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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na volební kampaně francouzských stran ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2014. Práce se zaobírá v současné době často diskutovaným 

tématem, a to vzestupem strany Front National ve Francii. Strana se stává čím dál tím 

více oblíbeným politickým seskupením a přitahuje stále více voličů. Největším 

důkazem toho jsou právě volby do EP roku 2014, ve kterých strana FN zvítězila. Pro 

tento úspěch strany se nabízí několik možných vysvětlení od nepříznivé ekonomické 

situace ve Francii přes nepopularitu socialistické vlády v čele s prezidentem François 

Hollandem až po anti-imigrační nálady provázející celou Evropu. Práce se ovšem snaží 

přinést další možný pohled na tuto problematiku tím, že porovnává volební kampaně 

strany FN a jejích dvou hlavních protivníků, UMP a PS, a hledá v nich určité odlišnosti. 

Komparace je zaměřena na využití jednotlivých nástrojů politického marketingu 

v kampani; konkrétně se jedná o volební plakáty, reklamní spoty a stránky na sociální 

síti Facebook. Cílem práce je tedy analyzovat využití těchto nástrojů stranami FN, UMP 

a PS a zjistit, zda se ve vedení kampaně dají pozorovat určitá specifika. Předpokládá se, 

že pokud strana FN využívá nástroje odlišně a klade důraz na jiné prvky, kampaň 

působí na voliče jiným způsobem, a tudíž se odlišné vedení kampaně dá považovat za 

další možné vysvětlení vítězství strany FN ve volbách do EP v roce 2014.  

 

Abstract 

The thesis focuses on election campaigns for the 2014 European Parliament elections by 

French political parties. The thesis deals with a rising popularity of the National Front 

party in France – nowadays an often discussed topic. The party is becoming 



 

increasingly popular and is attracting more and more voters. The biggest proof of the 

increasing popularity of FN is the party’s victory in the 2014 European Parliament 

elections. There exist many explanations for this victory such as an unfavourable 

economic situation in France, the unpopularity of the socialist government lead by 

French president François Hollande, or anti-immigrant sentiments spreading throughout 

the whole of Europe. The thesis seeks to find another possible view on the phenomenon 

by comparing the FN election campaign with those of its main opponents, UMP and PS, 

and searching for certain differences. This comparison is based on usage of political 

marketing tools in the campaigns: election posters, advertising spots and profiles on the 

social network Facebook. The aim of the thesis is therefore to analyse how the French 

political parties used these tools in their campaigns, and also trying to find certain 

particularities in how they conducted the election campaigns. It is posited that if FN 

uses the tools in a different way and emphasises other elements, the campaign has a 

different effect on voters. Therefore distinct campaign management can be considered 

as another possible reason for the FN victory in the 2014 European Parliament 

elections.   
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Úvod 

Politický marketing (PM) je relativně nový fenomén, který je dnes považován za 

klíčový aspekt při provozování volebních kampaní. Již počátkem minulého století 

začaly politické subjekty především v západních zemích postupně využívat médií k 

ovlivňování voličů. S rozmachem televize v polovině 20. století se poté objevovaly 

první známky politického marketingu a v současnosti jsou jeho prvky zřejmé ve všech 

kampaních politických stran. Tento jev posunul vytváření politické propagace na jinou 

úroveň. PM se stále vyvíjí zejména s rozmachem internetu a moderních technologií a 

dnes tvoří neoddělitelnou součást tvorby i analýzy volebních kampaní politických 

subjektů.  

V současné době je často diskutovaným tématem rapidní vzestup strany Národní 

fronta (Front National, FN) ve Francii. Strana se stává čím dál tím více oblíbeným 

politickým seskupením a přitahuje stále více voličů. Největším důkazem toho jsou 

právě volby do Evropského parlamentu (EP), které proběhly v květnu roku 2014. Zde 

FN zaznamenala veliký úspěch a ve volbách zvítězila.  

Diplomová práce usiluje o propojení těchto dvou soudobých fenoménů a klade si 

za cíl zjistit, zda spolu navzájem souvisí. Práce se zaměřuje na konkrétní nástroje PM a 

zkoumá, zda za jednu z příčin vítězství strany FN může být považována její volební 

kampaň. To je ukázáno na komparaci kampaně FN se stranou Unie pro lidové hnutí 

(Union pour un Mouvement Populaire, UMP) a se Socialistickou stranou (Parti 

Socialiste, PS) jakožto dvěma hlavními stranami, které dominují francouzskému 

politickému spektru a jsou tudíž dvěma největšími konkurenty FN. Práce analyzuje tři 

vybrané nástroje PM, které jsou považovány za nejdůležitější a mají největší vliv na 

rozhodování voličů.  

Jelikož sílící popularita strany FN je poměrně novou záležitostí, není toto téma 

prozatím příliš probádané. Současná diskuse týkající se vzestupu strany přičítá vítězství 

FN především okolnostem, které Francii provázely v období voleb. Jedná se zejména o 

nepopularitu francouzského prezidenta François Hollanda a jeho levicové vlády, 

tehdejší roztříštěnost pravicové strany UMP a sílící anti-imigrační nálady nejen ve 

Francii, ale v celé Evropě. Práce pohlíží na zmíněný jev z úhlu volební kampaně, což 

představuje nový pohled, kterým se odborníci doposud nezaobírali. Práce by tudíž 

mohla přinést nové možné vysvětlení vzestupu strany FN.  
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Práce má za cíl porovnat použití jednotlivých nástrojů PM třemi vybranými 

stranami ve volbách do EP a ukázat tak, zda lze ve volebních kampaních pozorovat 

určité odlišnosti a specifika. Hlavní výzkumné otázky práce jsou následující: využívala 

strana FN dané nástroje PM odlišně než její dva protivníci? Mohou být případná 

specifika ve vedení kampaně považována za jednu z příčin úspěchu strany FN ve 

volbách do EP v roce 2014?  

Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoreticko-metodologický 

rámec představuje základní teorie zabývající se nástroji PM a vysvětluje důvod zvolení 

konkrétních nástrojů k výzkumu. V práci je využito velké množství českých i 

zahraničních publikací věnujících se charakteristice PM a jeho nástrojů. Představeny 

jsou také analýzy volebních kampaní po celém světě, dle kterých byla stanovena 

konkrétní kritéria pro analýzu jednotlivých nástrojů. Teoretická část také představuje 

metodologii. Stěžejní metodou práce je komparace. Pro zkoumání konkrétních nástrojů 

ve volebních kampaních stran je poté využita obsahová analýza – převládá kvalitativní 

analýza, v určitých částech práce je ovšem použita i kvantitativní. V závěru teoretické 

části jsou formulovány výzkumné otázky a hypotézy práce.  

Praktická část se zaměřuje konkrétně již na analýzu vybraných nástrojů PM 

v jednotlivých kampaních francouzských politických stran. Každý nástroj je analyzován 

zvlášť podle předem stanovených kritérií. Za každou kapitolou následuje krátká 

komparace využití daného nástroje jednotlivými stranami. V závěru práce jsou pak 

zdůrazněna specifika a odlišnosti v celkovém vedení kampaní. Výsledky výzkumu jsou 

prvně představeny pomocí tabulky, která je poté interpretována. V závěru práce jsou 

následně zodpovězeny výzkumné otázky.  

1 TEORETICKO- METODOLOGICKÝ RÁMEC  

1.1 Teoretické vymezení problematiky práce  

1.1.1 Vymezení pojmu politický marketing  

Fenoménem PM a komunikací volebních kampaní se zabývá velké množství jak 

českých
1
, tak i zahraničních autorů

2
. Všichni se shodují v tom, že PM se vyvinul 

                                                           
1
 např. Eva Bradová, Otto Eibl, Roman Chytilek, Marcela Králiková, Jan Křeček, Anna Matušková, 

Blanka Říchová, Pavel Šaradín, Pavel Šíma, Bohumír Štědroň, aj. 
2
 např. Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, Robert V. Friedenberg, Stephan C. M. Henneberg, 

Andrzej W. Jabłoński, Lynda Lee Kaid, Jennifer Lees-Marshment, Darren G. Lilleker, Philippe J. 
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z klasického marketingu, proto spolu úzce souvisí a mají určité společné rysy, nicméně 

se jedná o samostatnou disciplínu.
3

 Tuto teorii nejlépe vysvětluje Eva Bradová, 

politoložka, která svou výzkumnou činností významně přispěla k rozvoji PM v České 

republice. Ve své publikaci Od lokálních mítinků k politickému marketingu uvádí řadu 

definic PM. Autorka spatřuje podstatu (politického) marketingu v „orientaci na potřeby 

a přání zákazníka (v politickém smyslu slova na voliče), ale současně se soustředí na 

zajištění cílů výrobce/prodejce (např. politické strany nebo kandidáta)“
4
, což nejlépe 

dokazuje souvislost mezi klasickým a politickým marketingem.
5
  

Dalším důležitým aspektem při definování PM je fakt, že tento fenomén je 

poměrně novou disciplínou, která se stále vyvíjí a přináší nové poznatky.
6
 Výše zmínění 

autoři právě tento problém považují za důvod, proč je velice obtížné termín PM 

definovat. O vysvětlení tohoto nového fenoménu se přesto pokouší velké množství 

autorů, a tudíž dnes existuje nespočetně mnoho možných způsobů, jak termín PM 

definovat. Nejjednodušší vysvětlení toho, co PM vlastně je, podává světově známá 

politoložka, docentka a výzkumná pracovnice na Univerzitě Auckland na Novém 

Zélandu Jennifer Lees-Marshment: „Nejjednodušeji řečeno, politický marketing je o 

politických organizacích, které přizpůsobují koncepty a techniky byznys-marketingu za 

účelem dosáhnout stanovených cílů“
7
. Nejrozsáhlejší a nejdetailnější definici ovšem 

cituje autorka Anna Matušková, odborná asistentka na FSV UK specializující se na 

problematiku PM, v kolektivním díle Teorie a metody politického marketingu: 

„Politický marketing je ve své podstatě aplikování, rozvíjení a vykonávání strategicky 

promyšlené kampaně, a to buď kandidátem či politickou stranou, vládou, lobbisty či 

jinými nátlakovými skupinami. Jeho dalším krokem je snaha za pomoci analýz najít 

způsob, jak si získat veřejné mínění a podporu pro prezentované názory či ideologii ve 

volbách a prosadit takové zákony, které reagují na potřeby vybraných jedinců a skupin 

                                                                                                                                                                          
Maarek, Robert Mann, Brian McNair, Bruce I. Newman, Pippa Norris, David D. Perlmutter, Nicholas J. 

O’Shaughnessy, Heather Savigny, Judith S. Trent, aj. 
3
 Eva Bradová, Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a 

volebních kampaní (Brno: Masarykova univerzita, 2005), 60-61.; Nicholas J. O'Shaughnessy a Stephan C. 

M. Henneberg, The Idea of Political Marketing (Westport: Greenwood Press, 2002), 99.; Andrzej W. 

Jabłoński, Politický marketing: úvod do teorie a praxe (Brno: Barrister & Principal, 2006), 10-13.; 

Jennifer Lees-Marshment, Political marketing: principles and applications (Oxon: Routledge, 2009), 22-

27.  
4
 Bradová, Od lokálních mítinků k politickému marketingu, 61.  

5
 Bradová, Od lokálních mítinků k politickému marketingu, 61.  

6
 Bradová, Od lokálních mítinků k politickému marketingu, 60-61.; O'Shaughnessy a Henneberg, The Idea 

of Political Marketing, 93-94. 
7
 Jennifer Lees-Marshment, Political marketing and British political parties (Manchester: Manchester 

University Press, 2008), 13. Vlastní překlad autorky.   
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ve společnosti“
8
. Jasnou a srozumitelnou definici prezentuje také výzkumný pracovník 

v oblasti politické komunikace Darren G. Lilleker ve své publikaci Key Concepts in 

Political Communication: „Politický marketing znamená používání marketingových 

nástrojů, konceptů a filozofií v rámci politického rozvoje, kampaní a vnitřních vztahů 

politickými stranami a organizacemi“
9
. Podobná definice se vyskytuje i v publikaci 

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006: „Podle Bruce Newmana je politický 

marketing ve své podstatě aplikování, rozvíjení a realizování strategicky připravené 

kampaně“
10

.  

1.1.2 Nástroje politického marketingu  

Tato kapitola slouží jako podklad k následující analýze volebních kampaní – 

jsou zde představeny jednotlivé nástroje a jejich hlavní charakteristiky relevantní 

k práci. Na základě tohoto přehledu jsou poté vybrány již konkrétní nástroje, na kterých 

je analýza postavena.  

Nástroje PM lze řadit do různých skupin, pro tuto práci je nejpodstatnější 

skupina rozvíjející promotion (propagaci) strany. Zahrnuje konkrétní nástroje, které 

strana využívá k představení své volební kampaně potenciálním voličům. Důležitým 

aspektem u provozování volebních kampaní je komunikace. Autoři Judith S. Trent, 

předsedkyně National Communication Association, a Robert V. Friedenberg, profesor 

komunikace na univerzitě v Ohiu, ve své publikaci Political Campaign Communication 

považují komunikaci za jádro každé volební kampaně, jelikož politikům umožňuje 

přesvědčit potenciální voliče k tomu, aby je podpořili.
11

  

Analýzou konkrétních nástrojů, které strany využívají ke své propagaci, se 

zabývá velké množství autorů
12

. Ti ve svých dílech vyzdvihují různé aspekty PM a 

nástroje odlišně dělí. Jennifer Lees-Marshment klade důraz na marketingovou 

komunikaci, která podle ní představuje spolu s kampaní dvě hlavní části PM. Ve své 

knize se věnuje pěti fenoménům marketingové komunikace – přímý marketing, e-

                                                           
8
 Roman Chytilek a Otto Eibl a Anna Matušková a kol., Teorie a metody politického marketingu (Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012), 13.   
9
 Darren G. Lilleker, Key concepts in political communication (London: Sage, 2006), 151. Vlastní překlad 

autorky. 
10

 Dalibor Čaloud a Tomáš Foltýn a Vlastimil Havlík a Anna Matušková, Volby do Poslanecké sněmovny 

v roce 2006 (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006), 66.  
11

 Judith S.Trent a Robert V. Friedenberg, Political campaign communication: principles and practices 

(Westport, Conn.: Praeger, 2000), 14.  
12

 např. Frank W. Baker, Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, Robert V. Friedenberg , Andrzej W. 

