-Pen-suggests-half-of-

Belgium-should-become-part-of-France.html> 
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Silnou rétoriku neváhala pouţít ani k Evropské unii, kterou srovnala 

se Sovětským svazem, který taktéţ vedl ke zhroucení společnosti (Daniez 2009). 

Eurofobní rétorika patří k jejím silným nástrojům, protoţe v některých případech za ni 

sklízí příznivý ohlas. Ve svém projevu vybízí ke zrušení evropských smluv, které nutí 

Francii zůstat v jejich područí, z čehoţ FN činí odpovědné středové strany. EU srovnala 

také s totalitarismem, tak jako je komunismus.
73

 

Společnou řeč pak se svým otcem našla v podpoře přímé demokracie, kterou 

povaţují za nejlepší formu vládnutí, jelikoţ nabízí občanům spoluparticipaci 

na politickém ţivotě a jistou míru odpovědnosti, nevynechává ani preferenci 

francouzských obyvatel před přistěhovalci, vyhnání ilegálních přistěhovalců, ale také 

souhlasí s opětovným zavedením trestu smrti. K ochraně národní identity přistupuje 

obdobně jako její otec. M. Le Penová taktéţ proklamovala stejný názor, ţe přistěhovalci 

mají zůstat u sebe a bránit svůj jazyk a identitu. Po vzoru svého otce dokáţe 

M. Le Penová klást tíţivé otázky pro společnost, ve kterých poukazuje na problémy, 

a stejně tak jako u J.-M. Le Pena jsou její řešení populistická. Potvrzuje se tak, ţe FN 

umí klást dobré otázky, ovšem nedokáţe na ně jiţ tak dobře odpovídat. Svým postojem 

se snaţí posunout stranu více do středu a oslovit i další voliče a zachovat si stávající 

elektorát. M. Le Penová se vymezuje proti označení FN jako krajně pravicové strany. 

Tvrdí, ţe je rozdíl mezi politickými stranami, které věří na národní zájmy, tak jako 

FN, a těmi, které věří v globalizaci.  

Tím, ţe se chce FN otevřít i dalším skupinám obyvatelstva, zejména 

venkovskému, oţivuje vzpomínky na minulost a silný vztah k místu, tradiční obchod 

a vzhled krajiny, myšlenku národní hrdosti a vybízení k protekcionismu. FN se chce 

nabídnout jako národní pravice, která bude ochraňovat Francii před problémy 

globalizace. V jejích projevech tak bylo důleţitým tématem hospodářství země, jelikoţ 

si byla vědoma nevyuţitého potenciálu francouzského venkova.  

V projevech M. Le Penové jsou znatelné odkazy na republiku a patriotismus. 

Nejedná se pouze o princip laïcité, který pouţívala k vymezování se vůči islamismu, 

ale také o národní prvky jako je například státní hymna. V Marseille 4. března 2012 

                                                
73 Marine Le Pen: „LˈUnion européenne est dˈesprit totalitaire“, Le Point [online]. 15. 9. 2010 [cit. 30. 3. 

2012]. Dostupné z: <http://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-l-union-europeenne-est-d-esprit-

totalitaire-15-09-2010-1236507_20.php> 
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pouţila národní hymnu se slovy „Alors, allons Marseillais, allons Français, allons 

enfants de la patrie!“
74

, aby občané vyšli bránit opětovně svou zem a podpořili ji 

v prezidentských volbách. Podobně vystoupila v Ajacciu, kde svůj projev uzavřela 

odkazem písně „Dio vi Salvi Regina“, jeţ je na Korsice povaţována za místní hymnu. 

Podporovala tak národní a patriotické tendence lokalit, čímţ si získala náklonnost 

obyvatel.
75

 

Jak je patrné, dokázala ve svých projevech spojovat zejména tři kritiky. První 

z nich byla zaměřena proti ekonomickému hyperliberalismu, který byl zvláště patrný 

v minulosti FN, druhá pak na nesoulad s nadnárodními společenstvími, která omezují 

protekcionismus francouzských principů ve jménu republiky, a poslední kritika 

se zaměřila na odmítání islamismu, nikoli na všeobecné postoje proti arabům 

a přistěhovalectví. Viditelná proměna byla také v odmítání antisemitismu, ačkoli ve 

volebním programu nenacházíme nesnášenlivost proti Ţidům ani v době předsednictví 

jejího otce.  

Ve Francii je důleţitým atributem pro kaţdého kandidáta ucházejícího se 

o prezidentský post zahraniční kompetence. Je důleţité, aby byl uchazeč vnímán 

francouzskou veřejností jako schopný a činný politik nejen na domácí scéně, ale také 

v zahraniční oblasti, jelikoţ právě zahraniční politika je řazena mezi tzv. výhradní 

doménu prezidenta. J.-M. Le Pen se ukázal schopným na mezinárodní úrovni zejména 

v Kuvajtu, kdy si potřásl rukou se S. Husseinem, za coţ byl kritizován nejen ostatními 

subjekty, ale také v rámci strany. Stoupenci z jeho strany nepochopili, ţe podporuje 

araba, jelikoţ nespatřili podtext tohoto kroku. J.-M. Le Pen jako antisemitista 

podporoval boj proti ţidům, a poté aţ proti muslimům. Zároveň poukazoval na to, ţe je 

lepší arab v místě svého původu, neţ v Evropě, potaţmo ve Francii. Je nepochybné, ţe 

ho tento krok zviditelnil jako činného aktéra v mezinárodní politice bez ohledu na jeho 

pozadí. I M. Le Penová si byla vědoma, ţe se potřebuje prezentovat před svými voliči 

nejen na domácí scéně. Proto zejména v roce 2011 hodně cestovala, a to do Ruska, 

Afriky a Ameriky, aby jí cesty napomohly vystavět si mezi voliči potřebný status. 

                                                
74 Marine Le Pen: Marseille (4. 3. 2012), Link fluence [online]. [cit. 30. 3. 2012]. Dostupné 

z: <http://linkfluence.net/projects/discours/2012/LePenM-2012-03-04.html> 
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Dostupné z: <http://www.corsematin.com/article/ajaccio/marine-le-pen-chasse-sur-les-terres-

nationalistes.609215.html> 

http://linkfluence.net/projects/discours/2012/LePenM-2012-03-04.html
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/marine-le-pen-chasse-sur-les-terres-nationalistes.609215.html
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/marine-le-pen-chasse-sur-les-terres-nationalistes.609215.html


91 

 

U J.-M. Le Pena se nepředpokládalo, ţe by opravdu mohl být prezidentem či 

ministrem. Podle E. Lecoeura neměl dlouholetý lídr FN ani takové ambice, protoţe si 

uvědomoval limity své strany, která nebyla schopna sestavit samostatně vládu a která 

nebyla schopna činit kompromisy ve své programatice. J.-M. Le Pen neakceptoval 

spolupráci s jinými subjekty, zvláště od 90. let minulého století. Opakem je jeho dcera, 

která svými kroky poukazovala na to, ţe by po případném dobrém výsledku 

v legislativních volbách byla schopna spolupracovat s některými subjekty. Zároveň byl 

patrný posun v podávání kandidátní listiny, v posledních letech FN kandidovala 

osamoceně, ale do legislativních voleb 2012 M. Le Penová naznačila spolupráci i 

s dalšími subjekty. Její touha dostat se do dolní komory parlamentu a zopakovat 

obdobný výsledek z roku 1986 se odráţela i v nastavené rétorice. Po prvním kole drţela 

M. Le Penová v rukou výrazný voličský potenciál, jenţ chtěla vyuţít pro zisk mandátů. 

Umírněný diskurs měl pomoci straně FN se ukázat jako potenciální aktér pro vládní 

spolupráci (Ganley 2012). J.-M. Le Pen se stavěl proti spolupráci a jakékoli koalici a 

zároveň odmítal pravici, které se naopak M. Le Penová svým způsobem snaţila 

přiblíţit. Nová předsedkyně pochopila, ţe FN nebude schopna vládnout jako jediný 

politický subjekt, a na umírněný postoj chtěla přilákat nejen voliče, ale také jiné 

politické strany.  

Ačkoli dokázala změnit způsob argumentace, v některých ohledech zůstávala její 

východiska stejná jako v době jejího otce. Přesto na veřejnost působí příznivějším a 

serioznějším dojmem a lépe dokáţe komunikovat s médii. Více neţ na xenofobní a 

rasistické projevy se zaměřuje na argumentaci, kde převaţují ekonomická a sociální 

témata. Jednotnou měnu Evropské unie nevyuţívá jiţ jen k chybějící národní identitě, 

ale spojuje s ní upadající koupěschopnost obyvatel. Za méně radikálním projevem, který 

je pro FN velice úspěšným strategickým krokem, alespoň podle výsledků voleb, se stále 

skrývá netolerantní postoj jako v dobách J.-M. Le Pena. 

M. Le Penová se inspirovala italskou Ligou severu či Vlámským zájmem, které 

ze své tvrdé rétoriky ustoupily a staly se spíše populistickými subjekty. Z FN se tak 

postupem času stává patrimonní populistická strana. Jelikoţ kdyţ krajně pravicové 

strany přijmou tento diskurs na imigraci ve jménu obrany liberální demokracie, stávají 

se obtíţněji identifikovatelné pro voliče, kteří následkem toho pro ně hlasují. FN 

je v procesu této přeměny, kdy se rozchází s krajní pravicí, která byla fašistická, 

antisemitská, jelikoţ uţ daná doktrína ztrácí pro voliče smysl. M. Le Penová vyuţívá 
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strategie dédiabolisation, která ji poskytuje přijatelnější tvář. Zdá se, ţe strana hledá 

zmírnění svého projevu a obrací se k souladu se systémem. Svým způsobem tak dobře 

zatajuje trvalost původních myšlenek (Reynié 2011: 469) a více se přibliţuje 

pravicovému pojetí N. Sarkozyho, ačkoli se proti jeho politice vymezuje. Nespokojení 

voliči s dosavadním působením prezidenta proto vítali alternativu v nové předsedkyni 

FN s přijatelnějším projevem neţ v době působení jejího otce. Pokus převzít diskurs 

krajně pravicové FN v problematice bezpečnosti a imigrace N. Sarkozymu sice částečně 

vyšel v roce 2007, ale v osobě M. Le Penové získal výraznou konkurenci, která mu 

mohla ubírat jeho potenciální elektorát. Voliči po přeměně lídra jiţ neměli zapotřebí 

volit „kopii.“ 

4.5 Programatika strany se zaměřením na volební program 2012  

Programatika Národní fronty neprošla v průběhu času výraznými změnami, 

ačkoli ji ovlivňovaly jednotlivé proudy uvnitř strany. Byla to zejména osobnost lídra, 

která formovala ideologické rozpětí strany v očích veřejnosti. Poslední volební program 

k prezidentským volbám byl tvořen jiţ ve spolupráci s M. Le Penovou jako 

programovou ředitelkou prezidentské kampaně, čímţ si po neúspěšných volbách 

z pohledu FN vyslouţila kritiku za umírnění celé prezentace. Snaţila se, aby se strana 

představovala s méně tvrdou rétorikou a působila tak lépe na voliče. Ti však změně 

nevěřili a spíše volili N. Sarkozyho, který vyuţil obdobné kampaně. Jiţ před vstupem 

do čela FN M. Le Penová prohlašovala, ţe je zapotřebí modernizovat stranu a očistit 

ji od původních struktur, aby byla blíţe současnému voliči. Proměna byla zjevná 

zejména v projevech nové předsedkyně, ale je otázkou, zda se změnilo i ideologické 

pozadí. Srovnání volebního programu M. Le Penové nám proto umoţní nahlédnout do 

vnímání případných odlišností od volebních plánů otce v roce 2002 a 2007. 

Programatika M. Le Penové byla hodnocena jako více systematická 

a ambiciózní, jelikoţ nová předsedkyně chtěla zaujmout viditelné postavení 

v politickém systému i u pravicového elektorátu, čímţ by oslabila doposud vládní UMP. 

Svým směřováním chtěla M. Le Penová posunout stranu více do středu od krajního pólu 

a oţivit vzpomínky na tradiční obraz Francie s malými obchody, farmami a národní 

hrdostí. Francouzi slyšeli na koncept národní patriotické strany, která bude zastávat 

tradiční hodnoty, oproti přívlastku krajně pravicová strana národně xenofobní. 

M. Le Penová nepovaţovala za základní cestu programu strany podporu katolického 
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proudu a jejich myšlenek, coţ se nelíbilo tradicionalistické skupině uvnitř FN. 

V návaznosti na změnu konceptu strany odstranila i dosavadní programy z oficiálního 

webu Národní fronty.  

Ve svém programu profituje na postupném úpadku komunistické strany a na 

vznikající propasti, která odděluje socialistickou stranu od středních vrstev. 

M. Le Penová vyvinula program zaloţený na spojení socialismu a nacionalismu, ve 

kterém chce bránit sociální identitu Francie. Jejím zájmem jiţ není odsoudit sociální 

stát, jako tomu bylo zvykem u otce, ale poskytnout výhody pro Francouze. Ačkoli se 

odvolává na prvky republikánství a laïcité, v kontextu silného státu a patriotismu 

vyuţívá nadále ideologických myšlenek krajní pravice. Hnutí projevuje velkou 

schopnost adaptace, sebe definuje jako národní a sociální, ale v programovém 

prohlášení nabízí velké mnoţství témat, která mají odvést pozornost od krajně 

pravicového původu. FN se prezentuje svým programem i projevem jako jediná záštita 

proti globalizaci. Tím vyuţívá pocitu strachu a slibuje jako jediné řešení izolacionismus 

proti hrozbám evropské integrace (Programme du FN 2012). 