Jabłoński, Jennifer Lees-Marshment, Philippe J. Maarek, Robert Mann, Brian McNair, Bruce I. Newman, 

Pippa Norris, David D. Perlmutter, Steven A. Seidman, Judith S. Trent, aj.  
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marketing, místní marketing, tržně-orientovaná komunikace a public relations. Do 

každé části poté řadí jednotlivé nástroje PM, které strana využívá ve své volební 

kampani k získání voličů na svou stranu.
13

 Andrzej W. Jabłoński, profesor politických 

věd na Vratislavské univerzitě, považuje za podstatnou roli PM propagační činnost. 

Podle autora politická propagace umožňuje komunikaci mezi politickými stranami či 

kandidáty a zbytkem společnosti.
14

 „Politická propagace tak představuje důležitý 

rozměr činnosti politických subjektů v soutěži na politickém trhu“
15

. V dnešní době 

totiž není ani tak důležité vytvořit v marketingu dobrý produkt jako postarat se o jeho 

efektivní propagaci. Přeneseno do sféry PM to znamená, že je velmi důležité zajistit 

propagaci politické strany, kandidáta či volebního programu. Další možný způsob 

dělení nástrojů politické komunikace je podle toho, zda se jedná o přímý či nepřímý 

marketing.
16

   

Andrzej W. Jabłoński poskytuje nejpřehlednější a nejdetailnější výčet nástrojů 

PM. Nástroje rozděluje do pěti základních skupin: reklama, přímý marketing, propagace 

prodeje, public relations a osobní prodej.
17

 Za nejrozsáhlejší a nejpodstatnější složku 

PM je považována reklama. Ta se dá definovat jako aspekt, kde kandidát kontroluje 

obsah a vyšle k voliči zprávu, kterou chce. Je to největší část marketingové 

komunikace, která může být dopředu naplánována.
18

 Reklamy mají dvě hlavní funkce. 

Za prvé mají informovat voliče o kandidující politické straně, její ideologii a postojích, 

za druhé mají také přesvědčit voliče, aby podpořili a zvolili právě ji. Reklamy byly 

v minulosti jediným aspektem volební kampaně, nad kterým měli politici kontrolu – do 

doby, než vznikla sociální média, která se stala přitažlivější formou realizování politické 

kampaně.
19

  

Politická reklama se dělí na vizuální, audiovizuální, audio a interaktivní. 

Vizuální reklama zahrnuje např. denní tisk, stranické časopisy, brožury, letáky, plakáty, 

billboardy, reklamu na dopravních prostředcích, vlajky či transparenty. Před vznikem 

rádia a televize dominovaly politické komunikaci tisk a reklamy v novinách. Noviny 

byly jediným médiem, ze kterého mohli voliči dostat informace o kandidátech a jejich 

                                                           
13

 Lees-Marshment, Political marketing, 162-175.  
14

 Jabłoński, Politický marketing, 125-138.   
15

 Jabłoński, Politický marketing, 123.   
16

 Wojciech Cwalina a Andrzej Falkowski a Bruce I. Newman, Political marketing: theoretical and 

strategic foundations (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2011) 
17

 Jabłoński, Politický marketing  
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kampani, proto byl denní tisk považován za nejrozšířenější médium. S rozšířením 

televizního vysílání se reklamy v novinách dostaly do pozadí. Se vznikem internetu pak 

tisk zaznamenal další pokles. Nicméně i přesto je v dnešní době stále považován za 

důležitý nástroj politické propagace, který má určité výhody nad televizí či rádiem. 

Mezi hlavní výhody patří dlouhodobost a zapamatovatelnost. Čtenář má navíc pocit, že 

z denního tisku, který považuje za důvěryhodný zdroj informací, se dozví více než 

z jiného druhu reklamy.
20

 

Billboardy a plakáty patří v současné době k nejrozšířenějším nástrojům 

politické propagace. Venkovní reklamy obecně jsou nejstarším médiem, které kdy bylo 

použito pro volební kampaně. I dnes jsou oblíbeným a hojně využívaným nástrojem PM 

a přestože často nemají takovou sílu jako televize či jiná široko-plošná média, tvoří 

významnou část politické kampaně. Jejich hlavní předností je fakt, že zasáhnou největší 

počet potenciálních voličů. Často se také využívají k ovlivnění požadované skupiny 

voličů, např. v určité čtvrti města či ve volebním obvodu. Tento typ politické 

komunikace je jeden z nejefektivnějších také proto, že ho nelze ignorovat. Billboard či 

plakát se nedá vypnout jako televize či rádio a nelze ho otočit, jak je to možné u 

reklamy v novinách. Billboardy sice nepatří k nejlevnějším nástrojům politické 

reklamy, nicméně vezme-li se v potaz, kolik zasáhnou voličů, dají se označit za 

relativně levnou a účinnou formu propagace, která je navíc voličům neustále na očích. 

Plakáty patří k levnější, ovšem stejně účinné formě politické propagace. Obě tyto 

metody jsou časově náročné a vyžadují nápad a originalitu, pokud jsou ovšem dobře 

udělané, mohou voliče zaujmout a vyvolat v něm názor, že kandidáta podpoří.
21

 

Do audiovizuální reklamy se řadí televizní vysílání a video spoty. Audiovizuální 

reklama patří mezi nejvyužívanější a nejrozšířenější nástroje PM. Reklamy v televizi 

jsou nejzákladnějším elementem politické kampaně, protože je televize v současnosti 

velice vlivné médium využívané všemi světovými demokraciemi ve většině volebních 

kampaní. Její využití se v posledních desetiletích rozšířilo tak, že je momentálně 

považována za velice silný nástroj společnosti, hlavní zdroj informací a zpráv a 
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dominantní médium politických reklam. Je také prokázáno, že televize zasáhne nejvíce 

diváků. Audiovizuální reklamy či video spoty do značné míry ovlivňují velkou část 

populace, i když to většina z nich popírá. Jako jediné médium upoutá dva smysly: vid a 

sluch. Díky tomu je schopna sdělit více za kratší dobu a zasáhnout diváka většinou 

několikrát, proto by ho měla více ovlivnit a díky ní by si měl zapamatovat předávanou 

zprávu. Obecně platí, že čím méně informací spot obsahuje, tím větší efekt přináší. 

Hlavní nevýhodou je především cena; televizní reklama představuje relativně drahou 

záležitost, ať už se jedná o nakoupení televizního času či o produkci.
22

 

Audio reklama – reklama v rozhlase – je považována v dnešní době za spíše 

doplňující nástroj volební kampaně. Rádio je médium, které se hojně využívalo 

v minulosti, dnes již není považováno za hlavní přesvědčovací nástroj a není tolik 

efektivní. Nicméně i přesto má svoje uplatnění v politické propagaci. Jedná se o zdroj 

nejčerstvějších informací, který navíc oslovuje jinou skupinu voličů než televize či 

internet. Je značně odlišné od reklam v televizi či v novinách – má totiž pouze audio 

funkci. Záleží tedy více na kvalitě zpráv a informací, které posluchačům 

zprostředkovává. Často umožňuje vysvětlení komplikovaných témat více do hloubky, 

než to umožňuje například televize.
23

 

Interaktivní reklama představuje všechny formy politické reklamy, které se 

k voličům dostávají pomocí internetu. Ten představuje hlavní komunikační nástroj a 

jednoduchý zdroj informací v současnosti dostupný většině populace. Jeho hlavní 

výhodou je kromě nízkých nákladů také interakce a zapojení samotných voličů do 

kampaně, možnost komunikace mezi voliči či mezi voliči a kandidátem a okamžitá 

zpětná vazba pro politické subjekty provozující volební kampaň. Jeho hlavním cílem je 

předat voličům zprávu přímo. To je možné hned několika způsoby: od přímého e-mailu 

zaslaného voliči, přes vyskakovací reklamy až po webové stránky kandidátů či sociální 

sítě. Internet je považován jako samostatný nástroj PM, který zahrnuje všechny výše 

jmenované metody politické propagace. Jabłoński však internet rozděluje na online 

politické reklamy (v rámci skupiny interaktivní reklamy) a na webové stránky spolu se 

sociálními sítěmi (v rámci skupiny přímý marketing). Online politické reklamy 

                                                           
22
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představují hlavní komunikační nástroj mezi voliči a kandidáty v průběhu politické 

kampaně. Hlavní výhodou se stala především cena, která je výrazně nižší v porovnání 

např. s televizními reklamami.
24

 

Další skupinou nástrojů PM je přímý marketing. Do něj se zahrnují katalogy 

s profily politických kandidátů, klasické či elektronické dopisy voličům, webové 

stránky politických subjektů a profily kandidátů na sociálních sítích. V prvé řadě se sem 

řadí vše, co je přímo adresováno jednotlivci: přímá pošta, přímý e-mail či jakékoli další 

různé texty a newslettry zaslané konkrétnímu voliči. Výhodou této formy politické 

komunikace je to, že se jedná o individuální nástroj, který je interaktivní, poskytuje 

možnost odpovědi a je schopen donést určité přesné informace přímo jednomu 

potenciálnímu voliči.  

Druhá forma přímého marketingu má široký záběr: zahrnuje webové stránky 

stran či politických subjektů, kanál YouTube, kam mohou strany nahrávat reklamní 

spoty či videa z mítinků, a sociální sítě, které jim okamžitě poskytují zpětnou vazbu od 

voličů. Tato skupina nástrojů politické komunikace se nazývá také jako e-marketing, 

online či virtuální marketing. Jedná se o nejnovější nástroj politické komunikace. 

V posledních pár letech se tato forma politické propagace rapidně rozmohla a nyní 

představuje neoddělitelnou součást nástrojů PM. Obecně vzato, e-marketing je 

považován za nástroj PM, který posunul marketingovou komunikaci na vyšší úroveň. 

Webové stránky představují důležitý nástroj PM, který slouží jednak ke komunikaci 

s voliči, ale také k mobilizaci příznivců stran či kandidátů. V současné době jsou 

důležitou součástí každé volební kampaně. Je dokázáno, že pokud se voliči jednou 

dostanou na webové stránky kandidáta, má to většinou pozitivní výsledky.  

Nejnovějším trendem přímého e-marketingu jsou sociální sítě, které jsou 

využívány především mladou generací potenciálních voličů. Mnoho kandidátů si 

v dnešní době vytváří profily na sociálních sítích, což jim umožňuje sdílet se svými 

fanoušky pracovní i osobní informace, komunikovat s nimi a dostávat od nich zpětnou 

vazbu. Online sociální sítě jsou v současnosti stále se rozrůstajícím fenoménem, proto 

bychom je mohli zařadit do zvláštní skupiny nástrojů přímého marketingu. Sociální sítě 

neslouží totiž jen jako zdroj informací, nicméně voličům umožňují se politické kampaně 

přímo účastnit. Mezi nejnavštěvovanější weby patří Facebook, Twitter a YouTube. Je 
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nutné vzít v potaz, že sociální sítě jsou stále ještě ve vývoji a v budoucnu mohou přinést 

větší využití, než mají v současnosti.
25

 

Další nástroj PM, propagace prodeje, představuje různé reklamní předměty a 

slavnosti či koncerty za účasti politických kandidátů. Je důležité zmínit, že propagace 

prodeje má pouze krátkodobý efekt a působí většinou na nerozhodnuté voliče. Reklamní 

předměty slouží v dnešní době pouze jako doplněk volební kampaně, rozhodnutý volič 

tomuto nástroji většinou nepodlehne. Slavnosti či koncerty mohou mít větší viv, pokud 

jsou dobře zorganizovány a pokud má kandidát příležitost promluvit k potenciálním 

voličům a ovlivnit tak jejich názor.
26

 

Termín public relations, další skupina nástrojů PM, označuje, jak politická strana 

komunikuje se svým okolím a jaký si tím utváří svůj obraz. Pomáhají kandidátům 

v utužení dlouhodobých vztahů s voliči a navíc je to dobrá příležitost, jak dostat 

okamžitou zpětnou vazbu a názory od potenciálních voličů. Tento nástroj politické 

komunikace hraje v marketingu stále silnější roli. Zahrnuje různé naplánované události 

organizované politickými subjekty jako např. mítinky, tiskové konference, dobročinné a 

sponzorské akce, besedy, aj. Za nejdůležitější formu této skupiny se dají považovat 

veřejné projevy politických kandidátů. Jsou významnou komunikační praktikou 

v jakékoli kampani a zároveň jednou z nejstarších metod volební kampaně.
27

 

Poslední nástroj PM je osobní prodej. Do této skupiny spadají přímá setkání 

s kandidátem, přímé rozhovory, sjezdy, konference nebo mítinky. Osobní prodej je 

považován za efektivní techniku politické propagace, protože vytváří vzájemnou 

interakci jak mezi několika politickými subjekty, tak mezi politickým kandidátem a 

potenciálním voličem. Pro voliče jsou zajímavější otevřená setkání, která slouží 

k představení strany, kandidátů a volebního programu. Tato setkání mají za cíl 

integrovat voliče a vytvořit pocit jednoty.
28
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1.1.3 Analýzy nástrojů PM  

Jen málo analýz volebních kampaní zahrnuje všechny nebo alespoň většinu 

nástrojů PM. Jako jeden z mála příkladů je možné uvést analýzu kampaně ODS ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 2009
29

. Autoři se zde zaměřili na použití PM 

ve volbách stranou ODS. Analyzují zde nástroje PM a jejich obsah. Konkrétně se jedná 

o analýzu nástrojů jako je internet, volební spoty, oficiální webové stránky, billboardy a 

propagační letáky. Nicméně většina českých i zahraničních analýz volebních kampaní 

se zaměřuje vždy pouze na jeden či dva konkrétní nástroje. Velmi často se autoři věnují 

analýze politických televizních reklam, protože se shodují, že televize je nejsilnější 

médium, které ovlivní největší počet potenciálních voličů (viz. např. 
30

). William L. 