Po vizuální stránce se volební program M. Le Penové lišil od původních nejen 

rozsahem, ale v porovnání zejména s rokem 2002 i s přehledností jednotlivých témat. 

Projekt, jak je program FN nazýván, byl následně zúţen do 16 stránkového výtisku, 

který byl dostupný voličům nejen na internetových stránkách strany a i na osobních 

stránkách M. Le Penové. Několik výtisků také kolovalo mezi občany. Zkrácená verze 

projektu FN měla nabídnout přehled zásadních témat, jelikoţ jen málo který volič 

vyhledává informace v programovém prohlášení strany. Na rozdíl od programového 

prohlášení z roku 2002 se M. Le Penová odkazuje méně do historie budování Páté 

republiky a francouzského Alţírska a pouţívá k odlišení spíše pětiletý mandát 

N. Sarkozyho. A to také z důvodu, ţe M. Le Penová patří ke generaci, která svou 

pozornost zaměřuje jiţ na teroristické útoky, jako byl ten 11. září, a na globalizaci neţ 

na problematiku 2. světové války. Podobně jako její otec se i nová předsedkyně strany 

přizpůsobuje v cítění doby, ve které ţije. Pozadí programů je ale společné, poukazují na 

úpadek a problematiku Francie pod vlivem Evropské unie. Ambiciózní plán 

M. Le Penové je třetí cestou, která má poskytnout FN lepší pozici v rámci francouzské 

pravice, a to nejdříve získáním většiny na lokální či regionální úrovni aţ k té národní 

(Programme du FN 2012). 
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Ústředními tématy v době jejího otce byla problematika přistěhovalectví 

a navrácení bezpečnosti. Ačkoli M. Le Penová od uveřejnění svého programu 

v listopadu 2011 prezentovala svůj plán jako hospodářsky sociální, tématika krajně 

pravicových stran zůstala uchována. I kdyţ se v projevech nová předsedkyně 

zaměřovala zejména na islamizaci neţ na kritiku imigrace, v jejím programu zaujímá 

otázka přistěhovalectví obdobný rozměr i východiska jako v době J.-M. Le Pena, 

a to zejména z roku 2007.  Tématika islamizace dostala podobný podtext jako imigrace 

v době J.-M. Le Pena, čímţ se M. Le Penová zaslouţila o „lepenizaci“ nastaveného 

diskursu.  

Oba dva nesouhlasí v ţádném případě s imigrací, a to zejména s ilegálním 

přílivem cizinců, kterým slibuje okamţité vyhoštění do země původu. Svým způsobem 

nabízí nový pohled na legální přistěhovalectví, kdy na rozdíl od svého otce nezastává 

M. Le Penová stanovisko úplného zastavení migrace. Ačkoli upozorňuje stejně jako 

J.-M. Le Pen na vysokou cenu, kterou musí Francie vynakládat na imigraci, zejména 

v době krize, ve své imigrační politice nastavuje strop legální migrace na 10 tisíc 

přistěhovalců za rok. Upřednostňuje zejména takové migranty, které mohou obohatit 

Francii, čímţ rozšiřuje volební program z roku 2007, kde chyběla přesnější specifikace 

dané oblasti. M. Le Penová poukazuje zejména na pochybení N. Sarkozyho v naplnění 

jeho předvolebních slibů, jelikoţ během jeho mandátu došlo k navýšení nelegálního 

přistěhovalectví, a to zejména v době „Arabského jara.“ Pod problematikou imigrace 

poukazuje FN, mimo nadměrných státních výdajů, otázky ghettoizace 

a nepřizpůsobivost obyvatel, dále politicko-náboţenské provokace, které jsou přímým 

důsledkem úpadku národní identity. Nově však oproti předchozím prohlášením pod 

vlivem islamizace. Obvinění je jiţ tradičně spojeno s vysokými finančními výdaji na 

imigrační politiku a chybějícími prostředky k sociálnímu zabezpečení občanů Francie. 

Projevuje se tak stejně jako u otce princip národní preference. K nastavení niţšího 

stropu dochází také u ţadatelů o azyl. Společný postoj s otcem zastává v odmítnutí 

spojování migrantských rodin, sociální pomoci pro cizince a  poskytování azylu. 

Jakákoli sociální pomoc by měla být vyloučena, stejně tak právo volit i po získání státní 

příslušnosti. Taktéţ oba podporují výstup z Schengenu, protoţe nesouhlasí s volným 

pohybem osob ani zboţí přes hranice Francie. Stejný přístup je patrný i u udělování 

pobytové karty, která má stejné podmínky jako v roce 2007, tedy sníţení ze současných 

10 let na 3 roky. Oba dva se snaţí o nové definování státní příslušnosti, které nebude 
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nastaveno na pravidle půdy, ale dle francouzské národnosti, jelikoţ příslušnost má být 

ctí a nikoli formalitou. Novým pojetím je u M. Le Penové snaha o zavedení ministerstva 

vnitra, imigrace a sekularizace, které bude zodpovědné za zajištění koordinace veřejné 

politiky v těchto oblastech. FN setrvává na republikánském modelu a odmítá anglosaský 

multikulturalismus, jelikoţ Francie zná jen jeden národ a ţádná odlišná společenství. 

Z tohoto důvodu musí dojít k asimilaci všech legálních přistěhovalců. Je zřejmé, ţe 

ačkoli existuje velká škála imigrantů, v programovém prohlášení i v postojích 

je viditelné vymezení se proti islámu, neboli opozice FN proti arabům. Xenofobní 

podtext FN vychází z předpokladu, ţe zejména přistěhovalci ze severní Afriky, Turecka 

a východní Evropy, neboli muslimové, jsou největšími delikventy ve Francii. Dochází 

tak k častému propojování migrantů a nezákonné činnosti (Programme du FN 2012).   

V programovém prohlášení strany je jiţ stabilně přítomna otázka bezpečnosti, 

která úzce navazuje na posílení pocitu práva a pořádku. Ani zde nedochází k výraznému 

odlišení od programových prohlášení z let 2002 a 2007, jelikoţ spolu s imigrací 

se jednalo o výraznou charakteristiku programu FN v propojení s  konceptem nulové 

tolerance. K posílení pocitu bezpečnosti je zapotřebí zlepšení justice, coţ je moţné 

uskutečnit prostřednictvím tří pilířů. Jedná se o navrácení autority soudu, dále 

o nastavení tvrdých represí a ochranu obětí. Navýšením autority justice FN vystavuje 

kritice N. Sarkozyho. M. Le Penová stojí proti odborovým syndikátům, politické 

angaţovanosti soudců a vyjadřování k aférám, čímţ je v rozporu s Evropskou úmluvou 

o lidských právech, která prohlašuje svobodné vyjadřování i svobodu se sdruţovat 

v komorách. Pouze tak třetí podmínka je v rozmezí demokratického státu. Obdobně jako 

otec vyţaduje M. Le Penová posílení trestů, a to zejména pro recidivisty, a zavedení 

trestu smrti při váţných přečinech, coţ představuje klasické téma evropských krajně 

pravicových stran. Avšak oproti minulým programům nenavrhuje sníţení trestní 

odpovědnosti u mladistvých, ale navrhuje zvýšení vězeňských kapacit o 40 tisíc. 

V oblasti trestu vyznává FN odeslání cizinců do země původu a následné potrestání dle 

jejich pravidel. Problematika bezpečnosti v sobě jiţ tradičně skrývá myšlenky krajně 

pravicové strany, která je zaměřena zejména proti islámu ze strachu z cizinců 

a z čehokoli cizího. M. Le Penová chce posílit rozpočet justice aţ o 25 % v následných 

pěti letech, zvýšit počet úředníků, který má v roce 2017 představovat poměr 20 k 100 

tisícům obyvatel. V programovém prohlášení jsou taktéţ patrné odkazy na tzv. nulovou 

toleranci. Chybějící pocit bezpečí má být zlepšen nejen zavedením nezávislého 
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nezpolitizovaného soudnictví, ale taktéţ nastolením silného policejního sboru a obranné 

politiky. V návaznosti na problematiku obrany poukazuje i na roli silného státu, který je 

v úpadku, čímţ kritizuje obdobně jako otec vliv mezinárodních organizací a orgánů. 

Upozorňuje, ţe není moţné, aby velký národ neměl svou armádu pod vlastní kontrolou. 

Tím navazuje na Le Penovu myšlenku o odchodu Francie z NATO a o převzetí 

a zvětšení armády, čímţ by podpořila pocit bezpečí u francouzského obyvatelstva. 

Obrací se taktéţ na princip hrdosti v souvislosti s nástupem vojenské sluţby, na coţ 

odkazoval jiţ její otec. M. Le Penová souhlasí taktéţ s vyuţíváním nukleární energie 

i se zpřesněním konceptu vyuţití odstrašovací síly v podobě nukleárních zbraní. 

Důleţitým principem, který je jiţ tradičně středobodem programatiky FN, je i v této 

části priorita ochrany francouzských občanů, ale také frankofonie. V programových 

prohlášeních 2002 i 2007 vystupuje J.-M. Le Pen proti invazi do Iráku, v roce 2012 

M. Le Penová nesouhlasí s nasazením sil v Afghánistánu a je proto pro urychlené 

staţení vojsk. Tyto postoje odráţí protiamerický postoj FN, který v sobě ukrývá nejen 

odmítnutí nasazení vojenských sil v těchto oblastí, ale také negativní postoj k NATU 

jako takovému. Stejně jako otec poţaduje vytvoření Národní gardy. Oproti předchozím 

volebním plánům FN staví do prvních pozic námořní obranu, která bude absolutní 

prioritou, jelikoţ se jedná o zdroj energie i potravy. M. Le Penová chce ve svém 

programu probudit zájem o stát jako silného mezinárodního aktéra, proto je dle FN 

zapotřebí posílení státní autority a rozvoje republikánských hodnot. FN podporuje 

navrácení silného státu, který dopomůţe k reindustrializaci země, ke sníţení 

nezaměstnanosti, k podpoře výzkumu i k posílení veřejných sluţeb a nastavení rovnosti 

mezi Francouzi. Silný stát podle FN definuje několik prvků. První představuje prioritní 

postavení ústavního dokumentu země oproti mezinárodním smlouvám, ale taktéţ 

svrchovanost francouzských zákonů nad evropským právem. Zároveň ministerstvo 

suverenity bude řídit vypovězení těchto smluv k nastolení francouzské svrchovanosti. 

Druhým prvkem je státní ochrana v respektování republikánských hodnot, a to zejména 

principu laïcité, coţ bude mít taktéţ na starosti nově zřízené ministerstvo vnitra, 

imigrace a laïcité. Poslední rys se vztahuje k nastavení rovnosti mezi francouzskými 

občany, čímţ vylučuje ve všech sektorech pozitivní diskriminaci. Ačkoli M. Le Penová 

a FN vyuţívají principu laïcité jako jednu z republikánských hodnot, dochází k jeho 

zneuţívání. Laïcité představuje oddělení církve od politiky, ke kterému došlo v roce 

1905. Zakládá se na dvou pilířích, kdy se první odkazuje na svobodné vyznání a o druhý 
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pilíř se opírá o odklon podpory a uznání jakéhokoli náboţenství státem. Na základě 

vyznání proto nemůţe být nikdo diskriminován a odsuzován, ale zároveň nemůţe nikdo 

vnášet tyto hodnoty do veřejné sféry. Zaručuje tak rovnost bez ohledu na náboţenství, 

etnický původ, pohlaví či sexuální orientaci. FN vyuţívá zmíněného postoje k potrţení 

neexistence ţádného jiného společenství a tedy zároveň k vyţadování asimilace 

u případných povolených přistěhovalců do Francie. FN vystupuje proti odlišným 

společenstvím, která se formují zejména v okruhu islámu ve snaze zavést šáriu jako 

zákon ve Francii, přičemţ zároveň dochází k zákazu pojídání vepřového masa 

a dokonce některé řetězce připravují jídlo hallal. V této části je viditelné vymezení se 

proti islamizaci Francie, jelikoţ veškeré negativní příklady stojí na islámu. Ačkoli se FN 

odvolává na princip  laïcité, je myšlen ve smyslu křesťanství, které v západní civilizaci 

představuje výrazné náboţenství jiţ dvě století, a proto jím je ovlivněna národní kultura, 

které nemůţe být ve francouzské společnosti ignorována. Národní fronta dokázala 

vytvořit vlastní kulturně-náboţenskou ideologii, ve které se snaţí chránit kulturu 

evropského křesťanství a bránit zemi proti její islamizaci. Přetváří hodnotové principy, 

ve kterých muslimové nesdílejí, ba se dokonce vymezují proti většinovým hodnotám, 

čímţ představují rasistický a xenofobní přístup k francouzské společnosti (Programme 

du FN 2012). 

Konzervatismus tradičních hodnot byl dlouhou dobu spojen s katolicismem, 

a to zejména v pojetí rodiny, která je základním prvkem celé společnosti. FN 

neodstupuje od nastaveného vnímání, kdy je rodina stále prezentována jako souţití 

muţe a ţeny, přesto v jistých částech došlo k uvolnění tradičního pojetí. M. Le Penová 

nevystupuje proti Občanskému paktu solidarity, který povoluje jistou formu 

partnerského souţití, čímţ narušuje doposud nastavený diskurs proti homosexualitě. 