Benoit ve své publikaci představuje velmi rozsáhlou funkcionální analýzu televizních 

spotů především amerických politických kandidátů a stran, která zahrnuje analýzu 

spotů, jejich hlavního tématu a cíle. Rozděluje typy spotů na pozitivní, atakující 

protivníka a bránící se útoku od protivníka. Po-Chung Chuang analýzou televizních 

spotů zkoumá, jak se kulturní rozdíly promítají do této formy reklamy. Wesleyan Media 

Project se zase zabývá financováním reklamních spotů v televizi.  

Existuje také velké množství analýz zkoumajících vizuální politickou reklamu – 

plakáty a billboardy (viz. např. 
31

). I zde sledují autoři tento typ politické reklamy 

z různých úhlů. Yusuf Devran zkoumá politické plakáty z hlediska tří kritérií: téma, 

zpráva a strategie. Rozebírá také, zda se jedná o pozitivní či negativní typ reklamy. 
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Halim Yûcel představuje jednu z nejrozsáhlejších analýz reklamních plakátů, zkoumá 

formu textu, fotek a znaků, téma reklamy, její obsah a názory politických subjektů, 

které reklama vyjadřuje. Autoři Emmanuel C. Sharndama a Ibrahim Mohammed se 

zaměřují spíše na stylistickou analýzu politických plakátů a sloganů – komentují 

grafickou podobu reklamy, její lexikální, syntaktické a sémantické prostředky a 

zamýšlejí se i nad tím, do jaké míry politické plakáty slouží jako nástroj k vítězství ve 

volební kampani. Steven A. Seidman ve své publikaci detailně analyzuje plakáty ve 

více zemí světa v průběhu celé historie.  

Stále častěji se objevují analýzy využívání internetu jakožto nástroje PM (viz. 

např. 
32

). Lucia Vesnic-Alujevic ve své práci Members of the European Parliament 

Online: The Use of Social Media in Political Marketing analyzuje, jak se političtí 

kandidáti prezentují online a jak využívají sociální sítě ke komunikaci s voliči. 

Ekaterina Alexandrova zkoumá volební kampaň Baracka Obamy zaměřenou na mladé 

Američany. Autoři Katharina Hanel a Martin Schultze se zabývají tím, jak internetové 

nástroje slouží k on-line komunikaci ve volebních kampaní. Analýza Pew Research 

Center se zaměřuje na zkoumání webových stránek a využívání sociálních sítí kandidáty 

Barackem Obamou a Mittem Romneym v amerických prezidentských volbách roku 

2012.  

Velké množství autorů se zabývá také analýzou projevů či politických diskuzí. 

Tento nástroj je silně využíván ve Spojených státech amerických; důkazem je, že 

všechny tyto analýzy se týkají amerických prezidentů, především Baracka Obamy, a 

jejich prezidentských kampaní (viz. např. 
33

).   

                                                           
32

 Ekaterina Alexandrova, „Using New Media Effectively: an Analysis of Barack Obama's Election 

Campaign Aimed at Young Americans,“ navštíveno 5. listopadu 2014, 

http://www.academia.edu/1526998/Using_New_Media_Effectively_an_Analysis_of_Barack_Obamas_El

ection_Campaign_Aimed_at_Young_Americans.; Katharina Hanel a Martin Schultze, „Analyzing the 

Political Communication Patterns of Voting Advice Application User,“ navštíveno 5. listopadu 2014, 

http://www.ijis.net/ijis9_1/ijis9_1_hanel_and_schultze.pdf.; „How the Presidential Candidates Use the 

Web and Social Media,“ Pew Research Center, navštíveno 5. listopadu 2014, 

http://www.journalism.org/files/legacy/DIRECT%20ACCESS%20FINAL.pdf.; Lucia Vesnic-Alujevic, 

„Members of the European Parliament Online: The Use of Social Media in Political Marketing,“ 

navštíveno 5. listopadu 2014, http://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-

files/ces_mep_web.pdf.  
33

 Tom Anderson, „Text Analysis of 2012 Presidential Debates,“ navštíveno 6. listopadu 2014, 

http://smartdatacollective.com/tomanderson/81076/text-analysis-2012-presidential-debates.; Corina 

Barbaros, „Exploring Televised Political Debates: Strategies and Issues,“ navštíveno 6. listopadu 2014, 

http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2011/Articol%20Corina%20Barbaros.pdf.; Michael 

Farrelly, „Critical Discourse Analysis in Political Studies: an illustrative analysis of the ‘empowerment’ 

agenda,“ navštíveno 6. listopadu 2014, 

http://www.academia.edu/194370/Critical_Discourse_Analysis_in_Political_Studies_an_illustrative_anal

ysis_of_the_empowerment_agenda.; Christopher Hart, „Critical Discourse Analysis and Metaphor: 

Toward a Theoretical Framework,“ navštíveno 6. listopadu 2014, 

http://www.academia.edu/1526998/Using_New_Media_Effectively_an_Analysis_of_Barack_Obamas_Election_Campaign_Aimed_at_Young_Americans
http://www.academia.edu/1526998/Using_New_Media_Effectively_an_Analysis_of_Barack_Obamas_Election_Campaign_Aimed_at_Young_Americans
http://www.ijis.net/ijis9_1/ijis9_1_hanel_and_schultze.pdf
http://www.journalism.org/files/legacy/DIRECT%20ACCESS%20FINAL.pdf
http://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/ces_mep_web.pdf
http://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/ces_mep_web.pdf
http://smartdatacollective.com/tomanderson/81076/text-analysis-2012-presidential-debates
http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2011/Articol%20Corina%20Barbaros.pdf
http://www.academia.edu/194370/Critical_Discourse_Analysis_in_Political_Studies_an_illustrative_analysis_of_the_empowerment_agenda
http://www.academia.edu/194370/Critical_Discourse_Analysis_in_Political_Studies_an_illustrative_analysis_of_the_empowerment_agenda
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Existují také analýzy jiných nástrojů PM, jako například reklam v rádiu, 

mítinků, aj., jejich počet je ovšem relativně malý. Nejrozšířenější analýzy se týkají výše 

zmíněných nástrojů politické propagace.  

1.2 Výzkumný rámec práce  

1.2.1 Výběr jednotlivých nástrojů PM  

Vzhledem k rozsahu diplomové práce není možné analyzovat všechny jednotlivé 

typy nástrojů PM. Proto byly vybrány tři nástroje, které jsou autory považovány za 

nejdůležitější a nejrozšířenější, nejčastěji využívané při volebních kampaních a 

ovlivňující největší počet voličů. Bylo také přihlédnuto k výše zmíněným analýzám – 

vybírány byly takové nástroje, které jsou nejčastěji sledovány – zájem autorů o 

konkrétní nástroje dokazuje jejich důležitost. Nejvýznamnější roli politické komunikace 

zastává reklama. Autoři zabývající se nástroji PM považují za nejrozšířenější a nejvíce 

využívanou vizuální a audiovizuální reklamu. Vizuální v podobě billboardů a plakátů 

hlavně z toho důvodu, že zasáhne nejvíce voličů a audiovizuální především proto, že je 

přenášena televizí, nejrozšířenějším médiem, které ovlivní nejvíce potenciálních voličů. 

Největší množství analýz politických reklam se týká právě televizních spotů. Vzhledem 

k tomu, že ve Francii jsou politické reklamy v televizi (a i v rádiu) zakázány
34

, nemělo 

by relevantní význam analyzovat televizní spoty (či reklamní spoty v rádiu). Vybrán byl 

proto třetí nejrozšířenější typ politické reklamy, čímž je reklama interaktivní. Zde je 

konkrétně analyzován nejvíce využívaný nástroj interaktivní reklamy – a to spoty 

politických stran, které jsou přístupné na internetovém webu YouTube. Co se týče 

vizuálního typu reklamy, jsou analyzovány plakáty (či billboardy) politických stran.  

Za druhou nejdůležitější skupinu nástrojů politické propagace je možné 

považovat přímý marketing. Tomu v současné době dominuje především internet, a to 

v podobě webových stránek politických stran a sociálních sítí. Webové stránky 

představují neoddělitelnou součást každé politické kampaně a sociální sítě jsou novým 

fenoménem, který v sobě skrývá obrovský potenciál. Vznik internetu jako takového 

                                                                                                                                                                          
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/1640665.pdf.; „Presidential debates and their effects: Research 

roundup,“ Journalist’s Resource, navštíveno 6. listopadu 2014, 

http://journalistsresource.org/studies/politics/elections/presidential-debates-effects-research-roundup#.; 

Deborah Schiffrin a Deborah Tannen a Heidi E. Hamilton, „The Handbook of Discourse Analysis,“ 

navštíveno 6. listopadu 2014, 

http://occupytampa.org/files/wcom/The%20Handbook%20of%20Discourse%20Analysis.pdf.  
34

„Libertés et interdits en matière de communication politique. L’obsolescence de l’interdiction de la 

publicité politique à la télévision,“ Cercle franҫais de droit des médias et de la culture, navštíveno 20. 

listopadu 2014, http://www.droit-medias-culture.com/Libertes-et-interdits-en-matiere,753.html. 

http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/1640665.pdf
http://journalistsresource.org/studies/politics/elections/presidential-debates-effects-research-roundup
http://occupytampa.org/files/wcom/The%20Handbook%20of%20Discourse%20Analysis.pdf
http://www.droit-medias-culture.com/Libertes-et-interdits-en-matiere,753.html
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posunul tvoření politických kampaní na vyšší úroveň a nyní se dostal na špičku 

využívaných médií, proto považuji za důležité zařadit tyto dva nástroje do své práce. 

Jejich důležitost dokazuje i vysoký počet jejich dosavadních analýz.  

Po počáteční analýze oficiálních webových stránek FN, UMP a PS
35

 jsem se 

nicméně rozhodla tuto část ze své práce vynechat. Webové stránky byly analyzovány 

dle heuristické analýzy
36

, jejímž zakladatelem je Jakob Nielsen.
37

 Konkrétně byly 

využity heuristiky Davida Travise
38

, specialisty na použitelnost webu, který sepsal 

seznam konkrétních principů, které se dají přímo aplikovat na analýzu webových 

stránek. Díky tomu bylo možné zjistit, jak jsou webové stránky politických stran 

jednoduché na ovládání a používání pro potenciální voliče. Z prvotního výzkumu je 

zřejmé, že všechny tři politické strany mají velmi profesionálně dělaný web, který 

funguje téměř bez chyb a poskytuje uživatelům aktuální, přehledné a užitečné 

informace o straně, jejím hlavním programu a jejích členech. Tyto prvky jsou společné 

pro všechny tři analyzované webové stránky. Významné odlišnosti a specifika nebyla 

nalezena a tudíž se domnívám, že hlubší výzkum by nepřinesl žádná zjištění použitelná 

pro tuto práci.  

V práci jsou tudíž analyzovány tři nástroje politické propagace – plakáty, 

reklamní spoty a sociální sítě. Stěžejní částí práce je poté komparace využití těchto 

nástrojů jednotlivými stranami a vyzdvihnutí podobností a specifik volebních kampaní.  

1.2.2 Stanovení výzkumných otázek a hypotézy  

Práce má za cíl zjistit, zda se vedení kampaně FN určitým způsobem odlišovalo 

od kampaní jejích protivníků a jestli tato specifika straně FN pomohla v jejím vítězství 

ve volbách do EP. Dosavadní práce zabývající se vzestupem strany FN se opírají 

především o okolnosti, jakými jsou např. nepopularita francouzského prezidenta 

François Hollanda, sílící imigrace, aj. Tato práce se na tuto situaci snaží nahlížet z druhé 

                                                           
35

 Pro analýzu byly využity stránky www.frontnational.com, www.u-m-p.org a www.parti-socialiste.fr 
36

 Hodnocení webových stránek pomocí heuristické analýzy se provádí hledáním pozitivních a 

negativních aspektů na daném uživatelském rozhraní. Tímto způsobem v podstatě dochází k testování 

použitelnosti webu a k objevení nejvíce problémů, které brání správné funkčnosti tohoto rozhraní. Takové 

hodnocení se provádí na základě určitých pravidel, která jsou nazývána jako heuristiky.  
37

 Jakob Nielsen, Usability Engineering (London: Academic Press, 1993), 155.; Jakob Nielsen, „10 

Usability Heuristics for User Interface Design,“ navštíveno 14. listopadu 2014, 

http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.; Jakob Nielsen, „How to Conduct a Heuristic 

Evaluation,“ navštíveno 14. listopadu 2014, http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-

heuristic-evaluation/#. 
38

 David Travis, „247 web usability guidelines,“ navštíveno 14. listopadu 2014, 

http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html.  

http://www.frontnational.com/
http://www.u-m-p.org/
http://www.parti-socialiste.fr/
http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/
http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/
http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html
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strany a přináší jiný úhel pohledu. Práce tedy usiluje o odhalení dalšího aspektu, díky 

kterému strana FN zvítězila ve volbách do EP v roce 2014.  

Cílem mé diplomové práce je zodpovědět následující výzkumné otázky:  

 Jakým způsobem politické strany využívají vybrané nástroje PM?  

 Je možné mezi nimi pozorovat určitá specifika či odlišnosti ve vedení 

politické kampaně?  

 Využívá jedna ze stran nástroje PM odlišným způsobem než její 

protivníci?  

 Dá se pozorovat, že vedení kampaně a specifické využití nástrojů PM 

stranou FN jí pomohly k vítězství ve volbách a lze je tudíž považovat za 

jednu z příčin vítězství strany?  