V Občanském paktu solidarty vidí nová předsedkyně strany dostatečné řešení ke 

společnému ţivotu. Ovšem nesouhlasí jako otec s adopcí a výchovou dětí u těchto 

dvojic. Liberální postavení je viditelné i z pohledu potratů, které bylo doposud 

tabuizováno stejně jako homosexualita. M. Le Penová se nestaví výrazným způsobem 

proti potratům, ale ani je nezakazuje. Odvolává se stejně jako otec na kritiku nízké 

natality, která je způsobena nespokojeností společnosti. V programovém prohlášení se 

raději věnuje návrhům pro zlepšení preventivních opatření, stejně tak jako sociální 

situace rodiny. FN podporuje prenatální adopci dětí, ale také zavedení rodinného příjmu 

pro rodiny s dětmi, který bude rovnocenný k 80 % z minimální mzdy, a to v nároku na 
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tři roky u druhého dítěte. Dále slibuje zvýšení rodinných příspěvků, ale také podporu 

pro rodiny, kde se vyskytuje pouze jeden rodič, v neposlední řadě nabízí podporu 

v hledání ubytování. Rodinné příspěvky jsou pak na základě národní preference určeny 

pouze rodičům, kde alespoň jeden z nich je Francouzem (Programme du FN 2012).  

M. Le Penová se zaměřila na prezentaci FN zejména ze socioekonomického 

pohledu, aby odvrátila pozornost od problematiky přistěhovalectví a zejména 

od xenofobního pojetí strany v dobách jejího otce. Právě hospodářství ji mělo zaručit 

kredibilitu v očích veřejnosti.  Jiţ tradičně se v hospodářské části programatiky mísí 

propojování zdánlivě odlišných přístupů, jako je liberalismus a protekcionismus. Oproti 

J.-M. Le Penovi však její pojetí nepředstavuje přílišný hyperliberalismus, ale jeho 

umírněnou formu.  

Národní fronta chce svým přístupem a návrhy odstranit veřejný dluh a zlepšit 

kupní sílu Francouzů a Francie. Vystupuje proto proti volnému trhu, zbytečným 

nákladům v kontextu s vysokými náklady, které zvyšují státní deficit v ochraně 

domácího trhu a kapitálu. V jejím ekonomickém plánu nacházíme snahu podpořit 

koupěschopnost obyvatel a posílit tím hospodářství země. Podle FN je nutné, 

aby Francie převzala odpovědnost za veřejné dluhy, snaţila se ušetřit na zbytečných 

výdajích a naopak finančně posílila důleţité sektory jako je školství, zdravotnictví, 

soudnictví a obrana. Tedy takové oblasti, které zajistí prosperitu a budoucnost země. 

Hospodářský růst, který vede ke sniţování dluhu, je zaloţen na aktivitní politice 

měnové suverenity, reindustrializaci i ochraně hranic. K posílení kupní síly navrhuje 

zvýšení platu, sníţení cen energie jako je plyn a elektřina o 5%, ale také pokles ceny 

v oblasti pohonných hmot jako benzín a nafta, a to aţ o 12 % u čerpacích stanic 

(Programme du FN 2012). 

Hospodářská politika FN se zaměřuje zejména na sníţení nezaměstnanosti a na 

zvýšení nabídky pracovních pozic. M. Le Penová si je vědoma volebního potenciálu 

zejména u drobných řemeslníků a obchodníků, proto se ve svém plánu zaměřuje na tyto 

sektory, které je nejdříve potřeba oţivit. Za jejich pomoci dojde k posílení hospodářství 

Francie, a to nejen v ohledu na sníţení nezaměstnanosti, ale také ve zlepšení kupní síly, 

která bude mít posléze pozitivní dopad na další oblasti. Veškeré kroky v hospodářském 

plánu směřují ke zvýšení zaměstnanosti, jakoţto priority zejména u mladých a u starších 

osob. Cesta ke zlepšení situace je dle Francie v reindustrializaci země a v podpoře 
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malých a středních podniků. FN poţaduje zastavení volné a nenarušené hospodářské 

soutěţe. Důleţitým bodem je opětovné zavedení národní preference a ekonomického 

protekcionismu. Je zde tedy zřejmá podobnost s programatikou jejího otce, ve které se 

zaměřuje na oţivení domácí ekonomiky, a to zejména u malých a drobných podniků, 

zavrhuje volný trh a poţaduje nastavení vyšších dovozních cel pro exportující země do 

Francie, ale v rámci zachování konkurenceschopnosti domácího hospodářství. 

Protekcionismus není nastaven pouze k ochraně domácích podniků vůči zahraničním, 

ale také drobných podniků vůči velkým distributorům. Čímţ chce Národní fronta zajistit 

rovnováhu mezi nezávislým obchodem a velkými distribucemi, aby udrţela a zároveň 

podpořila jejich konkurenceschopnost. Přednostně se chce M. Le Penová věnovat 

strategickému plánování rozvoje venkova, údrţbě a rozvoji malých podniků 

ve venkovských oblastech, a to i tím směrem, aby v obcích byly kavárny a obchody 

s potravinami. Z programatiky je patrné zaměření na tradiční frontistické voliče, 

kterými jsou drobní obchodníci a řemeslníci, a to zejména ve venkovských oblastech. 

Čímţ vyuţívá potenciál těchto lokalit, které se cítí hlavním proudem politických stran 

opomenuty. Návrat k tradičnímu obrazu Francie, který prezentují drobní ţivnostníci ve 

venkovských oblastech. Národní preference a zaměření se na venkov se odráţí 

i v reformě vzdělávacího odborného systému, kterým chce navýšit počet učňů 

i odborných kurzů. Na rozdíl od svého otce zachovává 35 hodinový pracovní týden, 

zároveň nevylučuje moţné zvýšení pracovní doby, ale pouze s proporcionálně 

navýšenou mzdou. K národní preferenci se vztahuje jednak odmítnutí zaměstnání 

nelegálních přistěhovalců, které je zakázáno a tvrdě postihováno, a to aţ uzavřením 

daného zařízení, ale také priorita francouzských uchazečů o pracovní pozice před 

cizinci. Reformou mají projít i odbory, které mají napomoci k dialogu a následnému 

zlepšení situace, coţ povede k omezení mocenských nástrojů, zejména pak stávek, které 

odboráři pouţívají k vyjádření nedostatku legitimity. FN v rámci odstoupení z Evropské 

unie a eurozony, poţaduje ve vlastní monetární politice zrušení zákona z roku 1973, 

jenţ se týká centrální banky. Zároveň se domáhá fiskální reformy, která by obnovila 

daňovou rovnost a spravedlnost mezi malými a velkými podniky a zlepšila 

ekonomickou situaci. FN se vyhrazuje proti zvyšování daní pro zachránění eura 

a oponuje sloţitosti nastaveného systému, který je nečitelný a nespravedlivý zejména 

pro řemeslníky, obchodníky i malé a střední podniky. Upozorňuje na nerovný přístup 

danění malých a středních podniků, které odvádí o třetinu více financí neţ CAC 40, 
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neboli 40 největších firem na paříţské burze. Stejně jako otec vytýká, ţe je systém 

nespravedlivě nastaven i pro jednotlivce, kdy kapitálové příjmy jsou často zdaněny 

méně neţ pracovní příjmy, coţ vede k většímu daňovému zatíţení středních vrstev. 

FN proto navrhuje trojí způsob zdanění příjmů a zisků, a to v rozmezí 15 %, 25 % a 34 

%. Nejniţší daňová zátěţ je určena zejména pro individuální podnikatele a malé 

a střední podniky. Rozdělení daní pak má být nastaveno po třetinách, kdy jedna bude 

směřovat do rozpočtu společenství a dvě do státního rozpočtu. Je zřejmé, ţe došlo 

k zpřísnění daňových odvodů, ačkoli stejně jako dříve FN stojí i M. Le Penová za 

principem progresivní daně. Daňový systém však není tak liberální jako v minulosti, 

jelikoţ dříve dosahovala největší daňová zátěţ 20 %, ale v programovém prohlášení 

nové předsedkyně se jedná jiţ o 34 %, přičemţ původní míra představuje téměř nejniţší 

moţnou hodnotu. Dále FN navrhuje přezkoumání zdanění dividend, aby kapitálové 

příjmy nebyly upřednostněny před příjmy z práce. Chce zavést jednotnou progresivní 

daň z majetku, která bude výsledkem sloučení domovní daně, kterou platí fyzické osoby 

z nájemní hodnoty jejich bydliště, a daně z bohatství, a to na bázi, která zajišťuje 

fiskální spravedlnost. Tento nový způsob dovolí zrušit daň z nemovitosti. Ovšem nová 

daň bude taktéţ podrobena progresivnímu zdanění. Podnikající fyzické osoby budou 

podrobeny stejným odvodům jako je progresivní zdanění mezd společnosti. Změnami 

projdou také daňové odvody podniků. Daň z bohatství tedy bude zahrnuta v jednotné 

dani a bude odpovídat daňovému příplatku, který respektuje stejné sazby jako doposud. 

Navrhuje sníţení sazby DPH u předmětů nutného uţití na 5,5 %, ovšem bude 

progresivně zvyšována aţ k nejvyšší sazbě za luxusní produkty. Národní fronta ve své 

fiskální reformě spatřuje spravedlnost. Je zřejmé, ţe došlo k přitvrzení liberálního pojetí 

i částečnému oslabení protekcionismu, který nahradil zejména princip národní 

preference (Programme du FN 2012). 

V programovém prohlášení strany se objevuje také otázka sociálního 

zabezpečení. Více neţ J.-M. Le Pen klade M. Le Penová důraz na sociální rozměr, 

obranu malých proti velkým a lidí proti elitě. Vyuţila upadajícího vlivu PS i chybějícího 

vlivu PC u středních vrstev, aby svůj volební program zaloţila na nacionalismu 

a socialismu, ve kterém chce bránit sociální jistoty „našeho sociálního modelu, našich 

veřejných sluţeb a naše důchody.“ Ve svém diskursu se odvolává na etno-sociální 

vnímání, kde cílem není odsuzování sociálního státu, jak to činil její otec, 

ale vyhrazování sociálních výhod pro občany Páté republiky. Sociální solidarita FN 
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potvrzuje prioritu francouzských občanů. M. Le Penová rozšířila sociální verzi sloganu 

FN, ve kterém se strana odvolávala na „Francii pro Francouze,“ nově tedy na „Národní 

solidaritu pro národní příslušníky.“ Podle Národní fronty jsou cizinci odpovědni sami za 

sebe. Čímţ se navrací k otcově myšlence, kde FN poţaduje zvýšení odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění cizinců. Sociální výhody pro všechny, zvláště ve městech, kde je 

potřeba zabezpečení proti přistěhovalectví, jsou jedním z důvodů podle FN zadluţenosti 

Francie. K dalším příčinám patří Evropská unie, daňové mezery v zákonech a špatná 

decentralizace (Programme du FN 2012, Reynié 2011: 470). Důchodová politika 

nedoznala větších změn, v programu navrhuje navýšení důchodu některým skupinám, 

zejména pro malé zaměstnance z veřejného sektoru. V souladu s minulými roky vybízí 

k navýšení důchodu i pro lidi ze zemědělského sektoru. Sniţuje všem věkovou hranici 

do odchodu jiţ na 60 let, pokud osoba 40 let odváděla příspěvky ze své práce. Zde je 

patrný rozdíl oproti programu 2007 a i zjednodušení oproti programu z roku 2002. Dále 

M. Le Penová nabízí sníţení věku odchodu pro matky s nejméně třemi dětmi či 

s postiţeným dítětem. Pokrokem je, ţe ve svém programu myslí i na zahraniční 

pracovníky, kteří odpracovali minimálně 10 let na území Francie a odváděli daně ze své 

činnosti, mají nárok na minimum na stáří. Tento krok představuje znatelný rozdíl 

s přístupem jejího otce (Programme du FN 2012).   

V programovém prohlášení neopomněla M. Le Penová ani na problematiku 

zemědělství a rybolovu. Jedná se o jedno z předních a klasických témat FN, které odráţí 

potřeby a nespokojenosti voličů. V programovém prohlášení nové předsedkyně je 

podrobně rozvíjeno, na coţ upozorňuje i politická strana CPNT, která ho má jako jeden 

ze základích bodů svého působení a nátlaku na parlamentní strany. M. Le Penová se ve 

své kampani zaměřila na zemědělství jako na opomenutou sféru Francie společně 

s podporou drobných řemeslníků a obchodníků, ale i malých a středních podniků. Stejně 

jako otec, M. Le Penová upozorňovala, ţe je třeba vrátit zemědělství zpátky na národní 

úroveň, neboť Evropská unie, a zejména Lisabonská smlouva, vyloučila zemi 

z rozhodování o zemědělství. Vymezuje se tedy proti nastaveným aparátům Evropské 

unie a podporuje posílení úlohy silného státu. Poţaduje opuštění společné zemědělské 

politiky (PAC, politique agricole commune) a nabádá k návratu k národnímu 

francouzskému zemědělství (PAF, politique agricole française), které dovolí 

spravedlivý rozvoj a rozdělení dotací mezi malé a velké zemědělské podniky. 

FN upozorňuje na nevýhodnou pozici v rámci Evropské unie, kdyţ je Francie nucena 
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přispívat 20 miliardami euro, ale zpět se jí skrz společnou zemědělskou politiku vrací 

13 miliard euro. Národní fronta upřednostňuje národní zemědělství a odstoupení od 

příspěvků Evropské unii, ušetřené finance posléze pomohou zvýšit důchody a podporu 

této sféře. Pro zabezpečení kvality potravin musí veškerý dovoz na území Francie 

splňovat stejné podmínky, přesto bude nastavena priorita francouzských produktů. 

Ve svém programu tak M. Le Penová zachovávala podobné směřování FN jako její 

otec. Oba dva podporují rozvoj venkova a usídlení se mladých lidí v těchto lokalitách. 