Z formulovaných výzkumných otázek pak vyplývají tyto hypotézy:  

 Strany využívaly vybrané nástroje PM jiným způsobem a je možné u 

nich pozorovat určitá specifika ve vedení politické kampaně.  

 Strana FN využívala vybrané nástroje PM odlišně od svých protivníků a 

toto specifické vedení volební kampaně představovalo další možnou 

příčinu vítězství strany ve volbách do EP v roce 2014.  

1.2.3 Metodologie, metody a kritéria k analýze vybraných nástrojů 

PM  

Diplomová práce porovnává volební kampaně třech hlavních francouzských 

politických stran. Stěžejní metodou je tedy komparace. Komparativní metoda je často 

využívaná na poli sociálních věd, stále častější užití má také v oblasti politologie – v 

současnosti se dá považovat dokonce za nevyhnutelnou. Komparace představuje 

nejvhodnější metodu především pro analýzu a následné porovnání jevů vyskytujících se 

ve dvou či více případech. Autoři zabývající se definováním komparace se nicméně 

shodují, že tato metoda se zásadně liší od pouhého srovnávání. Musí v ní být mimo jiné 

jasně definován její cíl a stanovena kritéria pro vlastní analýzu. Komparativní metoda se 

dělí na komparaci diachronní a synchronní. Diachronní neboli vertikální komparace je 

spojena s časovou osou, kdy badatelé analyzují jeden jev v historickém kontextu. Pro 
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politologii se nicméně hojněji využívá synchronní komparace, která se zabývá analýzou 

zvolených prvků v jednom časovém bodě.
 39

  

Vzhledem k tomu, že diplomová práce je časově omezena na jedny konkrétní 

volby, je zde využita synchronní komparace. Pro analýzu konkrétních zkoumaných 

nástrojů PM jsou poté zvoleny různé metody PM. Kvůli různorodosti a specifičnosti 

vybraných nástrojů je zapotřebí přistupovat ke každému z nich odlišně. Kritéria pro 

analýzu a použité metody jsou tedy představeny v následujících podkapitolách ke 

každému nástroji zvlášť.  

1.2.3.1 Volební plakáty  

Politická reklama se dá nejlépe posuzovat pomocí obsahové analýzy. Za jejího 

zakladatele a nejznámějšího představitele je považována Anne Johnston.
40

 Obsahová 

analýza je přístup, který nám pomůže pochopit politickou reklamu, ať už se jedná o 

politické plakáty či televizní spoty. Její hlavní přednost spočívá v tom, že se dívá na 

daný obsah z různých pohledů a tím pádem je schopna rozpoznat jednotlivé vrstvy a 

pochopit jakékoli symboly, které reklama využívá. Zahrnuje tři hlavní metody: 

kvalitativní obsahovou analýzu, kvantitativní obsahovou analýzu a kritickou a 

rétorickou analýzu. Vzhledem k tomu, že celá práce je založena na kvalitativním 

výzkumu a nikoli kvantitativním, i zde je využita kvalitativní obsahová analýza. 

Kvalitativní obsahová analýza je flexibilní metodou, neudává totiž přesná kritéria pro 

zkoumání dokumentů či jiných typů reklam. Kritéria si zvolí sám badatel a je mu tudíž 

umožněno přizpůsobit je danému zkoumanému dokumentu. Tento fakt je možno 

považovat za určitý druh výhody, nicméně zároveň představuje největší nevýhodu 

kvalitativní obsahové analýzy – subjektivnost. Ta se projevuje již při výběru kritérií, ale 

také v samotné analýze obsahu.
41

 

Různí autoři zabývající se analýzou politické reklamy přistupují k analýze 

odlišně a volí jiná kritéria. Kritéria lze například dělit na vzhled a obsah politické 

reklamy. V první části je poté možné zkoumat formu reklamy (formu textu, fotografií a 

symbolů), její hlavní téma (zda jím je spíše lídr strany, strana jako taková či jiné 

konkrétní téma) a komu je určena, ve druhé jak se strana v dané reklamě profiluje a jaké 

                                                           
39

 Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích 

(Praha: Portál, 2008), 9-16.  
40

 Kaid a Holtz-Bacha, The SAGE handbook of political advertising, 15-27.   
41

„Qualitative content analysis,“ Contentanalysis.org , navštíveno 12. listopadu 2014, 

http://www.contentanalysis.org/Qualitative-Content-Analysis.html. 

http://www.contentanalysis.org/Qualitative-Content-Analysis.html
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jsou její vize (jak například prezentuje svoje argumenty).
42

 Z jiného úhlu pohledu je 

možné analýzu rozdělit na vizuální aspekty, verbální aspekty a celkový dojem. Ve 

vizuálních aspektech lze zkoumat, co potenciálního voliče zaujme jako první a jaké 

reklama používá barvy, tvary a symboly. Ve verbální části se pozoruje, jaké psané 

informace reklama obsahuje, jaký slogan dominuje, jestli reklama obsahuje určitá 

konkrétní data, jaký je poměr textu a obrazu, jakým jazykem se reklama prezentuje, atd. 

Celkový dojem pak určí, jakým způsobem strana komunikuje se svými potenciálními 

voliči, zda spíše textem či obrazem a jaký má daná reklama cíl.
43

 Reklamu lze také 

zkoumat z hlediska grafických, lexikálních, syntaktických a sémantických rysů nebo na 

základě rozdělení na výraz a obsah.
44

 Při analýze reklamy je také nutné zaměřit se na to, 

zda se jedná o pozitivní či negativní typ. Negativní reklamy mají v potenciálních 

voličích vyvolat povědomí, že daný kandidát existuje, představit jim jeho postoje a 

vyzdvihnout ho před jeho soupeřem. Pomáhají voličům utvořit si svůj vlastní žebříček 

politických priorit a rovněž vyvolávají ve voličích zájem o kampaň. Představují ovšem 

rizikovější volbu kampaně, jelikož zde existuje možnost, že na potenciální voliče 

zapůsobí opačným způsobem a otočí se proti kandidátovi ve prospěch jeho 

kritizovaného soupeře.
45

 

Do své analýzy bych ráda zahrnula všechny možné aspekty a pohledy, z jakých 

je možné zkoumat politickou reklamu. Dle výše zmíněných možných analýz jsem 

sestavila vlastní kritéria, podle kterých analyzuji politické plakáty francouzských stran:  

 Vizuální rovina plakátu  

o Co dominuje plakátu  

o Použití barev, tvarů a symbolů  

o Obraz vs. písmo  

o Forma a styl textu  

 Obsahová rovina plakátu  

o Lídr vs. politická strana  

o Téma plakátu a význam sloganů  

o Cíl plakátu a vztah ke kampani  

                                                           
42

 Yûcel, „Communication et discours politiques : actualités et perspectives.“ 
43

„Worksheet for Analysis of a Poster,“ Tennessee State Library and Archives, navštíveno 12. listopadu 

2014, http://tennessee.gov/tsla/educationoutreach/worksheet_poster.pdf. 
44

 Sharndama a Mohammed, „Stylistic Analysis of Selected Political Campaign Posters and Slogans in 

Yola Metropolis of Adamawa State of Nigeria.“  
45

 Cwalina a Falkowski a Newman, Political marketing, 224-236.; Mann a Perlmutter, Political 

Communication, 77-111.; Trent a Friedenberg, Political campaign communication, 140-165.  

http://tennessee.gov/tsla/educationoutreach/worksheet_poster.pdf
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1.2.3.2 Reklamní spoty  

Pro analýzu reklamních spotů je také použita kvalitativní obsahová analýza, 

stejně jako u politických plakátů (viz. kapitola 1.3.2.1.). Z nejširšího pohledu je možné 

reklamní spoty zkoumat ze dvou úhlů: obsah (co bylo řečeno) a provedení (jak to bylo 

řečeno). Vzhledem k tomu, že se jedná o audiovizuální reklamu, na diváky působí 

minimálně dvěma dojmy – obrazem a zvukem. To jsou dvě stěžejní složky pro analýzu 

televizních spotů. Podrobněji lze však zkoumat daleko více aspektů, jako např. jaké 

téma spot provází, zda je natočen jako příběh, jakou má atmosféru, jaké z něj vyzařují 

pocity a jak má na potenciální voliče působit, zda a jakým způsobem dochází ke kritice 

soupeřů, jestli ho doprovází hudba a text, jaký jazyk se používá, jakými slovy 

představuje stranu a její vize, zda používá metafory a přirovnání, jaké autor zvolil barvy 

a co tím chtěl vyjádřit, jestli se ve spotu objevují různé postavy, jaké je pozadí spotu, 

aj.
46

 Další možností je také zkoumat reklamu podle typu. Rozlišuje se např. negativní, 

vtipná nebo strašidelná reklama, reklama založená na přesvědčení o důvěryhodnosti, 

reklama popisující život kandidáta, a další.
47

 Jiná analýza se zaměřuje na čtyři hlavní 

části video spotů: jak si hraje s emocemi a jak je využívá k přesvědčení potenciálních 

voličů, jaký používá jazyk, do jaké míry používá pravdivé informace a jak spot využívá 

obrazy a zvuky.
48

   

Dle různých možností a pohledů na analýzu reklamních spotů jsem sestavila 

svoje vlastní kritéria, podle kterých zkoumám video spoty francouzských politických 

stran:  

 Obecná charakteristika spotu  

o Typ reklamy  

o Téma reklamy  

o Použité prostředky  

 Vizuální rovina spotu  

o Postavy  

o Prostředí, barvy a kulisy  

 Audio rovina spotu  
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 Arthur Asa Berger, „How to Analyze an Advertisement: Finding Ads' Hidden Messages,“ navštíveno 

12. listopadu 2014, http://www.medialit.org/reading-room/how-analyze-advertisement.  
47

 Frank W. Baker, „Political Ad Analysis Worksheet,“ navštíveno 12. listopadu 2014, 

http://www.frankwbaker.com/adanalysisworksheet.htm. 
48

 „What makes an effective ad?,“ Museum of the moving image, navštíveno 12. listopadu 2014, 

http://www.livingroomcandidate.org/lessons/18. 

http://www.medialit.org/reading-room/how-analyze-advertisement
http://www.frankwbaker.com/adanalysisworksheet.htm
http://www.livingroomcandidate.org/lessons/18
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o Jazyk a jeho prostředky  

o Hudba a celková atmosféra  

1.2.3.3 Sociální sítě  

Tato část diplomové práce zkoumá, jak aktivně politické strany využívají 

sociální sítě. Analýza je provedena na světově nejznámější sociální síti Facebook, 

poněvadž tato sociální síť je ve Francii nejvyužívanější (má až 61% aktivních 

uživatelů), a proto se dá předpokládat, že politické strany se právě na této síti snaží 

nejvíce propracovat svou kampaň.
49

 Pro analýzu sociálních sítí je využita kvalitativní a 

kvantitativní obsahová analýza. Sociální sítě představují poměrně nový fenomén a 

analýza jejich využívání politickými stranami ke komunikaci s potenciálními voliči 

nejenom v době volební kampaně se stává předmětem zájmu mnoha autorů a badatelů 

(např. 
50

). Jednotlivé analýzy se zaměřují na různá kritéria, většina z nich ovšem odráží 

základní strukturu dané sociální sítě a zaměřuje se na jednotlivé funkce, které jsou 

využívány běžnými uživateli. Založím proto své zkoumání pouze na vlastním 

pozorování a kritéria zvolím podle toho, co sociální síť Facebook nabízí každodennímu 

uživateli – tedy i potenciálním voličům. Využívání Facebooku je zkoumáno ze dvou 

rovin – z kvantitativní a z kvalitativní. Z kvantitativního hlediska je analyzováno, kolik 

má která strana fanoušků, jak často vkládá komentáře, videa a fotografie, kolik 

podporovatelů na komentáře reaguje, aj. Kvalitativní rovina poslouží k analýze obsahu 

komentářů, příspěvků a diskuzí. Je také důležité zmínit, že analyzovány jsou pouze 

profily politických stran jako takových a nejsou brány v potaz profily jednotlivých 

kandidátů stran. Analýza je také omezena časově – komunikace stran na Facebooku je 

tedy pozorována pouze pět dní před volbami, tj. 20. - 24. května 2014, kdy se dá 

předpokládat vrchol volební kampaně. Kritéria pro analýzu jednak kopírují jednotlivé 

záložky na profilové stránce politických stran, zahrnují ale také jak kvalitativní, tak 

kvantitativní analýzu příspěvků a fanoušků a celkové zhodnocení využití možností, 

které sociální síť nabízí. Struktura analýzy je následující:  

 Zeď  

 Informace  

 Fotky – počet a téma  

                                                           
49

„Social Life 2014 – Baromètre annuel des usages des réseaux sociaux en France,“ Harris Interactive, 

navštíveno 20. listopadu 2014. http://www.harrisinteractive.fr/news/2014/31012014.asp. 
50

 „How the Presidential Candidates Use the Web and Social Media.“; Vesnic-Alujevic, „Members of the 

European Parliament Online: The Use of Social Media in Political Marketing.“ 

http://www.harrisinteractive.fr/news/2014/31012014.asp
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 Videa – počet a téma  

 Události  

 Další záložky  

 Příspěvky a komentáře  

o Intenzita a frekvence vkládání  

o Obsah a cíl  

 Fanoušci  

o Počet a růst  

o Intenzita komunikace – frekvence komentářů a obsah reakcí   

 Zhodnocení propracovanosti stránek 
51

 

2 ANALÝZA NÁSTROJŮ PM VE VOLEBNÍ KAMPANI 

FRANCOUZSKÝCH STRAN  

Praktická část práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. První tři jsou analýzou 

vybraných nástrojů PM. Každá z nich se dále dělí do tří podkapitol, které představují, 

jak byl daný nástroj využit stranami v jejich kampani. Na konci každé této podkapitoly 

následuje komparativní část, která usiluje o porovnání využití daného nástroje 

v politických kampaních a o vyzdvihnutí případných specifik. Čtvrtá, poslední část 

praktické části, pak už porovnává kampaně politických stran z obecného hlediska a 

snaží se zodpovědět otázku, zda kampaň strany FN byla odlišná od kampaně jejích dvou 

největších soupeřů.  