FN nesouhlasila s omezení vlivu kvót z Evropské unie, načeţ reaguje i CPNT, která 

s limity tradičně bojuje. Tím se dostáváme i na téma rybolovu a lovu, která nejsou 

taktéţ nijak inovativní v podání nové předsedkyně. Opětovně se vymezuje proti politice 

Evropské unie, která ovlivňuje rybolov. Podle FN se jedná o oblast národního zájmu, 

aby udrţela rybolovem rovnováhu při pobřeţí. M. Le Penová rozšiřuje národní působení 

i na EEZ. Francie by si dle FN měla výlučnou ekonomickou zónu ponechat na národní 

úrovni a vyloučit tak smlouvy zahraničních rybářů. Dále nesouhlasí s omezením období 

pro lov, které stanovuje Evropská unie. Jelikoţ dle Národní fronty nabourává tato 

rezolce udrţení rovnováhy v ekosystému (Programme du FN 2012). 

Silný a suverénní stát má být dle FN podpořen významnou zahraniční politikou. 

Krajně pravicová strana je známa svým negativistickým postojem k Evropské unii, 

jelikoţ odmítá jakoukoli podřízenost evropským i mezinárodním smlouvám i podobu 

supranacionálních vztahů mezi státy. Je patrné, ţe tématika zahraniční politiky, 

diplomacie a ani jednotlivých integrací neprošla proměnou. Proto se této problematice 

nebudeme věnovat. Pozornost zaměříme zejména na ústřední bod programatiky 

a prezidentské kampaně pro volby 2012, který znamenal odchod z Evropské unie 

a vystoupení z eurozóny. Ovšem v programovém prohlášení nacházíme i inovativní 

koncept nové panevropské unie, která bude zaloţena na suverénních státech. K nové 

unii bude pozváno Rusko, Švýcarsko a také Německo, ale odmítá jakoukoli podporu 

a participaci chudých zemí, na které by Francie přispívala peníze. Vymezuje se také 

proti přizvání Turecka. Oproti plánům FN v době J.-M. Le Pena, kdy byla navrhována 

severní linie od Brestu k Vladivostoku, je za M. Le Penové navrhována aliance mezi 

Paříţí, Berlínem a Moskvou. V rámci panevropské unie by mělo být respektováno 

národní právo a národní měna. Odmítnutí evropské integrace a důraz na silný stát 

v mezivládním přístupu je rovněţ znakem nacionalizace z Muddeho definice krajně 

pravicových aktérů. M. Le Penová se tak staví zejména proti třem „technokratickým 
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monstrům“ jako je MMF, SB a EU. Jiţ tradičně je krajně pravicová FN europsketická 

aţ eurofobní. V rámci zlepšení ekonomické i sociální situace M. Le Penová navrhuje 

odchod z Evropské unie a eurozóny. Jelikoţ euro představuje podle FN problémy i pro 

bohatou zemi, jakou byla Francie, je nutné jeho odmítnutí a navrácení se k vlastní měně. 

Tradičně dochází k propojování jednotné měny a problémů, jako je zhoršení exportu, 

přispívání k vysoké míře nezaměstnanosti a chudobě. Stejně tedy jako imigrace přináší 

pouze negativní stránky. Návrat silného státu předsedkyně FN spatřuje v odchodu 

z Evropské unie, návratu franku, ochraně hranic země a v nastolení protekcionismu. 

V jednotné měně M. Le Penová spatřuje pomatení mysli a hospodářskou chybu, která je 

zodpovědná za všechny potíţe státu.  Celkově je patrné odmítnutí globalizace a jde 

svým způsobem v krocích silné gaullistické zahraniční a bezpečnostní politiky. Ačkoli 

se tedy jedná o tradiční rysy a hodnoty, které zastává svým postojem FN, jsou patrné 

snahy o zachování vnitřní homogenity i pouţití xenofobních prvků, zejména ze strachu 

z příchodu nových, které mohou ohrozit pozice francouzských občanů (Programme  

du FN 2012). 

O tom, ţe odchod z EU představuje hlavní páteř prezentace „nové“ FN, svědčí i 

dvanácti etapový program rozloţený na tři periody k rozvázání vztahů s evropskou 

integrací a vystoupením zejména z eurozóny, jeţ povede k získání měnové suverenity. 

Plán by mělo na starosti ministerstvo suverenity, které se ve volebním programu 2012 

objevuje v několika situacích, ale zejména ve vztahu k opuštění EU. Dále by pod jeho 

kompetence spadala kontrola imigrační, vojenské, diplomatické politiky apod. 

V projektu FN počítá i s obnovením funkcí Národní banky Francie, které zahrnuje 

i vydávání franku a zrušení zákona z roku 1973.
76

 Plán počítá s měnovou paritou 

jednoho eura k jednomu franku. Ačkoli si je Národní fronta vědoma navýšení 

zahraničního dluhu z důvodu opuštění eura, tvrdí, ţe nedojde ke kritické monetární 

situaci. FN si od tohoto kroku slibuje podporu národního hospodářství, které bude 

kompenzovat zvýšení státního dluhu. Konkurenceschopnost a podpora exportu povedou 

                                                
76 Zákon z roku 1973 nazývaný „ Zákon Pompidou-Rotschild“ odebral francouzské Národní bance 

moţnost financovat stát a přenesl tuto kompetenci pouze mezinárodním trhům a komerčním bankám, 

které poskytují za finance za draţší peníze neţ dříve NB. Zákon byl novelizovaný v roce 1993 s 

evropskou legislativou a Maastrichtskými kriterii. 
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k zlepšení národního hospodářství. Tento postup má být dle FN oceněn do třiceti let 

i mimo území Francie.
77

   

FN je taktéţ tradičně skeptická k politice Spojených států, a proto nesouhlasí ani 

s integrací v rámci NATO. Francie s důrazem na nacionalizaci zahraniční politiky 

odporuje krokům N. Sarkozyho, který navrátil zemi do vojenských struktur NATO. 

Oproti tomu se Národní fronta obrací na strategickou alianci s Ruskem. V zahraniční 

politice FN dále vyţaduje opuštění od ekonomických partnerů ze zemí Maghrebu, 

aby došlo k zastavení migračních vln z těchto oblastí, a to výměnou za pomoc Africe 

v jejím rozvoji. FN chce poloţit základy africké politiky zaloţené na jedné straně na 

respektování jednotlivých afrických suverenit a na druhé straně na podpoře 

francouzských státních investic. Taktéţ zaměřuje svou zahraniční politiku k zastavení 

a popírání terorismu. 

FN je dlouhodobě spjata i s uctíváním vojáků a válečných veteránů. Ve svých 

programech se ji věnoval zejména J.-M. Le Pen, ale zmiňuje ji i M. Le Penová, která 

poukazuje na potřebu trvalých vzpomínek na ty, kteří nasadili své ţivoty pro ochranu 

svobody a obranu země. Dle Národní fronty je nezbytné pomoci dosud ţijícím 

veteránům, jelikoţ dostávají za své činy pouze minimální penze. Pro zlepšení situace 

poţaduje FN zvýšení válečných penzí, ustanovení 11. září jako dne věnovaného 

veteránům z 1. sv. války. Stejně tak jako v dřívějších programatikách M. Le Penová 

potvrzuje odpor k jakékoli připomínce data 19. března 1962 a vyzývá alţírskou vládu 

k podpoření tohoto poţadavku. Prokazuje se tak, ţe alţírská otázka je stále pro FN 

citlivá, ačkoli se v projevech M. Le Penové téměř nezobrazuje (Programme 

du FN 2012). 

Institucionální proměny k zavedení demokratického fungování země jsou téměř 

identické jako v době J.-M. Le Pena. V souladu s politikou svého otce navrhuje 

suverenitu francouzských zákonů a pořádku oproti evropskému právu. Obdobně jako 

její otec chce M. Le Penová zapojit do spravování země občany pomocí referend 

a zavedení přímé, nikoli reprezentativní, demokracie. Ústavní změna by mohla být 

prováděna pomocí referenda, nikoli za pomoci kongresu, ve kterém se spojují obě 

komory parlamentu. Dále chce zavést iniciativní lidové referendum, které umoţní 

                                                
77  La sortie de lʼeuro en mode FN, un plan incohérent. Marianne [online]. 21. 2. 2011 [cit. 30. 4. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.marianne2.fr/La-sortie-de-l-euro-en-mode-FN-un-plan-

incoherent_a203084.html?com&order=2&start=60#comments> 

http://www.marianne2.fr/La-sortie-de-l-euro-en-mode-FN-un-plan-incoherent_a203084.html?com&order=2&start=60#comments
http://www.marianne2.fr/La-sortie-de-l-euro-en-mode-FN-un-plan-incoherent_a203084.html?com&order=2&start=60#comments
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občanům participaci na politické scéně. Ve svém pohledu na nastolení demokracie 

a svobod FN pokračuje zavedením opravdové svobody projevu, čímţ naráţí na 

odsuzování diskursu jejího otce, a zastavení ACTA. Změny se netýkají ani 

v navrhované podobě volebních systémů do francouzských orgánů, zejména pak 

do dolní komory, kde Národní fronta dlouhodobě nesouhlasí s majoritním dvoukolovým 

systémem s uzavřeným druhým kolem, který je nespravedlivý k malým subjektům. Jiţ 

tradičně je FN zastáncem proporčního volebního systému. M. Le Penová vylučuje 

kumulaci dvou exekutivních mandátů, navrhuje částečné znárodnění pošt, zastavení 

privatizací a zesílení centralizace. Předsedkyně strany se věnuje ve své programatice i 

obměně podmínek pro získání tzv. parrainages. Ačkoli se k nim FN trvale vymezuje jiţ 

od 80. let minulého století, nenacházeli jsme na ně odkazy v programových 

prohlášeních. V kontextu s politickou praxí vyţaduje anonymitu podepsaných aktérů. 

Proměnou by prošel taktéţ mandát prezidenta republiky, ale nikoli ve srovnání 

s programovým prohlášením z roku 2007. Hlava státu by byla volena pouze na jedno 

funkční období, bez moţnosti znovuzvolení na 7 let, zároveň by mu byly navýšeny 

a poupraveny některé pravomoci (Programme du FN 2012). 

Le Penova dcera se deklaruje strategií, ve které je stále dobře viditelná národní 

obrana s vůlí uzavřít přeshraniční obchod zavedením vysokých cel pro Evropu, změnou 

podmínek pro daňovou zátěţ, ale také přemístěním výroby a nabídkou práce, zavedením 

daní z dovozu a ochranářskými opatřeními země. Z Francie chce utvořit nezávislý stát 

na Evropské unii i na ostatních mezinárodních organizacích. Ultraliberalismus 

J.-M. Le Pena přenechal místo sociální myšlence. M. Le Penová brání stejně jako otec 

potřebu silného státu a slibuje konec zeštíhlování počtu zaměstnanců ve veřejné správě 

a zvýšení platů státních zaměstnanců. Přeje si návrat liberalizace veřejných sluţeb. 

Z programového prohlášení je stejně jako u jejího otce patrná myšlenka národní 

preference a obvinění cizinců za všechno zlo, které trápí Francii a její obyvatele. 

Ačkoli se snaţila ve svém diskursu projevit na sociální a ekonomické problematice, 

charakteristickým rysem FN stále zůstává problematika přistěhovalectví. Migrantem 

můţe být jak Evropan, tak i někdo mimo ni. Opatření se proto zakládá na odchodu 

z Evropské unie a opuštění Schengenu, aby si Francie mohla sama kontrolovat své 

hranice a rozhodovat o jejich propustnosti. Naopak mimoevropské příchozí chce 

zastavit ukončením migračních vln, zejména z důvodu národní preference, nastavením 

silných represí, nastavením stropu příchozích, ale i nabídnutím rozvojové pomoci 
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v daných oblastech výměnou za ukončení migračních proudů. Program z roku 2012 

se vyznačuje krajně pravicovou ideologií, která propaguje drobné řemeslníky, 

obchodníky a zemědělce. Zavádí tvrdé represe a navrací se k trestu smrti. Současně 

podporuje tradiční hodnoty jako je práce, rodina, preference vlasti a zejména odmítnutí 

odlišností. V programu je moţné vidět jisté obměny, přesto ideologické jádro zůstává 

stejné a je tedy sporné, zda se strana svými prohlášeními posunuje od krajní pravice 

více ke středu a zda dochází k umírnění FN, jelikoţ zejména bezpečnostní a imigrační 

politika zůstala téměř v nepozměněné podobě. Ve volebním programu se udrţela 

imigrace stále na vrcholu témat, a to i před kupní silou a tedy hospodářskou a sociální 

problematikou, která měla straně zajistit kredibilitu. Naproti tomu téma s odstoupením 

od eura mělo jen malý dopad na rozhodnutí voličů. M. Le Penová chtěla ukázat, ţe pod 

novým vedením se ukrývá důvěryhodná strana, která svou nabídkou zasahuje do všech 

oborů. Přesto jak se ukázalo, voliči chtěli být chráněni před vlnou migrantů, konkurencí 

a globalizací. 

K volebnímu programu byla nově uvedena také slabá broţura, která měla 

kolovat mezi voliči zejména před prvním kolem prezidentských voleb. Jednalo se 

o výrazný posun v přístupnosti volebních bodů FN. Leták s názvem „Můj projekt pro 

Francii a Francouze“ s podtitulem „Marine Le Pen, hlas lidu, duch Francie“ zahrnoval 

základní témata a přístup FN k nim. Na poslední straně pak nacházíme 12 slibů, ke 

kterým se M. Le Penová bezprostředně zavazuje. Jedná se o zvýšení malých platů 

a navýšení penzí, coţ povede k pozvednutí kupní síly, a dále k zjednodušení daňové 

politiky a nastavení spravedlivého progresivního zdanění. Druhý slib představuje 

zastavení imigrace a zavedení národních priorit, a to v oblasti zaměstnání, bydlení 

i sociální pomoci. Další příslib se věnuje zajištění bezpečnosti v provázanosti na 

nulovou toleranci. Ve čtvrtém bodě pak vybízí k zavedení referend v důleţitých 

politických otázkách. Pátým slibem se zavazuje zlepšit veřejné sluţby a péči. Šestý bod 

se týká zavedení rodičovského příjmu. V následném příslibu se věnuje reorientaci ško l 

k vědění a k uznávání autorit. Posléze k reindusitrializaci Francie, kterou docílí 

zavedením rozumné ochrany na hranicích. Devátý bod se týká vyvázání se z finančních 

trhů a opuštění dluhové spirály. Desátý slib představuje vystoupení z evropských smluv 

pro zajištění národní suverenity. Předposlední závazek ukládá důraz na republikánský 

princip laïcité. V posledním příslibu se pak M. Le Penová zavazuje k navrácení 
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diplomatické a vojenské nezávislosti Francie.
78

 Těchto 12 bodů má definovat 

charakteristiku způsobilosti prezidentské kandidátky. 

4.6 Elektorát Národní fronty 

Ačkoli J.-M. Le Pen dokázal získat nemalou volební podporu, často se jednalo  

o alternativu, kterou voliči hledali, nebo také o protestní vyjádření svých nálad. 

M. Le Penová chtěla voličům nabídnout takovou stranu, která je důvěryhodným 

aktérem v politickém systému Páté republiky a omezit tím protestní hlasy. Snahou bylo 

zachovat stávající elektorát a zároveň ho ještě rozšířit. V následující podkapitole se 

proto budeme věnovat Národní frontě z pohledu voličů v průzkumech veřejného mínění 

po změně lídra a po prezidentských volbách, kde srovnáme sociodemografický model 

voličů v prezidentské volbě z dubna 2012 s volbami z roku 2002 a 2007. 

M. Le Penová touţila po modernizaci strany, která se měla obrátit v rozšíření 

elektorátu, který by dokázal stranu posunout v počtu získaných hlasů aţ do 

významnějších pozic v politickém systému. Moţnost rozšíření volebního elektorátu jí 

napomohlo ke zvolení do čela FN. Chtěla získat podporu u nových levicových voličů 

svým populistickým projevem. Očekávalo se, ţe M. Le Penová zaujme více ţen, 

zejména na profil moderní rozvedené matky, která se sama stará o své děti, ale také, ţe 

osloví svou osobností nové mladé voliče. Zároveň nálepka jejího jména měla zaručit 

věrné tradiční voliče z řad drobných vlastníků a dělníků.  

Strana do svého diskursu pod vedením M. Le Penové přidala nové prvky, jako je 

sociální a nacionalistický program, jenţ měl k nastaveným cílům přispět. Očekávalo se, 

ţe volební podpora J.-M. Le Pena se základními tématy FN jako je imigrace, nebezpečí, 

islám, Evropská unie aj., budou slouţit dále k získávání elektorátu, ale zároveň nově 

zavedené prvky budou přidanou hodnotou, která osloví nerozhodné i nové voliče. 

Ačkoli se její otec snaţil utvořit z FN catch-all party, je spíše pravděpodobné, 

ţe se koncept naplní aţ v době působení jeho dcery.  

Za několik měsíců poté, co byla zvolena do čela FN M. Le Penová, se znásobilo 

členství strany mezi lidmi ze všech ekonomických tříd, oběma pohlavími i z rozmanité 

demografie. M. Le Penová ve svých plánech očekávala, ţe voličská základna strany 

                                                
78 Mon projet pour La France et Les Français, Front National [online]. [cit. 7. 5. 2012]. Dostupné z: 

<http://fn.newsletter.free.fr/document/projet_mlp2012.pdf> 

http://fn.newsletter.free.fr/document/projet_mlp2012.pdf
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bude větší neţ v době před rozchodem s B. Mégretem (Pierre-Brossolette 2011). Stejně 

tak jako se rozšířil počet členů a příznivců FN, narostla voličská podpora, která se 

nechala zlákat novou předsedkyní. Zásadní oporou sice zůstávala FN u dvou táborů, kdy 

se jednalo o drobné obchodníky, kteří mají strach z modernizace a globalizace, 

a o dělnickou třídu. Stále se jedná o lidi, kteří se cítí opomenuti a nedostatečně 

vyslyšeni. Národní fronta tak představuje jediný subjekt, který se o ně stará. Často jsou 

to i voliči, kteří dříve odevzdávali svůj hlas komunistické straně, která je od 80. let ve 

voličském úpadku. 

Na jaře 2011 se strana znovu uchytila ve svých původních baštách na východ od 

linie Le Havre-Perpignan. Úspěšné kantonální volby umístily FN v čele s 

M. Le Penovou do rekordní pozice ve voličských preferencích po 9 letech od 

prezidentských voleb 2002. Zajímavé bylo, ţe se úspěch vykládal geografickým 

územím, jelikoţ strana znovu získala své voliče z dřívějších bašt FN. Od roku 2004 byla 

zvýšena přítomnost frontistických voličů v celé oblasti Středomoří, podél Rhôny, 

ve velkých předměstí Paříţe a na východě a severu země. Vrátila se tak do linie, která 

byla pro FN typická uţ za jejího otce, a to v oblastech, které se vyznačují chudobou, 

industriální krizí a rostoucí nezaměstnaností. Naopak v klidných a rurálních oblastech 

centrální a západní Francie ztratila svůj vliv. Posílení FN vyústilo z nespokojenosti 

vývoje ekonomické a sociální situace Francie. Svůj neklid tak obyvatelé promítli 

ve volbách, kdyţ hlasovali pro FN. Přes jednu třetinu voličů blízkých UMP souhlasilo 

s idejemi FN. Přesto většina se klonila k protestnímu hlasu a volby tak mohly být 

napomenutím pro politickou situaci. Strana nebyla povaţována stejným způsobem, jako 

ostatní politické subjekty na politické scéně, ačkoli se její voličská podpora zvětšila, 

protoţe nedokázala potvrdit svou pozici v druhém kole kantonálních voleb (Perrineau, 

Chiche 2011). Zároveň se jednalo podle mnohých o volby druhého řádu, kdy voliči 

mnohdy hlasují odlišně neţ v parlamentních a prezidentských volbách. Proto byl 

výsledek přijat rozporuplně. 

Podle průzkumu Ipsos v květnových kantonálních volbách rozloţení voličů bylo 

jiţ tradičně převáţně maskulinní, a to v 16 %, ale feminní elektorát se přiblíţil, kdyţ 

mezi ţenami vyjádřilo své sympatie 15 % z nich.
79

 Bylo tak znatelné, ţe ačkoli zůstává 

                                                
79 Élection cantonales 2011, Ipsos [online] [cit. 7. 4. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/cantonales_2011_profil_abstentionnistes_0.pdf> 
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maskulinní voličstvo v přesile, není jiţ tak výrazná, jako tomu bylo dříve. Největší 

podporu straně vyjádřili dělníci v 24 % hlasech. Přesto podpora M. Le Penové byla stále 

viditelnější napříč celým voličským spektrem. Z pohledu FN nová předsedkyně často 

předstupovala před lidi a snaţila se hovořit o jejich problémech nahlas.  

Pro získávání voličů tak zajisté pomohlo i to, ţe je mladá a ţe na voliče působí 

sympaticky, přičemţ má výborné vyjadřování. Zároveň se snaţila odstranit nálepku 

svého otce, alespoň před veřejností. Právě to byla podle mnohých klíčová cesta 

k úspěchu (Pirre-Broselette 2011: 47). Největší voličskou přízeň strana získala 

jiţ tradičně na jihu země, zejména v kantonu Vaucluse, Languedoc-Roussillon, Var 

a Alpes-Maritimes, kde překročila 20 %. Významnou podporu vyjádřily FN i zbylé 

kantony v regionu PACA a Haut-Rhin, oblast kolem kantonu Marne i severní Francie. 

V minulém roce se taktéţ prokázalo, ţe po prezidentských volbách 2002 narostl 

voličský podíl mezi zemědělci, tradičními voliči parlamentní pravice. F. Purseigle 

upozorňuje, ţe ačkoli samotná třída nemůţe nechat svými hlasy vyhrát jednu stranu, 

můţe ji nechat prohrát. V březnu 2011 byl věrný N. Sarkozymu jeden zemědělec 

ze dvou, coţ ukázalo, ţe zároveň jeden ze dvou ho odmítá. Nespokojenost projevili 

zejména mladí, kteří neuvěřili dosavadnímu směřování a přiznali strach z globalizace. 

Potvrdilo se, ţe volební bašty FN jsou tam, kde je zároveň vysoká míra absence voličů 

(Cougard 2011). 

Od roku 2010 získala M. Le Penová příznivce napříč celým demografickým 

spektrem i od voličů, kteří v posledních prezidentských volbách podporovali 

nejen UMP, ale také PS a PC (Williams 2012: 688). Skutečnost, ţe se stala 

M. Le Penová vhodnou kandidátkou i mezi voliči některých velkých stran, potvrdil 

v rozhovoru pro deník Libération P. Perrineau. Upozornil, ţe s M. Le Penovou 

je potřeba počítat pro prezidentské volby 2012, jelikoţ dokáţe úspěšně koketovat 

s voliči velkých stran jako je UMP a PS, za coţ můţe zejména špatná nálada z 

ekonomické a finanční krize (Perrineau 2011). Významným potenciálním voličem se 

podle průzkumu ukázala podpora mladší populace v rozmezí 18-22 let. Ifop pro 

Anacej
80

 z března 2011 poukázal na 23 % zisk z této skupiny u M. Le Penové. Jednalo 

se o volební nárůst preferencí ve srovnání s jejím otcem, který ačkoli také získával 
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důleţité hlasy z této skupiny, nebyly tak vysoké. V tu dobu byla dokonce její podpora 

procentuálně větší neţ obhajujícího N. Sarkozyho. Přesto nejvíce z nich podporovalo 

F. Hollanda.
81

 Vliv nové předsedkyně na voliče FN prostřednictvím volebních 

průzkumů poukazuje na působení M. Le Penové na stranu, která po dlouhé době 

změnila post předsedy. Z výsledků vyplynulo, ţe je předsedkyně strany ve společnosti 

populární a přitahuje významný voličský potenciál, a to zejména mezi pracující třídou, 

jelikoţ se voliči cítí zanedbaní socialisty i komunisty.  

Po roce v čele krajně pravicové strany FN se efekt M. Le Penové potvrdil. 

Jednalo se zejména o přístup nové předsedkyně strany a její diskurs. Bylo zřejmé, ţe 

M. Le Penová těţí ze své ţenskosti. Dokázala obnovit stranu a bylo viditelné, ţe 

postoupila její popularita u ţen i starších občanů, kteří dříve nesouhlasili s postoji 

J.-M. Le Pena. V minulosti byl tradičně dominantní maskulinní elektorát, 

ale v jednotlivých průzkumech po zvolení M. Le Penové jako předsedkyně FN stoupala 

i podpora od ţen. Voličským preferencím taktéţ napomohlo zklamání se v N. Sarkozym 

a úpadek koupěschopnosti obyvatel. Více neţ jedna třetina voličů se řadila mezi 

zastánce myšlenek FN. Oproti lednu 2011 se jednalo o nárůst 9 % hlasů. Během roku 

musela M. Le Penová potvrdit svou úlohu v čele strany, nejdříve jako politický lídr 

a poté také jako vhodná kandidátka na prezidentský post.  

Podle průzkumu TNS Sofres se strana postupně normalizuje v očích veřejnosti. 

Postupem času byly myšlenky FN v některých aspektech uhlazeny a některé byly 

naopak zbanalizovány, protoţe byly vyuţity i jinými subjekty, zejména pravicovou 

UMP. Předsedkyně nabídla taktéţ široké spektrum programového pozadí, za které byla 

u 31 % voličů vnímána jako schopná zúčastnit se vlády. Zde se opětovně potvrdil vliv 

M. Le Penové, neboť důvěra ve schopnost být ve vládě vzrostla o 6 %. Ačkoli stále 

57 % voličů si myslelo, ţe FN sbírá jen protestní hlasy. Poukazovalo se, ţe mnozí voliči 

vnímají spíše jen mediální obraz M. Le Penové v přínosu změn, aniţ by si uvědomovali 

politické pozadí a programatiku krajně pravicové strany FN. Pro porovnání, v roce 2000 

jen 17 % voličů souhlasilo s postoji FN v čele s J.-M. Le Penem, na začátku roku 2012 

se jiţ jednalo o jednu třetinu voličů. Ačkoli upadá vnímání strany jako nebezpečí pro 

demokracii, je stále vysoké a neúměrné k počtu příznivců strany. Platí tak, ţe čím větší 

                                                
81 Les primo-votants et la perspective de lˈélection présidentielle, Ifop pour Anacej [online]. [cit. 7. 4. 

2012]. Dostupné z: <http://newsletter.anacej.asso.fr/files/2012/03/Rapport-Intentions-de-vote-

Anacej1.pdf 11> 

http://newsletter.anacej.asso.fr/files/2012/03/Rapport-Intentions-de-vote-Anacej1.pdf%2011
http://newsletter.anacej.asso.fr/files/2012/03/Rapport-Intentions-de-vote-Anacej1.pdf%2011


111 

 

je volební výsledek FN, tím je větší tendence vnímat FN jako hrozbu pro demokracii. 

Ačkoli strana získala více přívrţenců od změny vedení, zcela nepřesvědčila 

jako demokratický aktér (Mestre 2012a: 10). 