2.1 Volební plakáty  

Pro analýzu volebních plakátů použitých stranami při volební kampani do EP 

v roce 2014 byly vybrány všechny plakáty dostupné na internetu (viz. přílohy 1 - 79). 

Plakáty jsou analyzovány dvěma způsoby – v části „Vizuální rovina plakátu“ je 

k plakátům přistupováno obecně jako k jednomu celku; obsahová část se spíše soustředí 

na jednotlivá témata, které plakáty společně vyjadřují. Při analýze je dodržena předem 

daná struktura a výše zmíněná kritéria. 
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 Kritéria použitá z: www.facebook.com   
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2.1.1 Volební plakáty FN  

 Vizuální rovina plakátu  

o Co dominuje plakátu  

Strana FN použila pro své volební plakáty různorodá vypodobení, nicméně dva 

prvky se dají považovat za dominantní – prvním je slovo „OUI“ („ANO“), které 

provází celou kampaň strany (viz. přílohy č. 1-4), druhým je jednoznačně předsedkyně 

strany, která se vyskytuje téměř na všech plakátech (viz. např. přílohy 2, 5-7). 

Dominance Marine Le Pen v celé kampani je důkazem personalizace politiky, kdy se 

lídr stává důležitějším prvkem kampaně než strana jako taková.  

o Použití barev, tvarů a symbolů  

Nejvýraznější a nejčastěji použitou barvou na plakátech je modrá, ať už pro 

pozadí či pro text. Strana zvolila tuto barvu ze dvou důvodů: jednak modrá reprezentuje 

příslušnost k pravicovým stranám a FN tímto dává najevo svou politickou ideologii; za 

druhé modrá barva značí tzv. „royauté“ neboli náklonnost ke království. Tím strana 

může vyjadřovat, že by se ráda vrátila do doby, kdy Francie byla silnou mocností 

Evropy a navrátila jí ztracenou sílu. U některých plakátů je možné nalézt celkem tři 

barvy – modrou, bílou a červenou, tzv. francouzskou trikolóru. To se dá vnímat jako 

symbol toho, že strana FN se považuje za nacionalistickou stranu bojující za budoucnost 

Francie. Zde je nutné zmínit, že v práci je nadále využíván pojem nacionalismus. Jsem 

si vědoma jeho značné podobnosti s významem slova patriotismus
52

, nicméně vzhledem 

k tomu, že oficiální název strany FN je v podstatě odvozen od nacionalismu, považuji 

tento termín za vhodnější a výstižnější pro potřeby práce.  

Z plakátů strany FN je možné vypozorovat také určité symboly. Za prvé se jedná 

o logo strany vyskytující se na téměř všech plakátech. To sestává ze tří plamínků 

v barvách trikolóry. Časté je také vyobrazení loga seskupení francouzských politických 

stran s obdobnou ideologií Rassemblement Bleu Marine (viz. např. příloha č. 3) a 

seskupení mladistvých Front National de la Jeunesse (viz. příloha č. 9) – obě loga taktéž 

v barvách trikolóry. Politické symboly jsou velmi důležité z toho důvodu, aby si méně 

informovaní voliči zapamatovali svou stranu a kandidáta; proto by měly být vždy 

umístěny na viditelném místě. To splňují všechny plakáty strany FN, které logo strany 

obsahují.  

                                                           
52

 Jan Křen, „Nacionalismus či patriotismus?“ In Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, č. 2, s. 

2-6 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998), 2-6.  
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o Obraz vs. písmo  

V celé škále plakátů propagující stranu do voleb do EP v roce 2014 lze nalézt jak 

plakát obsahující pouze psanou informaci (viz. příloha č. 1), tak plakáty, kde většinu 

prostoru zaujímá obraz (viz. např. přílohy č. 9 a 11), nebo i takové, kde je důraz kladen 

na oba prvky (viz. např. příloha č. 4). Obecně by se dalo říci, že plakáty, které jsou 

založeny na psané informaci, divákovi jasně vysvětlují smysl plakátu a obraz slouží 

pouze jako doplňující prvek. Pokud u plakátů převažuje obraz, má daleko důležitější 

funkci a vyžaduje hlubší zamyšlení nad tím, co symbolizuje. Plakáty strany FN 

obsahující nejvíce psaných informací (viz. např. přílohy č. 4 a 14) neslouží vyloženě 

jako propagační materiál, ale mají spíše informační funkci – dát na vědomí voličům, že 

se koná důležitá událost a poskytnout jim veškeré potřebné detaily.  

Je důležité zmínit, že ze všech plakátů je zřejmé, že se jedná o volby do EP 

v roce 2014 – na většině z nich se vyskytuje i přesné datum, kdy budou volby probíhat. 

Řada plakátů navíc obsahuje adresu webových stránek, kam se voliči mohou podívat a 

zjistit více informací o dané události, volbách či straně, její ideologii a kandidátech.  

o Forma a styl textu  

Všechny textové informace působí přehledným dojmem, jsou napsány tiskacím, 

jasně viditelným a i snadno čitelným písmem. Často je využité ztučněné písmo pro 

zvýraznění důležitých hesel či jmen, zřídka je využita kurzíva. Většina plakátů obsahuje 

buď bílý text na modrém pozadí či obráceně. I slogany a další psané informace 

zachovávají barvy typické pro stranu FN. Velikost sloganů je různá, nicméně dosahuje 

ve všech případech poměrně velkých rozměrů, což zajišťuje jejich dobrou čitelnost i 

z větší dálky.  

Z grafického hlediska je tedy možné říci, že každý plakát je specifický a má 

odlišnou formu. Nicméně je také vidět, že plakáty mají spoustu společných prvků, jako 

například barvu či logo strany.  

 

 Obsahová rovina plakátu  

Z tematického hlediska je možné rozdělit plakáty strany FN do tří okruhů: 

personalizace politiky, nacionalismus a kritika EU. V následujících částech se analýza 

plakátů opírá o tyto společné charakteristiky.  

o Lídr vs. politická strana  

Kampaň strany FN je silně personalizovaná. Více než polovina plakátů 

vyzdvihuje předsedkyni strany Marine Le Pen. Plakát č. 4 (viz. příloha č. 4) sice 
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nezobrazuje Marine Le Pen, ale představuje bývalého lídra strany Jean-Marie Le Pena, 

který je sám o sobě asociován se stranou FN a tudíž plní stejnou funkci. To, že strana 

FN založila kampaň na své předsedkyni, znamená, že ji považuje za silného lídra, který 

je hlavním představitelem a pravým vůdcem strany. Strana voliči také dává najevo, že 

rozhodnutí volit stranu FN v podstatě znamená volit jejího lídra.  

Marine Le Pen na většině plakátů působí jako seriózní, ale také lidská vůdkyně. 

Na plakátě č. 5 (viz. příloha č. 5) je Marine Le Pen vyobrazena mírně jiným způsobem 

než na zbylých plakátech. Je zde zachycena jako oblíbená politička obklopená svými 

obdivovateli a příznivci. Plakát působí velice pozitivně a vzbuzuje ve voliči dojem, že 

podpořením strany FN volí tu pravou vůdkyni, která se postará o dobrý osud země. To 

vše je umocněno heslem „Le 25 mai votez patriote“ („25. května volte vlastence“).  

o Téma plakátu a význam sloganů  

Většina plakátů strany FN obsahuje slogan. Jedná se o velice důležitý prvek 

politických plakátů, který by měl vyjadřovat ideologii dané strany a shrnovat její hlavní 

cíle. Slogany by proto měly být většinou krátké, aby si je potenciální volič dobře 

zapamatoval. Tímto pravidlem se přesně řídí všechny slogany strany FN.  

Celou kampaň strany FN spojuje slogan „NON à Bruxelles, OUI à la France“ 

(„NE Bruselu, ANO Francii“), který se objevuje na největším počtu plakátů. Strana 

apeluje na voliče, aby vyjádřili nedůvěru v EU a umožnili tak Francii vyprostit se 

z omezujících vazeb Bruselu. Nacionalismus je zde vidět především v myšlence, že 

pokud voliči řeknou ne Bruselu, tak zároveň řeknou ano Francii, která díky tomu bude 

moci znovu vzkvést.  

K tématu nacionalismus jednoznačně patří také plakát č. 8 (viz. příloha č. 8), kde 

slogan „On reprend notre destin en mains!“ („Bereme osud zpět do vlastních rukou!“) 

spolu s grafickými prvky znázorňuje to, jak FN vnímá vztah mezi Francií a EU. Ruce 

spoutané modrými provazy se žlutými hvězdami – symbol EU – představují Francii 

podřízenou EU. Provazy jsou zpřetrhané a ruce se natahují – symbol toho, jak se 

Francie osvobozuje a zpřetrhává vazby s EU. Plakát znovu dokazuje, že strana FN je 

přesvědčená o tom, že EU svazuje a omezuje Francii a její občany, proto je třeba z této 

organizace vystoupit a navrátit zemi ztracenou svobodu. A jak doplňuje slogan, vzít 

osud Francie do vlastních rukou. FN požaduje, aby za osud státu rozhodovali jeho 

občané a ne jiná organizace.  

S nacionalismem úzce souvisí kritika EU. Silně protievropská strana FN se 

svými volebními plakáty snaží ukázat voličům, že EU působí negativně jak na Francii 
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jako zemi, tak na její občany. Strana propaguje myšlenku, že je třeba bránit Francii před 

cizím vlivem a je přesvědčena o tom, že EU brání Francii v rozkvětu a že je dokonce 

zodpovědná za její ekonomický pokles. To jasně dokazuje plakát č. 12 (viz. příloha č. 

12), na kterém strana FN demonstruje, jak špatný vliv má EU na Francii. Pravá část 

plakátu vyobrazuje město a poukazuje na to, že kvůli euru a EU se zavřely obchody, 

škola, pošta a policejní stanice a musely být přemístěny nemocnice a továrny. Plakát 

doplňuje slogan „L’Euro et l’Union Européenne, c’est ça! Le 25 mai 2014 votez Front 

National“ („Euro a Evropská unie znamená tohle! Volte Národní frontu 25. května 

2014“). Levá část plakátu vyobrazuje kandidáta FN Bernarda Monota společně 

s předsedkyní strany Marine Le Pen, kteří sloganem „Sauver les territoires ruraux, 

c’est voter Bernard MONOT, liste FN/RBM.“ („Zvolením Bernarda MONOTA 

zachráníte rurální oblasti.“) slibují, že pokud občané budou volit právě tohoto 

kandidáta, postarají se o záchranu rurálních oblastí, což je důležité pro ekonomii 

Francie.  

Všechny slogany strany FN jsou jednoduché a jasné, nepotřebují hluboké 

zamyšlení nad významem, voliči tedy ihned vědí, co chce strana plakátem říci. Díky 

tomu je strana schopna zasáhnout celou populaci Francie bez ohledu na vzdělání a 

informovanost.  

o Cíl plakátu a vztah ke kampani  

Z plakátů je zcela pochopitelné, že strana FN má za cíl vystoupení Francie z EU, 

protože je přesvědčená o tom, že EU má negativní vliv na vývoj země. Tento cíl je 

patrný ze všech analyzovaných plakátů. FN vsadila na jednoduchost a přímost, ve svých 

sloganech nepoužila mnoho metafor či obrazných pojmenování, veškerá hesla jsou 

dostatečně jednoznačná a tím pádem nevyžadují speciální informovanost pro jejich 

pochopení a nebrání tudíž méně vzdělané populaci v porozumění cílům strany. Všechny 

plakáty jsou nespecifické v tom smyslu, že se nezaměřují pouze na část jedné populace, 

ale na všechny vrstvy francouzských občanů i na všechny věkové kategorie. Jediné dvě 

výjimky by mohly představovat plakáty č. 8 a 12 (viz. přílohy č. 8 a 12), kdy plakát č. 8 

odkazuje na seskupení mladistvých Front National de la Jeunesse a je tedy především 

zaměřen na mladou generaci francouzských občanů a plakát č. 12, který přislibuje 

záchranu rurálních oblastí a tudíž má nejspíš větší dopad na venkovské obyvatelstvo a 

zemědělce.  

Druhým důležitým faktorem, který je možné vypozorovat z analýzy volebních 

plakátů strany FN, je to, že strana se nesnažila o atakování svých protivníků ani o 



24 

 

 

 

zesměšňování či ironizování volebních kampaní opozičních stran. FN vedla z pohledu 

propagačních plakátů čistou pozitivní kampaň, ve které se zaměřila pouze na svou 

stranu a na své kandidáty. Její hlavní strategií bylo představit voličům své vize a názory.  

2.1.2 Volební plakáty UMP  

 Vizuální rovina plakátu  

o Co dominuje plakátu  

Plakátům strany UMP na první pohled dominují dva prvky. Za prvé se jedná o 

slogan „Pour la France, agir en Europe“ („Jednat v Evropě za Francii“), který se 

vyskytuje na většině plakátů (viz. např. přílohy č. 15 a 17). Druhým výrazným prvkem 

jsou francouzská a evropská vlajka pospolu vlající jedna vedle druhé (viz. např. přílohy 

č. 18 a 21).   

Některé plakáty nemají žádný dominantní prvek (viz. např. přílohy č. 24 - 32), 

jelikož slouží k představení hlavních bodů volebního programu strany a tudíž obsahují 

velké množství textu.  

o Použití barev, tvarů a symbolů  

Na všech plakátech použitých stranou UMP jednoznačně převládá modrá barva. 

Tímto strana ukazuje svou pravicovou politickou příslušnost. Na většině plakátů je 

modrá barva použita pro pozadí. U plakátů popisujících konkrétní návrhy strany UMP 

je zvoleno jak modré pozadí, tak i modré písmo. U zbytku plakátů poté bílé písmo, které 

je s modrým pozadím více kontrastní (viz. např. přílohy 17, 21, 36). Kromě modré a 

bílé barvy se na plakátech také objevuje červená, a to hlavně při zobrazení francouzské 

vlajky či loga strany UMP.  