Ačkoli bylo moţné poukázat na základě průzkumů úspěšné nahrazení 

dlouholetého lídra J.-M. Le Pena M. Le Penovou, předvolební průzkumy 

na prezidentský post se v posledních měsících před prvním kolem měnily v řádech 

jednoho aţ dvou procent ve prospěch jednotlivých kandidátů společně se změnou 

pořadí. M. Le Penová nedosahovala jiţ tak vysokých odhadů ve voličských 

průzkumech, jelikoţ její nástup do čela FN z ledna 2011 přinášel dlouho dobu zájem 

médií, kvůli čemuţ se ke konci zdála její kampaň okoukaná. Po úvodním ohroţení 

N. Sarkozyho novou předsedkyní FN, se stal spíše druhotný boj na přelomu března  

a dubna mezi M. Le Penovou a J.-L. Mélenchonem z Front de gauche o třetí místo, 

a hlavní duel probíhal na čele mezi N. Sarkozym a F. Hollandem. 

Stejně tak, jako tomu bylo v roce 2002, došlo k odlišným volebním průzkumům 

oproti výsledkům. Překvapením nebyla stejně jako předtím účast kandidáta FN 

ve druhém kole, ale vyšší procentuální podpora M. Le Penové. Jiţ po uzavření 

volebních místností se po zveřejnění prvního exit pollu od Ipsos strhl zájem o krajně 

pravicovou kandidátku M. Le Penovou. Odlišné předpoklady oproti volební 

průzkumům, podle kterých se M. Le Penová usadila na 20 % hranici, znamenaly 

historický úspěch pro FN, ale zároveň ukázaly na sílu M. Le Penové, která stála v čele 

FN pouze od ledna 2011. Naopak její soupeř z předvolebních průzkumů o třetí místo 

zůstal vzdálen oproti předpokladům. Na čele se usadil F. Hollande s větší voličskou 

podporou neţ N. Sarkozy. Zdálo se, ţe N. Sarkozy ve volbách 2012 neodebral voliče 

FN, jako tomu bylo v roce 2007. Naopak FN získala velké mnoţství hlasů na základě 

nespokojenosti s politikou N. Sarkozyho v posledních pěti letech v úřadě prezidenta. 

Opětovně došlo k rozdílnému procentuálnímu vyjádření podpory v předvolebních 

výzkumech, coţ bylo patrné v prvním exit pollu, ale následně také ve vyhlášení 

oficiálních výsledků. FN byla téměř tradičně v průzkumech podhodnocována, coţ 

je dáno také tím, ţe se někteří voliči necítí k vyjádření podpory krajní pravici. Daný jev 

je patrný na tabulce, která poukazuje na poslední veřejné průzkumy některých agentur 

před volbou a oficiální výsledky jednotlivých kandidátů.  
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  výsledky prvního kola Ipsos TNS Sofres CSA BVA Harris Ifop 

François Hollande 28,63 29 27 28 30 27,5 26 

Nicolas Sarkozy 27,18 25,5 27 25 26,5 26,5 28 

Marine Le Pen 17,90 16 17 16 14 16 16 

Jean-Luc Mélenchon 11,10 14 13 14,5 14 12 13,5 

François Bayrou 9,13 10 10 10,5 10 11 11 

                                   Zdroj: http://www.slate.fr/presidentielle-2012-live-direct 

Výsledek 17,9 % byl pro M. Le Penovou začátek v utvrzení potřeby národní 

politiky. Na základě volebních výsledků se FN odkazovala na úspěšnou novou pravici, 

kdy jiţ není moţné hovořit jen o protestním hlase pro krajní pravici v době jejího otce. 

Oproti předchozím volbám, naopak poklesla volební účast, která byla 80,3 % ze 

zapsaných.  Získala oproti otci v roce 2007 podporu od 6,5 milionů voličů, 

coţ představovalo nárůst o 2,5 milionů hlasů. V porovnání s rokem 2002 pak o téměř 

milion voličů.
82

 

Lze říci, ţe ačkoli se nedostala do druhého kola, ve své první volbě uspěla.  

Pro FN to představovalo velký návrat voličů oproti úpadku, který stranu následoval od 

roku 2007. Nikdy v minulosti nedokázali stoupenci FN mobilizovat tak velký elektorát, 

a to ani v roce 2002. Pro Pátou republiku to znamenalo, ţe se strana vrátila na pozice, 

a to ještě s větší podporou neţ v době jejího otce.  

S jistou mírou nadsázky se ukazuje, ţe ačkoli v roce 2007 zastavil N. Sarkozy 

FN, jsou to nyní voliči FN, kteří svým způsobem zastavili N. Sarkozyho. Ovšem 18 % 

pro FN je velké procento voličů, kteří se taktéţ mohou přiklonit k obhajujícímu 

prezidentovi, neboť nabízí podobná témata jako FN. M. Le Penová nevyzvala voliče 

k volbě ani jednoho z postupujících kandidátů, ale k aktivizaci pro legislativní volby. 

Stejný přístup N. Sarkozyho z roku 2007 se nevyplatil v roce 2012. Velké procento 

voličů pro FN potvrdilo, ţe se cítí nevyslyšeni a nespokojeni, strach a pocit nejistoty byl 

tak ve velké části rozhodujícím motivem, proč podpořit novou tvář FN, tedy 

M. Le Penovou.  

                                                
82 Élection présidentielle 2012 Résultat 2ème tour, Ministère de lˈintérieur, de lˈoutre-mer, des collectivités 

territoriales et de lˈimmigration [online]. [cit. 7. 6. 2012]. Dostupné z: 

<http://elections.interieur.gouv.fr/PR2012/FE.html> 

http://elections.interieur.gouv.fr/PR2012/FE.html
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4.6.1 Voličský profil M. Le Penové v prezidentských volbách 2012 

Srovnání voličského profilu M. Le Penové v posledních prezidentských volbách 

nám napomůţe odhalit, zda si udrţela rozloţení dosavadních voličů J.-M. Le Pena a zda 

se jí povedlo rozšířit volební podporu ve skupinách, na které se zaměřovala, tedy 

zejména na mladý elektorát a ţeny.  

Prezidenstké volby 2012     

    Dohromady 18 

    přepočet hlasů 6 421 426 

    Pohlaví 

    muţi 21 

    ţeny 15 
        

    Věk 

    18-24 18 

    25-34 22 

    35-49 24 

    50-64 18 

    65 a více 9 

        

    Povolání 

    Řemeslník, obchodník, podnikatel 25 

    Vedoucí pracovník, svobodné 

povolání 8 
    Střední odborné profese 12 

    Zaměstnanec 21 

    Dělník 30 

    OSVČ 17 

    Zaměstnanec- veřejný s. 19 

    Zaměstnanec- soukromý s. 20 

    Nezaměstnaný 18 

        

    Vzdělání 

    Základní 19 

    Střední 21 

    střední s maturitou 21 

    Maturita s 2 roky 27 

    Vysokoškolské 10 
    Zdroj: http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/rapport_svv_2012_-_23_avril_2012_-_10h.pdf 
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Co se týče rozloţení elektorátu v sociodemografické rovině, se nijak výrazně 

nezměnilo. Jak upozorňuje N. Mayerová i S. Crépon, charakteristický obraz voliče FN 

zůstává přibliţně stejný od 90. let minulého století, prezentuje ho maskulinní elektorát 

s niţším dosaţeným vzděláním. Bodový zlom je pak většinou maturitní zkouška, kdy 

se vzestupem vzdělání klesá počet hlasů pro FN. N. Mayerová upozorňuje na tři 

skupiny voličů, v první řadě se jedná o drobné obchodníky a nezávislé, druhým typem 

jsou jiţ tradičně dělnické vrstvy, mezi kterými M. Le Penová obsadila první místo 

s 35 %. Právě tato vrstva byla nejvíce zasaţena krizí a mají nelibost v N. Sarkozym, 

proto se raději klonily k FN. Poslední skupinou jsou zaměstnané ţeny v sektoru sluţeb, 

jejichţ prototypem je pak pokladní v supermarketu. Právě třetí skupina prokazuje, 

ţe pod vlivem M. Le Penové měly ţeny méně rezervovaný postoj k FN. Voliči ztratili 

pocit z démonizované strany J.-M. Le Pena a na ţenském elektorátě to bylo viditelné. 

Co se týče skupiny mladistvých voličů, je patrná mírná nadreperezntace 

prvovoličů, kteří dali svůj hlas FN. Jedná se o věkovou skupinu 18-24 let. N. Mayerová 

s S. Créponem se shodují v důvodech, které způsobují růst hlasů. Rozhodujícím 

faktorem je opět míra vzdělání, nekvalifikovaní pracovníci v době krize obtíţně hledají 

pracovní pozice, nediplomní jsou tak téměř vyloučeni z pracovního trhu a jejich 

pesimismus z nastalé situace se projevuje hlasem pro FN. N. Mayerová udává jako 

druhý důvod mládí jednotlivých voličů, kteří experimentují s hlasy a zesilují jiţ tradičně 

volební trendy.
83

 Naopak S. Crépon jako druhý důvod udává osobnost kandidátky. 

M. Le Penová, která byla nejmladší mezi ostatními uchazeči o prezidentský mandát. 

zároveň pro voliče ztělesňovala moderní ţenu, která i svým rozvodem nepřispívá 

k morálním hodnotám, proto bylo pravděpodobnější, ţe se mladí voliči přiklonili k ní. 

Tento faktor hrál částečně svou roli i u ţenského elektorátu.  

V ohledu na umístění voličů FN došlo k potvrzení tradičních bašt FN. Slabou 

podporu získala v zahraničních oblastech jako je DOM-TOM. Naopak nejvíce stranu 

podpořili stranu departementy jako Vaucluse, Haute-Saône, Haute-Marne, Aube, 

Meuse, Aisne, Oise a její oblast v Pas-de-Calais. Udrţela taktéţ významný počet hlasů 

na Korsice, zvláště v její jiţní části. Na těchto území její volební podpora přesáhla 

hranici 25 %. Linie, která imaginárně spojuje Le Havre, Valence a Perpignan spolu 

s městskou a industriální Francií, ale také od roku 2002 s ohledem na zemědělské 

                                                
83 Skupina voličů ve věku 18-24 zesilují volební trendy, patrné to bylo jiţ v roce 1981, kdy se přiklonili 

k F. Mitterrandovi, v roce 1995 k J. Chiracovi a naposledy v roce 2012 k M. Le Pen. 
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a venkovské oblasti, zůstala nepozměněna. Oproti roku 2007 můţeme sledovat nárůst 

podpory v některých oblastech v jiţní části Francie, kde M. Le Penová získala oblast 

Tarnu a zároveň obdrţela významný podíl elektorátu při hranicích se Švýcarskem, 

kde si získala oblast Savoie a Isère. Silnou podporu potvrdila na severovýchodě země, 

kde se většinou nacházela jako druhý kandidát. V celostátním pohledu se jí podařilo 

vyhrát pouze v jednom departementu Gard. Přesto její podpora vzrostla i v západní části 

Francie, kde často FN nezískávala výraznější podpory. Při pohledu na volební mapu je 

zřejmé, ţe nová předsedkyně strany neztratila podporu, naopak ji rozšířila. Potvrdila se 

síla M. Le Penové ve venkovských i zemědělských oblastech, menší podporu získala 

v Paříţi a ve velkých městech. V menších městech naopak získala přes 40 % hlasů. 

Za přesunem lokalit stojí ceny pozemků a domů, kvůli které se obyvatelé stěhují do 

levnějších oblastí, zejména na předměstí a venkovské osady. Trend byl patrný jiţ 

v předchozích volbách, jak v roce 2002, tak i v roce 2007. M. Le Penová cílila svou 

kampaň na opomenuté lokality, kde je rostoucí pocit nejistoty mezi obyvateli a zároveň 

nespokojenost s Evropskou unií (Crépon 2012; Mayer 2012). 

Všeobecně lze říci, ţe hlas získala M. Le Penová téměř od kaţdého pátého 

aţ šestého voliče. Lze tedy jen těţko hovořit pouze o protestní volbě. L. de Boissieu 

upozorňuje, ţe se pozměnil přístup voličů k FN. V roce 2002 a 2007 se svým hlasem 

k FN přihlásilo 52 % voličů, tedy téměř polovina z nich potvrdila spřízněnost se stranou 

a jejím lídrem. V roce 2012 se počet navýšil na 65 %, naopak tedy jen 35 % elektorátu 

FN přiznalo, ţe bylo proti jiným kandidátům (De Boissieu 2012). Uchopení elektorátu 

vysvětluje, ţe se FN trvale usadila v systému Páté republiky. Významně velká volební 

podpora M. Le Penové v prvním kole prezidentské volby potvrzuje, ţe elektorát 

FN se skládá ze širokého spektra voličů z různých sociálních i věkových vrstev. 
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Závěr 

Středem zájmu mé diplomové práce se stala proměna politické strany Národní 

fronty pod vedením nové předsedkyně M. Le Penové. Dle mého názoru se jedná o velmi 

zajímavé a aktuální politologické téma, které v současné době zejména po prvním kole 

prezidentských voleb a nadcházejících legislativních volbách vzbuzuje bouřlivou 

diskusi. Bohuţel se jedná o oblast, která je v českém prostředí jen málo zmapována. 

Nicméně z pohledu Francie Národní fronta představuje důleţitého aktéra ovlivňující 

politický systém země. Neboť jak se ukázalo, nejedná se v ţádném případě o nový 

fenomén současné Páté republiky. 

Přes problémy, které přináší nejednoznačné stanovení definice a taktéţ kritérií 

krajní pravice, jsem zvolila přístup C. Muddeho, P. Ignaziho a H.-G. Betze pro 

uchopení krajně pravicové rodiny. Samotná práce je pak rozdělena na tři části. V první 

z nich jsem zaměřila svou pozornost na etablování a posilování krajní pravice 

ve stranickém systému Francie. Samotná část byla rozdělena na dvě kapitoly. V nichţ 

první jsem se věnovala počátkům krajní pravice na francouzském území, a to od 

představení aktérů od Velké francouzské revoluce, přes světové války a Vichistický 

reţim. Zároveň jsem se snaţila poskytnout základní přehled o současné podobě 

politických subjektů francouzské krajní pravice, které ačkoli nedosahují parlamentního 

zastoupení a nezískávají významné pozice ani v dalších úrovních, figurují v politickém 

systému a snaţí se dobýt si pozici relevantních politických aktérů. 

V další částí jsem se zaměřila jiţ na etablování a posilování Národní fronty 

ve stranickém systému. V této části se prokázal nezbytný vliv dlouholetého lídra 

J.-M. Le Pena, který dokázal z původní frakce Ordre nouveau utvořit stabilního hráče 

ve francouzském politickém systému. Přes počáteční nepříznivou situaci pro nového 

hráče s krajně pravicovým smýšlením získala krajní pravice v 80. letech výraznou 

voličskou podporu, která vedla po změně volebního systému v roce 1986 k prvnímu 

vstupu do Národního shromáţdění. Národní fronta byla brzo personifikována s osobou 

svého předsedy J.-M. Le Pena, který stranu vedl od zaloţení v roce 1972. 

Silné charismatické vůdcovství pomohlo straně překonat několik strastí, a to zejména 

v 90. letech, kdy došlo k oddělení křídla pod vedením B. Mégreta, který si zaloţil 

vlastní stranu MNR. J.-M. Le Pen dokázal Národní frontu posílit a nedopustil, aby se 

z MNR stal konkurující subjekt. J.-M. Le Pen a jeho organizace strany se staly 
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evropským modelem trvanlivé pravice, a to i přesto, ţe stranu tvořily různorodé proudy. 

FN byla klasifikována jako souhvězdí, které mělo jednoho nepostradatelného lídra, 

jenţ spojoval vnitřní ideologickou rozmanitost (Milza 1994: 39). Byl to on, kdo 

přitahoval zájem voličů a veřejnosti, ale také ten, podle kterého se řídila celá působnost 

strany a její veřejné vystupování. Ačkoli ve straně od jejího zaloţení působila různorodá 

pnutí na základě rozmanitých uskupení, byla to osobnost J.-M. Le Pena, která je 

spojovala. Své potenciální soupeře neváhal vyloučit ze strany a nebo je „uklidit“ 

na nové pozice v rámci stranického aparátu. Právě jeho tvář přitahovala voliče 

k volebním urnám, a proto jeho pozice zůstávala téměř po čtyři desítky let neochvějná. 

Málokdo si v počátcích dovedl představit, ţe by strana byla úspěšná i po jeho 

odstoupení z čela FN, jelikoţ ve volbách pravidelně získával větší podporu neţ strana 

samotná. Téměř veškerá prezentace strany leţela na jeho dynamickém projevu, kterým 

dokazoval vzbuzovat pozitivní i negativní emoce. Jeho postoje byly tradičně spojeny 

s postindustriálními krajně pravicovými stranami, které se definují na nových tématech 

jako je zejména problematika imigrace a bezpečnostní otázka. V jeho projevech byla 

zřejmá nadřazenost západní francouzské kultury podloţená nerovností ras, ale také 

antisemitistické postoje. V programových prohlášeních se zobrazuje zejména obrana 

tradičních hodnot, jako je rodina, vzdělávání, sociální podpora a také velmi liberální 

přístup v hospodářství, které je podpořeno domácím protekcionismem. Programové 

prohlášení strany nedošlo v průběhu času výrazných změn, stále z nich bylo patrné 

upřednostňování Francie a francouzských občanů před cizinci. Ústředním tématem 

programových prohlášení byla imigrace, kterou chtěl J.-M. Le Pen nejdříve zastavit, 

ale v posledním prezidentském programu svá tvrzení umírnil. Téměř od počátků byla 

propojována migrace s rostoucí mírou nezaměstnanosti. Druhým hlavním rysem 

programatiky byl boj proti kriminalitě a nebezpečí. 

Při pohledu na sloţení elektorátu je zřejmé, ţe se jedná o velice heterogenní 

uskupení voličů, kteří odevzdávali svůj hlas Národní frontě. Krajně pravicová strana 

dokázala propojit voličskou podporu od drobných ţivnostníků, obchodníků, 

podnikatelů, zemědělců ale i dělníků. Postupem času se stala dokonce první stranou 

v přízni dělnických podporovatelů. FN těţila z nespokojenosti s pravicovými stranami 

a zároveň z úpadku levicových subjektů, který byl patrný od 80. a 90. let. Přejala 

výrazný podíl původních voličů komunistické strany, která svou poslední účastí ve 

vládě se socialistickou stranou téměř lineárně ztrácí elektorát. Voliči Národní fronty byli 
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často ze skupin s niţším dosaţením vzděláním, zlomovým bodem byla tradičně 

maturitní zkouška. S vyšším vzděláním se potenciál hlasů pro krajně pravicovou stranu 

sniţoval. Stejně tak tomu bylo u věkových skupin, kde největší podporu získávala strana 

u mladších voličů. Postupem času se voličský potenciál usadil v oblastech, které se 

nacházejí na východ od linie Le Havre po Perpignan, tedy severní část Francie a území 

okolo Středozemního moře. 

 Třetí část diplomové práce představuje výměnu lídra a následný vývoj Národní 

fronty ve stranickém systému Páté republiky. Silný vliv dlouholetého lídra se projevil 

i na preferencích nové předsedkyně. J-M. Le Pen do čela strany doporučil svou dceru, 

která působila ve straně jiţ od svých 18 let, ačkoli zprvu nebyla oblíbená u stranického 

aparátu. Růst M. Le Penové způsobila nejdříve podpora jejího otce, za kterou stálo  

i vyloučení některých členů Národní fronty a její dosazení do vyšších funkcí, ačkoli 

neměla dostatečnou podporu v rámci ústředního výboru, ale později také její voličský 

potenciál. Kdyţ se straně nedařilo získávat voličskou přízeň ve volebních výsledcích od 

prezidentských voleb z roku 2007, byla to ona, která získávala nezanedbatelný podíl 

voličských hlasů, zejména v její domovské základně v Hénin-Beaumont. Od roku 2010 

se strana začínala probouzet z voličské letargie a těţila z nespokojenosti se stávajícím 

prezidentem N. Sarkozym. Ve volbách do Evropského parlamentu dokonce dosáhla 

budoucí předsedkyně větších zisků neţ její otec. Národní frontě se podařilo opustit 

pozici upadajícího aktéra. A to nejen za pomoci vzmáhající se nové tváře M. Le Penové, 

která na sebe strhávala velkou pozornost jiţ před kongresem, na kterém převzala vedení 

strany, ale také vlivem politické situace. Nástup nové předsedkyně do čela FN proběhl 

na začátku roku 2011 na XIV. sjezdu v Tours. 

S novou předsedkyní se spojovala tendence vnímat politickou stranu jako méně 

xenofobní a rasistickou. Naopak byla připodobňována k patriotické straně, která 

ve společnosti obhajuje národní preference a tradiční hodnoty. Sama předsedkyně se 

deklarovala odlišným postojem od svého otce a chtěla stranu očistit od původních 

struktur, modernizovat ji a přiblíţit novým voličům. Bylo ale také důleţité, 

zda se opravdu strana pod novou tváří přeměnila nejen z pohledu silného vůdcovství, 

ale také z pozice myšlenkové ideologie. V předkládané práci jsem se proto snaţila 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda v ţivotě politických stran hraje důleţitou roli lídr, 

který dokáţe svou působností proměnit stranu a její vnímání v očích veřejnosti, 
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a to i v tak krátké době, jako je 15 měsíců od zvolení nové předsedkyně do čela Národní 

fronty.  

Je nezpochybnitelné, ţe v Národní frontě hraje důleţitou roli její předseda. Tento 

vliv byl patrný s personifikací J.-M. Le Pena k Národní frontě, ale i v současné době, 

kdy v jejím čele stojí M. Le Penová. Z krajně pravicového aktéra se utvořila spíše 

rodinná strana, která nemá ve francouzském systému obdoby. Významnou roli v ţivotě 

politických stran hraje nejen její předseda, ale také její zakladatel, po jehoţ odstoupení 

se prokazuje konsolidovanost politického aktéra v politickém systému země. Je zřejmé, 

ţe odchod J.-M. Le Pena z čela strany FN téměř po čtyřech desítkách let nezpůsobil 

problémy, a strana potvrdila svoji etablovanost ve stranickém systému. 

Národní fronta má silně patriarchální a organizovanou strukturu, je proto zřejmé, 

ţe lídr strany utváří formování politické strany a její prezentaci na veřejnosti. Tak jako 

ji po desítky let ovlivňoval J.-M. Le Pen, kdyţ získával podporu voličů, je to v současné 

době M. Le Penová, která zvedá volební průměr Národní frontě. Mezi největší výhody 

krajně pravicové FN bez pochyby patří výrazná osobnost charismatického lídra, 

strukturální rozloţení strany, detailní politický program a rozptýlená voličská podpora 

v různých sociografických sférách. V současné době se zdá, ţe je strana pevně ukotvena 

v politickém systému Páté republiky a změna lídra ji její postavení potvrdila. Vysoký 

zájem ze strany voličů vede krajně pravicového aktéra do hlavního proudu politických 

stran stejně tak, jako socioekonomická situace, která hraje v její prospěch. Je nesporné, 

ţe se M. Le Penové podařilo pod jejím předsednictvím stranu voličům svým způsobem 

otevřít a mírně zjemnit její tvář. Zejména v projevech, kterými se FN prezentuje. 

Odlišný pohled jiţ nabízí srovnání programatik. 

Pokud jsme aplikovali Muddeho definici krajně pravicových stran na analýzu 

programových prohlášení Národní fronty z roku 2002, 2007 a 2012, docházíme 

k závěru, ţe najdeme v politickém programu i diskursu u obou představitelů v různé 

míře vyskytující se prvky, které potvrzují krajně pravicový charakter Národní fronty. 

Ačkoli je M. Le Penová v některých bodech méně razantní neţ její otec, nacházíme 

splnění prvků krajní pravice. Tedy zejména vnitřní i vnější nacionalismus, xenofobii, 

sociální šovinismus a silný stát, ve kterém bude platit zákon a pořádek. FN současně 

potvrzuje zařazení do postindustriální skupiny v typologii krajně pravicových stran 

P. Ignaziho, a to jak u J.-M. Le Pena, tak i pojetí M. Le Penové.  
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Zároveň se zdá, ţe nová předsedkyně chce z FN vytvořit národně sociální stranu, 

která bojuje za obranu střední třídy, důchodců, silného státu a odmítání imigrace. 

Nová tvář FN se vrací svým způsobem ke starým myšlenkám solidarismu 

J.-P. Stirboise. Změnou prošla ekonomická část programu, jelikoţ M. Le Penová nabízí 

více realistický pohled na hospodářství oproti otci, který byl zastáncem téměř aţ 

hyperliberalismu. 

J.-M. Le Pen vystupoval proti vysokým daním, vybízel k jejich zrušení anebo jejich 

minimalizaci u příjmů fyzických osob, ale také u zisků malých a středních podniků. 

Prosazoval zavedení progresivní daně, přičemţ i jejich škála byla nízká. Ve srovnání 

s návrhy M. Le Penové se jednalo o téměř poloviční hodnoty. 

Co se týče programových projektů stran, je zřejmé, ţe je spojuje stále stejná 

politická doktrína, která byla ve FN patrná jiţ od svého zaloţení v roce 1972, potaţmo 

1974. Národní fronta vţdy upřednostňovala francouzské občany (Français d'abord!), 

coţ zůstává nepozměněno i pod novou předsedkyní. Program M. Le Penové je nadále 

směsí patriotismu, protekcionismu, státní regulace a reindustrializace Francie spojená 

s tématy tradiční krajní pravice jako zastavení imigrace a také na poskytování blahobytu 

a sociálních výhod jen pro francouzské národní příslušníky. Vyhrazuje se také proti EU 

a masivní vlně přistěhovalectví. Imigrace zůstala stále na vrcholu pouţitých témat 

programového prohlášení, a to před socio-ekonomickou částí, kterou se chtěla 

M. Le Penová prezentovat, aby očistila stranu a ukázala, ţe je věrohodnou stranou, která 

nabízí ve svém programu veškerá témata.  

V jistých ohledech se můţe zdát, ţe Národní fronta prošla pouze kosmetickými 

změnami, tím ţe představila novou předsedkyni a pozměnila svou rétoriku. 

Je však nutné podotknout, ţe líbivější charakter a vystupování předsedkyně strany 

zahalilo svým způsobem programové prohlášení strany, kterému jen málokterý volič 

věnuje pozornost. V rozhodujících prezidentských volbách se dokázala nová 

předsedkyně strany výrazně prezentovat a zajistit největší historický zisk pro FN. 

Prezidentskými volbami M. Le Penová chtěla a také vstoupila se stranou do nové fáze. 

Dynamika její volební podpory je nesporná. Ovšem na otázku, zda se jedná o novou 

stranu, má N. Mayerová jasnou odpověď. Ne. Ačkoli připouští, ţe děsí občany méně 

neţ její otec J.-M. Le Pen. Dokonce se objevuje v průzkumech veřejného mínění jako 

patriot tradičních hodnot neţ jako extremista, nacionalista a xenofob, coţ bylo běţné 

vnímání J.-M. Le Pena. Ale upozorňuje, ţe se FN nezměnila a zůstává mimo jiné nadále 
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velmi různorodá. N. Mayerová dodává, ţe i voličský hlas zůstal v oblastech, 

kde byl jiţ předtím implementovaný (Mayer 2012). 