Co se týče tvaru plakátů, UMP použila obdélníkové a čtvercové tvary. Čtvercové 

jsou především použity pro plakáty s konkrétními návrhy. Uvnitř plakátů lze najít také 

kruhový tvar (viz. přílohy č. 22 a 23) s nápisem „Un seul jour, un seul vote“ („Jediný 

den, jediný hlas“), který právě svým zajímavým a odlišným tvarem upoutá divákovu 

pozornost.  

Na plakátech strany UMP se vyskytují také různé symboly. Jedná se především 

o logo strany UMP, které je možné vidět téměř na všech plakátech. Logo strany sestává 

z bílého stromu a nápisu UMP na červeném a modrém pozadí. Na plakátech č. 19 a 20 

(viz. přílohy č. 33 a 34) se vyskytuje symbol šipky v kruhu, čímž je naznačeno, že 

zahájení kampaně a přímý přenos mítinku je možno sledovat živě v televizním přenosu. 
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Strana UMP také využila symboly sociálních sítí Twitter a Facebook (viz. příloha č. 

39), aby voliče upozornila, že stranu mohou podpořit či sledovat také přes tyto stránky.  

o Obraz vs. písmo  

Obecně lze říci, že strana UMP vsadila na psanou informaci daleko více než na 

fotky či obrázky. Text převládá na většině plakátů, opakem jsou pouze plakáty č. 25 a 

26 (viz. přílohy č. 39 a 40), které prezentují kandidáty za stranu UMP a fotografie tudíž 

představuje podstatnou část plakátu. Strana UMP se tudíž snažila podat voličům 

informaci přímo a obrázky pouze doplňují hlavní myšlenky plakátů.  

Z velké většiny plakátů je patrné, že se jedná o evropské volby, které se konají 

25. května. Strana také často uveřejňovala své webové stránky speciálně zavedené 

k příležitosti těchto voleb. Pokud plakát informuje o nadcházející události, vždy je jasně 

uvedeno, o jakou událost se jedná, místo a čas jejího konání.   

o Forma a styl textu  

Forma a styl textu jsou na všech plakátech vhodně zvoleny. Veškerý text je 

dobře viditelný a čitelný. Všechna hesla i další psané informace jsou psány velkým 

tiskacím písmem v horizontální rovině (kromě již zmíněného sloganu psaného do 

kruhového tvaru na plakátech č. 8 a 9). Strana UMP nepoužila kurzívu ani možnost 

podtržení textu, často ale využívala ztučnění a různé velikosti písma, aby tak zdůraznila 

důležité informace v případě většího množství textu na jednom plakátu (viz. např. 

přílohy č. 22 a 31).  

 

 Obsahová rovina plakátu  

Plakáty vyjadřují tři různé myšlenky: „proevropskost“, nacionalismus a 

vymezení se vůči prezidentovi státu. Detailněji jsou tato témata rozebrána 

v následujících částech.  

o Lídr vs. politická strana  

Je zřejmé, že strana UMP založila svou kampaň na politické straně a její 

ideologii a ne na jejím předsedovi. Tehdejší lídr strany UMP Jean-François Copé se 

nevyskytuje ani na jednom plakátu. Strana UMP na svých plakátech zveřejnila pouze 

fotografie kandidátů za regiony Francie. Z pohledu plakátů tedy strana nevedla 

personalizovanou kampaň.  

o Téma plakátu a význam sloganů  

Volební kampaň strany UMP vyjadřuje jasnou „proevropskost“. Strana se 

profiluje jako proevropská a je toho názoru, že Francie do EU rozhodně patří. Nicméně 



26 

 

 

 

usiluje o jistou změnu a „poupravení“ fungování EU ve vztahu k členským státům. 

Z hlavního sloganu kampaně „Pour la France, agir en Europe“ vyplývá, že strana věří, 

že členství v EU a organizace jako taková přináší Francii mnohé výhody, proto tvrdí, že 

jediná možnost, jak udělat něco dobrého pro Francii, je jednat na celoevropské úrovni. 

Ze sloganu na plakátu č. 2 (viz. příloha č. 16) („Parce que nous sommes patriotes, nous 

voulons tranformer l‘Europe“ („Protože jsme patrioti, chceme změnit Evropu“)) je 

zřejmé, že straně UMP jde především o budoucnost Francie a věří, že když dojde 

k přeměně EU, umožní to zemi znovu vzkvést. Myšlenka „proevropskosti“ je navíc 

doplněna i grafickým znázorněním – mladá dívka svírající vlajky EU a Francie (viz. 

např. příloha č. 21). Vlajky vlají jedna vedle druhé, pospolu – tak, jak má Francie stát 

po boku EU.  

„Proevropskost“ se prolíná s myšlenkou nacionalismu. I když strana vyjadřuje 

proevropský postoj, neustále zmiňuje, že jde hlavně o budoucnost Francie. UMP 

věnovala velkou část volební kampaně současným problémům státu a snažila se 

navrhnout jejich konkrétní řešení. Plakáty přinášející návrhy, jak udělat z Francie znovu 

silnou a prosperující zemi, zahrnují vícero témat (viz. přílohy č. 24 - 32). Například tři 

plakáty se věnují snížení nezaměstnanosti a vytvoření nových pracovních míst. Strana 

navrhuje větší souhru fiskální a sociální politiky v Evropě. Konkrétně strana tvrdí, že je 

potřeba rozvíjet společnou zahraniční politiku, zajistit, aby ECB podporovala růst a 

pracovní místa, zjednodušit zaměstnávání mladých občanů a odstranit neloajální 

konkurenci. Další plakáty řeší např. snížení imigrace, větší konkurenceschopnost 

Francie, aj.  

Strana UMP se ve své kampani také ostře vymezuje vůči samotnému 

prezidentovi Francie. Plakáty č. 8 a 9 (viz. přílohy č. 22 a 23) jsou přímo namířeny proti 

François Hollandovi – jejich jasný slogan „Dites non à François Hollande“ („Řekněte 

François Hollandovi ne“) nepotřebuje žádné další interpretace. Plakáty dávají jasně 

najevo, že strana UMP není spokojená s vedením státu, potažmo se socialistickou 

vládou. Sloganem „Un seul jour, un seul tour, un seul vote“ („Jediný den, jediné kolo, 

jediný hlas“), zdůrazňuje, že voliči mají jen jednu příležitost, kdy právě svým jedním 

hlasem můžou dát najevo nesouhlas s prezidentem země. Heslo také upozorňuje na fakt, 

že voliči svým hlasem mohou rozhodnout o předsedovi Evropské komise. Volby do EP 

v roce 2014 jsou totiž prvními volbami od Lisabonské smlouvy, která stanovila, že při 
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volbě kandidáta do Evropské komise musí být přihlédnuto k výsledkům voleb do EP.
53

 

Strana UMP použitím tohoto sloganu voliče upozorňuje na tuto změnu a poukazuje na 

důležitost těchto voleb.  

Zbylé plakáty mají pouze informativní funkci – oznamují o nadcházející události 

a představují kandidáty strany.  

o Cíl plakátu a vztah ke kampani 

Kampaň strany UMP z hlediska propagačních plakátů má dva hlavní cíle: 

ukázat, že je proevropskou stranou, která si přeje, aby Francie nadále zůstala členem EU 

a aktivně se podílela na rozvoji organizace, a představit voličům konkrétní návrhy na 

řešení klíčových problémů Francie v rámci EU.  

Na plakátech obecně převažuje text, který je ovšem dobře čitelný, 

zapamatovatelný a neobsahuje příliš skrytých významů. Kampaň se soustředí na obecná 

témata týkající se celé populace Francie. Výjimku můžou představovat některé plakáty 

prezentující konkrétní řešení problémů Francie, kde například návrh vytvoření nových 

pracovních míst je zajisté namířen především k nezaměstnaným občanům Francie. Jinak 

by se dalo říci, že strana UMP nezvolila plakáty zaměřující se na konkrétní vrstvu či 

věkovou kategorii a tím pádem je kampaň namířena na celou populaci Francie. Na 

žádném plakátu se nenachází předseda strany a tudíž je kampaň založená spíše na celé 

politické straně jako takové a na její ideologii.  

Z větší části strana UMP zvolila pozitivní strategii. Snažila se představit voličům 

své názory, postoje a plány. Dva plakáty představují ale výjimku, a proto se nedá říci, že 

kampaň UMP byla zcela čistá. Jedná se o plakáty č. 8 a 9 (viz. přílohy č. 22 a 23), kdy 

se strana zcela viditelně a jasně vymezuje vůči hlavě státu. Strana UMP nevedla přímo 

negativní kampaň zaměřenou proti svým soupeřům FN či PS, ovšem projev nesouhlasu 

s prezidentem země, který je socialistou, se dá označit za nepřímou kritiku strany PS. Je 

tedy možné říci, že strana UMP v propagačních plakátech zvolila i negativní styl 

kampaně.  

 

 

 

                                                           
53

„European Elections 2014,“ European Parliament, navštíveno 12. prosince 2014, 

http://www.europarl.europa.eu/us/en/elections_2014.html.  

http://www.europarl.europa.eu/us/en/elections_2014.html
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2.1.3 Volební plakáty PS  

 Vizuální rovina plakátu  

o Co dominuje plakátu  

Plakáty strany PS jsou z hlediska grafické podoby velice různorodé. Jedním z 

dominantních prvků je hlavní slogan strany „Choisir notre Europe“ („Zvolme si naši 

Evropu“) (viz. např. přílohy č. 41 - 45). Druhý výrazný prvek spočívá ve fotografiích 

Martina Schulze – německého socialistického kandidáta na post předsedy Evropské 

komise, který je přítomen na zhruba jedné třetině všech plakátů (viz. např. přílohy č. 48, 

50 a 58). Poslední dominantní prvek je ve stylu kreslených animací. Animované prvky 

se vyskytují např. v přílohách č. 64 a 68 a svou zajímavou podobou zajisté přilákají 

pozornost mnoha voličů.  

o Použití barev, tvarů a symbolů  

Strana PS zvolila u naprosté většiny plakátů růžovou barvu. Ta je ve Francii 

používána socialistickými stranami – je považována za měkčí odstín červené, kterou 

využívají radikálnější socialisté, např. komunisté. Přestože oficiální barvy strany PS 

jsou růžová i červená, ve volbách do EP v roce 2014 strana využila pouze růžovou. 

Díky tomu je zaručeno, že potenciální kandidáti ihned identifikují, ke které straně 

plakáty patří a nedojde k možnému zaměnění s Francouzskou komunistickou stranou či 

s Levicovou frontou.  

Všechny plakáty strany PS jsou hranatého tvaru – jak čtvercovité, tak i 

obdélníkovité. Vyskytuje se na nich velké množství symbolů. Plakáty nejbohatší na 

počet symbolů jsou bezpochyby plakáty č. 21 a 22 (viz. přílohy č. 61 a 62), které 

obsahují různá grafická znázornění, ale také plakáty č. 24 – 30 (viz. přílohy č. 64 a 70), 

které jsou doplněny kreslenými animacemi a přinášejí tak příjemné oživení jinak 

tradičním volebním plakátům politické kampaně. Velmi často se u plakátů strany PS 

objevuje také logo strany PS, evropské strany PSE (Strana evropských socialistů) a 

Levicové radikální strany (Parti Radical de Gauche, PRG). Zobrazení loga strany PRG 

na více než polovině plakátů ukazuje jistou spolupráci mezi těmito dvěma stranami. 

Strana PS na jednu stranu zvolila růžovou barvu pro naprostou většinu svých plakátů, 

aby se odlišila od komunistické strany ve Francii a dala najevo nepříslušnost k Levicové 

frontě, na druhou stranu v kampani podporovala radikální stranu PRG.  

Zajímavá je také skutečnost, že strana PS velmi často používala tzv. hashtagy. 

Hashtag je v současné době hojně využíván na sociálních sítích jakými jsou například 
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Twitter, Facebook, Instagram a další. Jedná se o označení klíčových slov symbolem 

křížku „#“, díky němuž se shromažďují články, fotografie a jiné dokumenty týkající se 

stejného tématu či události. Strana PS hashtag využila například k podpoře Martina 

Schulze jako kandidáta na předsedu Evropské komise (#NowSchulz) a k vyzvání voličů 

ke sledování duelu kandidátů (#EPDuel) (viz. příloha č. 48). Nejčastěji ovšem využila 

strana PS hashtag #NotreEurope, který tvořil neoddělitelnou součást kampaně PS. 

Velké množství plakátů také v dolní části zobrazuje symbol sociálních sítí Facebook a 

Twitter společně s názvem stránky, pod kterým uživatelé stranu PS naleznou (viz. např. 

přílohy č. 68 a 70).  

Dalším důležitým prvkem kampaně, který se objevuje na většině volebních 

plakátů strany PS, je ikona znázorňující kliknutí nebo dotyk digitálního prstu (viz. např. 

příloha č. 41). Tímto chce strana upozornit voliče, že se jedná o moderní kampaň, která 

aktivně využívá současné vymoženosti internetu. Tato ikona je vždy spojena s hlavním 

heslem kampaně „Choisir notre Europe“. Pod tímto názvem existuje např. stejně 

pojmenovaná stránka na sociální síti Facebook nebo webové stránky 

www.choisirnotreeurope.fr a pod již výše zmíněným hashtagem #NotreEurope je pak 

možné nalézt veškeré dokumenty spojené s kampaní na sociální síti Twitter či 

Instagramu. Strana PS, co se plakátů týče, zvolila moderní styl kampaně, který může být 

velmi blízký především mladým občanům Francie, a díky využívání různých digitálních 

symbolů a animovaných prvků dosahuje celkové propojenosti všech využitých nástrojů 

PM.  

o Obraz vs. písmo  

Obecně se nedá říci, zda strana PS využila pro své volební plakáty převážně 

obrazové znázornění či psané informace. Většina plakátů obsahuje jak fotografie či 

kreslené obrázky, tak text. Kombinací obou stylů je zaručeno, že voličům je vždy 

předána jasná informace v podobě psaného textu a zároveň, že zajímavá grafická 

stránka přiláká jejich pozornost.  

Ne u všech plakátů je patrné, že se jedná o kampaň k volbám do EP. Všechny 

plakáty ovšem určitým způsobem obsahují heslo „Choisir notre Europe“ a tudíž je 

spojitost s evropskými volbami zřejmá.  

o Forma a styl textu  

U naprosté většiny plakátů strana PS zvolila bílé písmo, které kontrastuje 

s růžovým pozadím. U několika plakátů (viz. přílohy např. 68 a 69) jsou barvy 

prohozené.  
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Strana PS zvolila především velká tiskací písmena pro slogany a jiné výrazné 

textové informace. Písmo je tudíž ve všech případech dobře čitelné a viditelné i z větší 

vzdálenosti. Strana využila různé styly písma jako například kurzívu (viz. např. příloha 

č. 71) a ztučněné písmo (viz. např. příloha č. 42).  

Většina textu je psána v horizontální rovině. Pouze hlavní heslo kampaně 

„Choisir notre Europe“ je na některých plakátech lehce pootočené do šikmého úhlu, 

aby se odlišilo od ostatního textu.  

 

 Obsahová rovina plakátu  

Z plakátů strany PS vyplývají tři hlavní témata: personalizace politiky, 

„proevropskost“ a vymezování se vůči extremismu.  

o Lídr vs. politická strana  

Strana PS svou kampaň do EP, co se volebních plakátů týče, založila z většiny 

na straně jako takové. Ani jeden z plakátů neobsahuje jméno předsedy strany PS ani 

jeho fotografii. To mohlo být částečně ovlivněno tím, že v dubnu roku 2014 (tedy 

zhruba měsíc před volbami) byl tehdejší předseda strany Harlem Désir ve své funkci 

nahrazen Jean-Christophe Cambadélisem. Přesto je možné nalézt znaky personalizace 

kampaně. Strana totiž jednoznačně podporuje kandidáta Martina Schulze. Ten v době 

voleb do EP kandidoval na předsedu Evropské komise a vzhledem k tomu, že je členem 

Strany evropských socialistů, strana PS ve Francii využila svou kampaň k jeho podpoře. 

Tímto strana přenesla volby na evropskou úroveň. Hlavní téma své kampaně nezaložila 

na navrhování řešení pro Francii a její problémy, nicméně ji vztáhla na EU a volby 

předsedy Evropské komise a současné problémy svého státu ponechala stranou. To, že 

považuje volby do EP důležité také z hlediska zvolení kandidáta Evropské komise 

jednoznačně vyplývá z plakátů č. 20 a 29 (viz. přílohy č. 60 a 69), díky nimž je voličům 

jasně dáno najevo, že účastí ve volbách rozhodují také o novém předsedovi Evropské 

komise.  

o Téma plakátu a význam sloganů  

Strana ukazuje svou „proevropskost“ především hlavním sloganem kampaně 

„Choisir notre Europe“. Je důkazem, že PS se řadí jednoznačně k proevropským 

stranám. Snaží se ovšem prosadit přeorientování Evropy tak, aby byla EU znovu 

schopna růst (viz. slogan „Le 25 mai, par notre vote, imposons une nouvelle 

croissance“ („25. května, naším zvolením prosaďme nový růst“)). PS je přesvědčena, 

že právě eventuální zvolení Martina Schulze by udalo Evropě nový směr. Proto tvrdí, že 
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je nutné podporovat jejich kandidáta, aby došlo k přeorientování Evropy (viz. slogan 

„Pour reorienter l’Europe, soutenons notre candidat Martin Schulz“ („Pro 

přeorientování Evropy podporujme našeho kandidáta Martina Schulze“)), který se 

vyskytuje např. na plakátu č. 14 (viz. příloha č. 54)). Strana PS také souhlasí s výrokem 

Martina Schulze, že „úsporná opatření v Evropě jsou chybou“ (viz. přílohy č. 50, 71 a 

76). Strana je zastáncem toho názoru, že je potřeba znovu nastartovat evropský růst, 

změnit směr Evropy a díky tomu obnovit její ekonomický rozvoj. Pokračovat 

v úsporných opatřeních, které si vynucuje Brusel, není správným řešením.  

Dalším hlavním tématem kampaně PS je vymezování se vůči extremismu a 

populismu. Strana použila přímý negativní styl kampaně, kde kritizuje stranu FN a její 

předsedkyni Marine Le Pen (viz. přílohy č. 21 – 23). První dva plakáty obsahují hashtag 

„#FNimposture“ („#FNpodvod“) a zabývají se hlavním programem strany FN, která 

prosazuje odchod z eurozóny. PS graficky znázornila, co by následovalo, pokud by 

k tomu opravdu došlo. Dle strany PS by došlo k devalvaci měny o 20% a tudíž ke 

zvýšení státního dluhu a nákladů na život domácností. V dalším plakátu se strana PS 

snaží, opět graficky, vyvrátit výrok strany FN, že euro zavinilo prudké zvýšení cen. 

Třetí plakát je již přímo namířen proti předsedkyni strany FN a nabádá voliče, aby volili 

stranu PS a vyjádřili tak svůj nesouhlas s Marine Le Pen a zároveň se vyjádřili pro 

sociální a zodpovědnou Evropu („Contre Marine Le Pen et pour une Europe sociale et 

responsable“).  

 Strana také jeden plakát věnovala konkrétním návrhům, jak dosáhnout 

zmiňovaného růstu EU (viz. příloha č. 65). Dle strany je řešením investování do 

velkých ekonomických projektů jako Evropské společenství energie, Evropa numeriky, 

Evropa obrany a investice do výzkumu a inovace. Další konkrétní návrhy strana uvádí 

na plakátě č. 39 (viz. příloha č. 79), čímž jsou například zastavení sociálního dumpingu, 

nastolení rovnosti v Evropě, aj. Oba plakáty jsou zajímavě graficky zpracované a 

vhodně doplňují konkrétní návrhy.  

Zbylé plakáty představují jednotlivé kandidáty za stranu PS a informují o 

různých událostech spojených s volební kampaní.  

o Cíl plakátu a vztah ke kampani 

Cíl volebních plakátů v kampani strany PS by se dal rozdělit na dvě části. Za 

prvé, strana kampaň přenesla na úroveň EU, kde podporovala kandidáta na předsedu 

Evropské komise a návrhy na řešení problémů Francie ponechala stranou. Za druhé, 

kampaň byla zaměřena na přeorientování EU tak, aby byl znovu nastolen ekonomický 
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růst a vývoj Evropy. Dle strany PS tohoto bude dosaženo, pokud Martin Schulz zvítězí, 

a proto je tak důležité podporovat jeho kandidaturu.  

Strana také věnovala tři plakáty přímé kritice návrhů strany FN a Marine Le Pen. 

Kampaň z hlediska volebních plakátů byla z velké míry pozitivní, ovšem malá část byla 

namířena proti soupeři a tudíž se nedá považovat za naprosto čistou pozitivní kampaň.  

Slogany nejsou příliš metaforické a neobsahují nejednoznačné myšlenky, dá se 

tudíž říci, že kampaň je srozumitelná všem občanům a byla tedy namířena na celou 

populaci Francie. Je důležité zmínit, že strana zvolila moderní styl kampaně, který se 

snažila přenést i na klasické plakáty. Na většině se nachází odkaz na sociální sítě a 

webové stránky, strana často využívala hashtagy a velké množství kreslených animací 

obsahují digitální prvky. Tato část kampaně byla především zaměřena na mladé občany 

Francie, kterým tato moderní „on-line“ kampaň byla zajisté bližší. Strana díky těmto 

faktorům mohla na svou stranu přilákat nemalou část mladé generace voličů.  

2.1.4 Komparace volebních plakátů  

Z hlediska vizuální roviny lze považovat za více graficky propracované plakáty 

stran UMP a PS. Strany využily více symbolů a různých grafických zobrazení, která 

plakáty oživila a zajisté přilákala divákovu pozornost. Strana UMP velice často 

používala symboly sociálních sítí Facebook a Twitter a zajímavě graficky prezentovala 

své slogany. To samé lze říci i o straně PS, která navíc využívala různé animované 

prvky doplňující celou její kampaň; často se na jejích plakátech také vyskytují hashtagy 

a další digitální prvky symbolizující „on-line kampaň“. Naopak plakáty strany FN 

kromě loga strany a s ní spojených uskupení neobsahují žádné specifické a výrazné 

symboly.  

Co se týče hlavních témat, na které strany kladly důraz, u strany FN tomu byl 

především nacionalismus a kritika EU, u strany UMP „proevropskost“, nacionalismus a 

vymezení se vůči prezidentovi státu, a u strany PS „proevropskost“, vymezení se vůči 

extremismu a podpora Martina Schulze. Některá témata se u stran prolínala, ovšem jak 

vyplývá z jejich ideologií, každá strana prosazovala jiné názory a to se samozřejmě 

odrazilo i v jejich kampaních.  

V obsahové rovině se ovšem kampaně stran UMP a PS nejpodstatněji lišily od 

kampaně strany FN ve dvou případech. Za prvé šlo o personalizaci kampaně. Strana FN 

své volební plakáty silně zaměřila na svou předsedkyni Marine Le Pen, která je 

přítomna na většině plakátů. Je tedy dokázáno, že u kampaně strany FN je kladen důraz 
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na lídra strany, který se tím pádem stává důležitějším prvkem kampaně než strana jako 

taková. Na plakátech strany UMP a PS není lídr vyobrazen ani na jednom plakátu. Jisté 

známky personalizace kampaně lze ale přeci jenom nalézt u strany PS – na přibližně 

jedné třetině všech použitých plakátů se objevuje Martin Schulz. Strana část své 

kampaně zaměřila právě na jeho podporu, dá se tedy mluvit o jisté personalizaci, ovšem 

v jiném slova smyslu než tomu je u strany FN. Naopak podpora Martina Schulze svědčí 

o tom, že strana PS přenesla svou kampaň na evropskou úroveň. Jako jediná ze třech 

analyzovaných stran se z hlediska volebních plakátů zaobírala problémy Francie pouze 

okrajově a kladla větší důraz na EU.  

Druhý největší rozdíl v kampaních z hlediska volebních plakátů se týká 

pozitivního a negativního stylu kampaně. FN jako jediná strana vedla čistě pozitivní 

kampaň nekritizující a neútočící na své dva soupeře. Plakáty využila pouze 

k představení svých vizí a názorů a k apelu na voliče, aby se zúčastnili voleb. U obou 

stran, UMP i PS, bylo možné nalézt prvky negativní kampaně. Strana UMP 

nekritizovala FN, nicméně se silně vymezovala vůči prezidentovi země a potažmo tedy i 

straně PS. Strana PS naopak neútočila na UMP, ale několik plakátů přímo zaměřila na 

kritiku FN i její předsedkyně. Ani jedna strana tedy na rozdíl od FN nevedla z hlediska 

volebních plakátů čistě pozitivní kampaň.  

Všechny tři kampaně se z většiny zaměřily na celou populaci Francie, dá se ale 

říci, že strana PS vedla velmi moderní kampaň, která mohla být nejvíce blízká mladým 

voličům.  

2.2 Reklamní spoty  

2.2.1 Reklamní spot FN
54

  

 Obecná charakteristika spotu  

o Typ reklamy  

Na rozdíl od volebních plakátů, kde strana FN použila vyloženě pozitivní styl 

kampaně neútočící na své protivníky, reklamní spot strany je typickým příkladem 

negativní reklamy. Celý televizní klip je založen na silné kritice dvou největších 

protivníků strany FN – jak strany UMP, tak strany PS – a negativní tón reklamy je 

viditelný po celou dobu spotu.  

                                                           
54

 Video spot ke zhlédnutí na: https://www.youtube.com/watch?v=77LePaROHAY  

https://www.youtube.com/watch?v=77LePaROHAY
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Reklamní klip strany FN má také obhajující charakter. Tento typ reklamy se 

většinou projevuje tím, že strana se snaží obhájit svůj postoj vůči nějakému tématu. 

Z klipu jasně vyplývá, že strana je proti rozšiřování EU a proti nekontrolovatelnému 

přílivu imigrantů na území Francie.  

Strana FN se také pokusila vytvořit důvěřivý typ spotu. Ten je charakterizován 

tak, že strana či kandidát je v něm vyobrazen jako někdo, komu mohou voliči důvěřovat 

a kdo dokáže dobře vést zemi v kritických časech. Na konci klipu Marine Le Pen 

vyzývá voliče k tomu, aby zvolili stranu FN, která své sliby dodrží a postará se o to, aby 

hlas francouzských občanů byl respektován. Tím se snaží vzbudit důvěru u 

potenciálních voličů.  

o Téma reklamy 

Hlavní téma reklamního spotu strany FN se týká kritiky stran UMP a PS. Marine 

Le Pen v klipu osočuje své protivníky z toho, že svým voličům lžou a nedodržují své 

sliby. Obviňuje je například z toho, že podepsali Schengenskou dohodu a kvůli nim teď 

na území Francie přichází nekontrolované množství přistěhovalců. Upozorňuje také na 

to, že jak UMP, tak i PS před volbami vždy slibují změnu, která se po volbách ovšem 

nikdy nedostaví. Jako příklad uvádí reformu Schengenu. Kritizuje své protivníky také 

v tématu rozšiřování EU. Podle Marine Le Pen se ani jedna strana nepokusila zabránit 

například přijetí Turecka do EU a navíc tyto „šílené projekty“ obě strany podporují.  

Další téma, které se ve spotu objevuje, je euroskepticismus. Marine Le Pen je 

přesvědčená o tom, že EU má na Francii negativní vliv. Jak již bylo zmíněno, strana 

upozorňuje na to, že Schengenská dohoda působí špatně na vývoj francouzského státu. 