Oba lídry Národní fronty spojuje jejich umění ovládat populistickou rétoriku, na 

kterou v době hospodářské krize a nespokojenosti s vládnoucí elitou voliči slyší. 

M. Le Penová prokázala, ţe nepatří jiţ k tradičně fašistickým pravicovým stranám 

a chce Národní frontu modernizovat, tak jako se změnilo vnímání italské MSI. 

Bezpochyby se inspiruje také růstem zahraničních krajně pravicových subjektů jako je 

UDC ve Švýcarsku nebo NVA v Belgii. Rétoriku staví na antietatismu, nacionalismu 

a boji proti islámu. Zejména poslední bod však zaujímá největší pozornost mezi voliči, 

jelikoţ mají strach z islamizace země. M. Le Penová poukazovala na ochranu 

francouzské národní identity, která je ohroţena přívalem cizinců z východu, ale zejména 

islámskou invazí. Přesunula tak protiimigrační postoj a rétoriku na kritiku islamizace a 

strach z jejího vlivu na Francii. Více docházelo k převracení rétoriky, při které byli 

muslimové označováni za rasisty tím, ţe se nechtějí integrovat v rámci nastaveného 

systému a prosazují si vlastní pravidla. Nepřizpůsobivost z pohledu FN znamenala 

pohrdání národními hodnotami. Na tomto modelu M. Le Penová vysvětlovala, ţe to 

neznamená, ţe se jedná o méně hodnotné lidi, ale v rámci jejich hodnot se neintegrují 

do francouzské společnosti. Všeobecně se její projev umírnil, ačkoli jsme v minulosti 

našli i u nové předsedkyně kontroverzní výroky. Ovšem po svém zvolení do čela strany, 

M. Le Penová kladla důraz na očistu a umírněnou rétoriku, a proto si hlídala své projevy 

zejména ohledně antisemitismu. Antisemitismus nebyl obsaţen v programatice strany 

ani v dobách stranického vedení J.-M. Le Pena, ale svými výroky jasně prezentoval své 

postoje k této otázce. J.-Y. Camus upozorňoval, ţe Národní fronta se snaţí těmito kroky 

vyslat nové signály pro ţidovský elektorát a získat ztracenou věrohodnost (Camus 

2011). Ačkoli ideologie Národní fronty zůstává stejná, změnila se generace, která stranu 

vede. Nechtějí se jiţ prezentovat antisemitistickou rétorikou a vzbuzovat nevoli 

veřejnosti. M. Le Penová opouští zvpomínky na 2. světovou válku, Vichy, ale také 

francouzské Alţírsko, jelikoţ vyrůstala v 80. letech, tedy v generaci, která uţ nevyuţívá 

těchto témat. Nová tvář předsedkyně M. Le Penové učinila z FN pro některé voliče 

akceptovatelnějšího politického aktéra, kteří by ji v době působení jejího otce nevolili. 

Nová předsedkyně se prezentuje větším důrazem na laïcité. Ačkoli dříve P. Davies 

označoval FN za klasickou tradiční katolickou stranu (Davies 2010: 580), nová 

předsedkyně strany změnila některá témata, proti kterým umírněný proud vystupoval. 



122 

 

Jednalo se zejména o pohled na potraty a na homosexualitu. Jelikoţ M. Le Penová 

zastávala liberálnější názory, které se neslučovaly s tradičním katolickým proudem 

uvnitř strany, vystoupilo několik konzervativních členů z Národní fronty. Kritika přišla 

i od B. Gollnische, zastánce tradiční linie, který nesouhlasil s odklonem od těchto témat, 

jelikoţ tyto názory nesdílel a zároveň se obával odchodu některých konzervativních 

voličů. Ve straně ale zůstal, i přesto ţe odmítl post místopředsedy FN. 

Je ale nutné vnímat rozdíly mezi modernizací strany a umírněním strany. 

M. Le Penová našla nový styl prezentace, který představuje ji i stranu moderněji neţ 

tomu bylo za jejího otce. Bylo otázkou, zda nová předsedkyně strany pomohla k jejímu 

umírnění, aby byla mezi voliči vnímána jako rovnocenný politický aktér mezi ostatními 

subjekty schopný spolupráce s nimi. Dle mého názoru je Národní fronta pod vedením 

M. Le Penové bezesporu přitaţlivější pro voliče, jelikoţ někteří z nich jsou ovlivněni 

novým diskursem strany a zvláště její modernější podobou. Mnoho voličů vidí pod 

Národní frontou pouze M. Le Penovou coby umírněnou předsedkyni, ochránkyni 

národní identity a patriotku, ale jiţ nevnímají xenofobní a rasistický podtext. Vlivem 

M. Le Penové se Národní strana zbavila zejména označení antisemitistické strany 

a získala z řad voličů přívlastky jako patriotická a národní strana ve smyslu francouzské 

identity, tradice a suverenity. Z pohledu voličů nová předsedkyně přispěla k jejímu 

umírnění, jelikoţ image moderní ţeny M. Le Penové byl pro ně přístupnější. To bylo 

cílem M. Le Penové, která chtěla stranu přiblíţit voličům a získat pro ni významnější 

podporu. Národní fronta se výrazně pozměnila ve vnímání spolupráce s ostatními 

subjekty. Na rozdíl od otce, který ji odmítal, M. Le Penová se jí nebránila. Případnou 

spoluprácí dávala najevo normalizaci Národní fronty. 

Je zjevné, ţe změna strany má své limity, do kterých můţe nová předsedkyně 

Národní frontu modernizovat a mírnit. V její cestě stojí stále původní struktury, které 

jsou ve straně zastoupeny, ale také osobnost J.-M. Le Pena ve funkci čestného předsedy 

Národní fronty. Tradiční proudy nadále nesouhlasí s modernizací strany, a proto k její 

přeměně můţe docházet jen omezeně. Vnitřní rozmanitost, která se vztahuje k historii 

krajně pravicové scény ve Francii, má tak stále dopad na fungování FN. M. Le Penová 

ale ukázala, ţe její postoj nastiňující modernizaci strany nebyl pouhou strategií před 

kongresem v Tours a ţe hodlá vnášet do strany své postoje, i kdyby měla soupeřit 

s tradičními proudy. Ve skutečnosti docházelo pár měsíců po jejím nástupu 

k pozastavení některým funkcí i vyloučení ze strany. Silný postoj nové předsedkyně 
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dokládá i odchod L. Ozona, který později kritizoval omezené moţnosti svobodného 

projevu uvnitř strany.  

Prokázalo se, ţe FN je schopna bojovat ve volbách i bez svého zakladatele 

J.-M. Le Pena. Národní frontě po nástupu M. Le Penové do čela strany vzrostla 

popularita a volební preference, které se projevily hned v následujících kantonálních 

volbách. Strana si zlepšila postavení po letech neúspěchu, které ji od roku 2007 

pronásledovaly. Dokonce M. Le Penová zajistila historicky nejvyšší volební výsledek 

pro FN v prezidentských volbách 22. dubna 2012. Ačkoli nepostoupila jako její otec do 

druhého kola v roce 2002, hrála její volební podpora důleţitou roli při rozdělování jejích 

voličů ve druhém kole. Zdá se, ţe nastavená podoba Národní fronty je mezi voliči 

pozitivně vnímána a přijímána. Ačkoli jádro programatiky FN zůstalo stejné, výrazný 

posun nastal v méně ekonomicky liberálním postoji s více sociálním přístupem. 

Neodsuzuje sociální stát, ale jeho výhody mají náleţet jen francouzským občanům.  

Nepochybně pak zmírnila xenofobní aspekt strany. Celkově se potvrdilo, ţe lídr 

ovlivňuje politickou praxi strany. A to i v tak krátké době, jako je 15 měsíců od zvolení 

nové předsedkyně do čela FN 

Je zjevné, ţe k postavení současné FN nepomohla jen nová tvář M. Le Penové, 

ale také politická situace a zejména dosluhující prezident N. Sarkozy, který si v roce 

2007 získal na svou stranu některé z voličů FN svým nekompromisním postojem 

ke kriminalitě a tvrdými slovy naměřenými proti přistěhovalcům, zejména muslimského 

původu. Chtěl vymítit extremismus, ale před druhým kolem prezidentských voleb se na 

krajně pravicová témata sám obrátil a marně se tak snaţil zachránit svůj mandát. Tímto 

postojem, kdy několik let přebírá témata krajně pravicových stran, je víceméně 

legitimizuje. M. Le Penová vyuţila politické situace, vzestupu krajní pravice v Evropě 

společně se světovou ekonomickou krizí, kdy v obyvatelích dřímá strach z budoucnosti, 

nesouhlas se společenskými změnami. 

Ostatní političtí aktéři z hlavního proudu parlamanentích stran se stále staví 

odmítavě k Národní frontě. Nevěří, ţe by se pod vedením M. Le Penové strana 

pozměnila. Potvrzuje se tak, ţe čím větší je volební skóre Národní fronty, tím je větší 

tendence vnímat stranu jako hrozbu pro demokracii. Národní fronta od svých prvních 

úspěchů nepřestala klást volebními zisky překáţky pro tradiční strany. Poráţka 

N. Sarkozyho byla pro M. Le Penovou velkou motivací pro následné legislativní volby, 
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po kterých chce FN zastávat pozici druhé nejsilnější strany. Jelikoţ po prohraných 

volbách N. Sarkozy oznámil konec politické kariéry, chybí UMP do legislativních voleb 

výrazná tvář, se kterou by se mohla před voliči prezentovat. Je nasnadě, ţe UMP 

vyuţije populárního aktéra své strany, premiéra F. Fillona, který byl ve Francii 

oblíbenější neţ sám prezident. Je však otázkou, zda image premiéra bude dostatečující 

pro zlepšení pozic po prohraných prezidentských volbách, jelikoţ je známo, ţe voliči 

v legislativních volbách podporují tábor nově zvoleného prezidenta, aby se mohl 

dostatečně věnovat svému programovému prohlášení a aby nedošlo ke kohabitaci mezi 

levicovým prezidentem a pravicovou vládou. Z tohoto pohledu by se tedy mohlo zdát, 

ţe M. Le Penová docílila poraţení pravice a dostala tak prostor, aby se mohla profilovat 

na pravicové scéně jako výrazný hráč.  



125 

 

Resumé 

Le mémoire de master intitulé „La transformation du Front national sous 

le leadership de Marine Le Pen“ traite de la transformation du Front National après 

le changement du président du parti, et traite de lˈinfluence de Marine Le Pen à la tête 

du Front national. 

La première partie est focalisée sur lˈextrême-droite en France depuis 

la Révolution française jusqu’à la V
ème 

République. Après la défaite du maréchal Pétain 

et du régime de Vichy, la scène de l’extrême droite était discréditée. Seule une partie 

s’est renouvelée à la fin de la IV
ème

 république, mais son effet a été négligeable. 

Cette situation a duré jusqu’au début des années quatre-vingt lorsque lˈattention 

se tourna vers lˈextrême droite, en particulier vers le Front national, qui a commencé 

à gagner ses premiers succès électoraux et plus largement politiques après plus de 

40 ans de déclin. 

Dans la section suivante je me suis plus spécifiquement focalisée sur le Front 

national qui a réussi à se présenter comme l’acteur le plus important de lˈextrême droite. 

Jean-Marie Le Pen a réussi sous son leadership à consolider le Front national comme 

un acteur unique, quoique au sein du parti existent beaucoup dˈidéologies diverses. 

Le personnage du fondateur du FN, était un élément fondamental pour 

le développement et la stabilisation de ce parti. Grâce à son discours populiste 

et controversé et à son image, le FN a quitté la position hors du mainstream politique en 

gagnant des mandats politiques. La vie du parti est soumise à son leader puisque le FN 

est fortement personnifié, Le Pen incarnant une extrême droite nationaliste, xénophobe, 

antisémite et raciste. 

Comme Jean-Marie Le Pen joue un rôle important dans la vie politique du FN, 

il est intéressant dˈobserver lˈimpact de la nouvelle présidente Marine Le Pen sur la vie 

frontiste et plus largement en France. Marine Le Pen souligne une opération qui est 

menée depuis plusieurs années : sortir le FN de son isolement en lui donnant un visage 

plus acceptable et plus crédible pour un maximum dʼélecteurs. La nouvelle présidente 

du parti veut „normaliser“ le parti d’extrême droite en donnant une image plus moderne 

et plus apaisée grâce à son concept de „dédiabolisation“ du FN. Elle fait oublier 

lˈassociation du FN avec des mouvements de lˈextrême droite la plus radicale. 
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Elle permet de redynamiser lʼimage du Front national par sa jeunesse et par son attitude 

plus modérée. La principale révolution est que le personnage de Marine Le Pen séduit 

les Français par ce discours et cette présentation du parti politique. En comparaison avec 

son père, certains Français considèrent que Marine Le Pen est plutôt la représentante 

d’une droite patriote attachée aux valeurs traditionnelles. En fait elle continue à mener 

la politique de son père. Idéologiquement, elle nʼa presque rien changé à la doctrine 

du Front national. Néanmoins elle dépasse son père et représente une chance plus 

importante que lui pour faire gagner le FN. 
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Zdroj: http://www.france-politique.fr/resultats-election-presidentielle-2002.htm 

 

http://www.france-politique.fr/resultats-election-presidentielle-1995.htm
http://www.france-politique.fr/resultats-election-presidentielle-2002.htm


145 

 

 

Příloha č. 5: Mapa územní podpory J.-M. Le Pena v 1. kole prezidentských voleb 

v roce 2007 (mapa) 
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