Marine Le Pen poukazuje na neexistující hranice mezi státy a na nekontrolovatelný 

příliv přistěhovalců do Francie. Podle ní EU Francii nutí k akceptování imigrantů – a to 

je nutné změnit.  

Za další téma reklamního spotu by se dal považovat apel Marine Le Pen na 

voliče, aby přišli k volbám. Tvrdí, že pokud všichni ti, kteří kvůli současné podobě EU 

trpí, přijdou k volbám a budou volit FN, tak strana zvítězí. Vyzývá také voliče, aby 

nezůstali tiše sedět a vyjádřili svůj názor tím, že se dostaví k volbám a řeknou tak EU 

stop. Marine Le Pen zakončuje svůj monolog větou, že někdy je jednodušší než se zdá, 

nechat se respektovat, čímž se znovu snaží přesvědčit voliče, aby vyjádřili svůj 

nesouhlas s vedením státu a s jeho ovlivňováním EU.  
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o Použité prostředky  

Strana FN nezvolila pro svůj spot příliš mnoho prostředků, po této stránce se dá 

klip považovat za jednoduchý a ne příliš bohatý. Celý reklamní klip je založen na 

monologu předsedkyně strany Marine Le Pen. I zde je tudíž patrná personalizace 

kampaně strany FN. Po celou dobu spotu ve spodní části běží titulky, které přesně 

kopírují slova Marine Le Pen.  

V reklamním spotu se také objevuje odkaz na webové stránky strany FN, které 

byly vytvořené speciálně pro příležitost voleb do EP. Odkazu si diváci mají možnost 

povšimnout celkem dvakrát, prvně na začátku spotu a podruhé na jeho konci. Stejně 

jako titulky i tento odkaz je napsán výrazným a dobře viditelným černým písmem. 

Žádné jiné prostředky se ve spotu neobjevují.  

Je důležité zmínit také délku klipu, která trvá pouze něco málo přes jednu 

minutu a třicet sekund. Je prokázané, že video klipy by neměly být příliš dlouhé, aby se 

daly považovat za efektivní. Dalo by se říci, že čím kratší spot, tím více si z něj divák 

zapamatuje. Právě krátká doba video spotu strany FN se možná zasloužila o jeho větší 

efektivitu.  

 

 Vizuální rovina spotu  

o Postavy  

Jedinou postavou, která se vyskytuje v reklamním spotu strany FN, je její 

předsedkyně Marine Le Pen. Ta je zároveň vypravěčkou, tudíž žádné jiné postavy 

nejsou v klipu zahrnuty. Marine Le Pen po celou dobu výrazně gestikuluje, obzvláště 

při vyjmenovávání negativních aspektů, kterých se dopustily její dvě konkurenční 

strany UMP a PS, a také na závěr spotu, kdy apeluje na voliče, aby přišli k volbám a 

volili FN. Její pohyby se ovšem jeví jako naprosto přirozené. Výrazná gesta Marine Le 

Pen nijak nenarušují její řeč, naopak ji vhodně doplňují. Díky nim projev působí velmi 

věrohodně, je vidět, že předsedkyně strany FN se intenzivně a skutečně snaží přesvědčit 

voliče o své pravdě a záleží jí na tom, aby přilákala voliče k volbám.  

o Prostředí, barvy a kulisy  

Prostředí reklamního spotu je velmi jednoduché. Celý se odehrává na světle 

modrém pozadí. Stejně jako podklad volebních plakátů i zde strana FN zvolila barvu 

pravicových stran. Ve spotu se neobjevují žádné kulisy. Jediné dva prvky, které se v 

reklamě vyskytují, jsou již zmíněné titulky projevu Marine Le Pen a odkaz na webové 

stránky FN týkající se voleb do EP.  
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 Audio rovina spotu  

o Jazyk a jeho prostředky  

Je důležité si povšimnout výrazu „UMPS“, který v projevu Marine Le Pen zazní 

celkem třikrát. Tento neologismus prvně použil před pár lety bývalý předseda strany 

Jean-Marie Le Pen. Později se výraz „UMPS“ stal běžnou součástí politického 

názvosloví. Nyní je nejčastěji užíván stranou FN pro označení toho, že strana UMP i 

strana PS si jsou navzájem velmi podobné a obě směřují k neúspěchu.
55

 Přesně v tomto 

smyslu je užíván i v reklamním spotu strany FN. Marine Le Pen v něm několikrát 

opakuje, jak moc neúspěšné strany jsou a užití výrazu „UMPS“ ještě více zdůrazní 

hlavní myšlenku klipu, že pokud občané chtějí změnu, musí volit stranu FN, jelikož ani 

od UMP ani od PS se změny nedočkají.  

Další často se opakující výraz v projevu Marine Le Pen je slovo „changer“ 

(„změnit“). Je použito ve dvou smyslech, v obou ve spojení s UMPS. Za prvé, Marine 

Le Pen zmiňuje předchozí sliby stran UMP a PS týkající se změny podmínek členství 

v EU pro Francii. Za druhé, slovo „changer“ je využito v negativním významu, že po 

volbách, ve kterých zvítězila ať strana UMP či strana PS, se nikdy nic nezměnilo.  

Pro kritiku UMP a PS Marine Le Pen používala často záporná zájmena a 

příslovce jako např. „rien“ („nic“) či „jamais“ („nikdy“) a další generalizující výrazy 

evokující opakující se situaci jako např. „toutes“ („všechny“), „chaque“ („každý“), „le 

même“ („stejný“) a „toujours“ („vždy“). Ty se vyskytují ve výrazech jako např. „rien 

ne change jamais“ („nikdy se nic nezmění“), „rien ne change“ („nic se nezmění“), 

„UMP n’a rien fait“ („UMP nic neudělala“) a „ni l’UMP ni le PS ne fait quoi que se 

soit“ („ani UMP ani PS vůbec nic neudělají“). Kritika je velmi ostrá a výrazy jako „à 

toutes les élections européennes“ („při každých evropských volbách“), „à chaque 

élection le même scénario“ („při každých volbách stejný scénář“) a „comme toujours 

avant les élections“ („jako pokaždé před volbami“) jen zdůrazňují to, že neúspěch a 

nedodržení slibů UMPS se již několikrát opakovalo.  

Zajímavá je také četnost použití slov odkazujících k Evropě či EU a k Francii. 

Slova odvozená od „Europe“ („Evropa“) se v klipu objevila celkem osmkrát. Téměř 
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 Elise Karlin, „Cette France qui tombe dans les bras du FN,“ L’Express (2014), navštíveno 22. ledna 

2015, http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/cette-france-qui-tombe-dans-les-bras-du-

fn_1618575.html#. 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/cette-france-qui-tombe-dans-les-bras-du-fn_1618575.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/cette-france-qui-tombe-dans-les-bras-du-fn_1618575.html
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stejné množství slov, konkrétně sedm, odkazovalo na Francii a její občany.
56

 To 

ukazuje, jak velký důraz ve spotu Marine kladla na Francii a její občany.  

Ve spotu se objevuje pouze jedna rozkazovací věta, která má naléhavější 

charakter: „vous devez aller voter“ („musíte jít volit“). Tímto Marine Le Pen vyvíjí na 

voliče nátlak a snaží se je přinutit jít k volbám.  

Celkově Marine Le Pen používá velmi konkrétní jazyk, v její řeči se neobjevují 

žádná dvojsmyslná slova či vágní výrazy, které by neměly jasný význam. Předsedkyně 

strany FN používá jasnou mluvu, své názory říká přímo a její projev je srozumitelný 

všem občanům Francie.  

o Hudba a celková atmosféra  

Reklamní spot strany FN nedoprovází žádná hudba. Jediný audio zvuk, který je 

ve spotu slyšet, je monolog předsedkyně strany. Marine Le Pen svou řeč uvádí 

pozdravením všech občanů Francie: „Mes chers compatriotes“ („Moji drazí 

spoluobčané“), čímž navodí příjemný tón projevu. Nicméně hned naváže kritikou svých 

dvou hlavních protivníků a toto téma je rozebíráno po většinu reklamního spotu. Až na 

závěr se negativní atmosféra změní v pozitivní, kdy Marine Le Pen vyzývá francouzské 

občany, aby řekli stop EU a pomohli straně FN dostat se do čela. Závěrečná věta spotu 

„Il est parfois plus simple qu’on ne le croit de se faire respecter.“ („Nechat se 

respektovat je mnohdy snazší než si myslíme.“) působí velmi optimisticky a zároveň 

potenciální voliče strany FN motivuje k tomu, aby přišli k volbám a podpořili FN.  

2.2.2 Reklamní spoty UMP
57

  

 Obecná charakteristika spotu  

o Typ reklamy  

Pro svůj reklamní spot strana UMP zvolila čistě pozitivní typ reklamy. Ve spotu 

neútočí na svoje soupeře, nekritizuje současnou vládu ani ostatní francouzské strany a 

ani neupozorňuje na chyby či nedodržení slibů, kterých se případně mohla dopustit 

vláda či samotný prezident. Strana se svým klipem pouze snaží svým potenciálním 

voličům představit své cíle a názory a naznačit, o co by se snažila bojovat, pokud by 

došlo k jejímu zvolení.  

                                                           
56

 Pro výrazy odkazující na Francii a její občany byla brána v potaz jednak slova odvozená od „Francie“, 

ale také všechny tvary zájmen „náš“ a „my“ (např. „náš stát“, „naše podniky“, …), které byly použity ve 

významu Francie.  
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 Video spot ke zhlédnutí na: https://www.youtube.com/watch?v=4zwiLgAip9s  

https://www.youtube.com/watch?v=4zwiLgAip9s
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Klip strany UMP má lehce obhajující charakter. To je především patrné z částí, 

kde strana představuje své postoje a snaží se obhájit, že právě jejich požadavky jsou ty 

nejlepší pro dobro Francie a její občany.  

Strana UMP (stejně jako u propagačních plakátů) postavila reklamní spot na celé 

straně a jejích kandidátech, nezaměřila se pouze na svého předsedu. Ten ovšem přece 

jenom klipu lehce dominuje – uvádí ho a zakončuje.  

o Téma reklamy  

Reklamní spot strany UMP zahrnuje několik témat, která jsou pro stranu klíčová. 

Všechna jsou ovšem proevropského charakteru a zaměřují se především na vývoj 

Francie a vyřešení jejích problémů. Za prvé UMP požaduje kompletní reformu 

Schengenu, aby zajistila snížení nezaměstnanosti ve Francii. Toho chce docílit snížením 

přílivu imigrantů a zabezpečením vnějších hranic. Strana se také vymezuje proti 

rozšiřování Schengenského prostoru, jasně dává najevo, že je absolutně proti přijetí 

Bulharska a Rumunska. Se snahou snížit nezaměstnanost souvisí také další téma, a to 

záměr vybudovat nová pracovní místa jak ve Francii, tak i v Evropě. UMP je toho 

názoru, že Evropa by měla podporovat své zemědělce, průmyslníky a firmy a zamezit 

tak neloajální konkurenci. Tím by se vytvořilo více pracovních míst pro ty, kteří chtějí 

pracovat a vyvíjet se.  

UMP také požaduje lépe definované hranice EU. Tím má na mysli, že je proti 

jejímu rozšiřování. Tvrdí, že považuje rozhodnutí o eventuálním rozšíření za právo 

občanů Francie, ale strana si rozhodně nepřeje přijetí Turecka. Jako hlavní argument 

uvádí, že EU by měla respektovat určité společné kulturní hodnoty.  

Ve spotu strana také uvádí svůj záměr udělat Evropu efektivnější, silnější a 

konkurenceschopnější. Navrhuje možnou kooperaci mezi určitými evropskými státy, 

které se chtějí společně vyvíjet rychleji než ostatní, nebo nastolení společné průmyslové 

politiky, která by pomohla malým a středním podnikům ve Francii.   

Obecně se dá říci, že hlavní cíl UMP je zreformovat Evropu tak, aby se stala 

silnou organizací, která svým členským zemím pomůže v jejich rozvoji. Hlavní zájem 

strany je také chránit vnější hranice a nerozšiřovat jak Schengen, tak ani EU. Věří, že 

pokud dojde k těmto reformám, bude také možné společně s kooperací s EU snížit 

nezaměstnanost ve Francii, vytvořit nová pracovní místa, podpořit a chránit francouzské 

firmy a respektovat evropské hodnoty a zájmy.  
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o Použité prostředky  

Klip UMP je bohatý na použité prostředky. Za prvé, hned na začátku klipu 

diváka optimisticky naladí klidná hudba, která doprovází spot po celou dobu. Spolu 

s hudbou si divák povšimne také hlavního hesla celé kampaně UMP: „Pour la France, 

agir en Europe“. Jeho rozměry zasahují na celou obrazovku a tudíž je jisté, že ho divák 

nemůže přehlédnout. Zároveň také uvádí téma spotu a kampaně strany. Na obrazovce se 

záhy objeví i logo strany UMP. Následuje prezentace fotografií a videí bývalých 

pravicových prezidentů páté republiky při významných událostech jako například při 

uzavírání dohod a domlouvání spolupráce s jinými zeměmi či při účasti na slavnostních 

ceremoniálech. Tím se UMP představuje jako silná a úspěšná strana, která se 

v minulosti zasloužila o mnoho významných událostí a pomohla tak vybudovat 

z Francie prosperující stát.  

Mluvený úvod je v režii předsedy strany UMP, Jean-François Copé, který se 

objeví hned v prvních vteřinách spotu. Při jeho projevu se na obrazovce střídají 

kandidáti za stranu UMP . Po celou dobu klipu běží ve spodní části titulky. Jejich písmo 

je tučné, černé na šedém pozadí a tudíž dobře čitelné ve všech fázích spotu.  

Jednotlivá témata jsou představena tak, že jejich heslo se objeví na celé 

obrazovce a uvede tak diváka do dané části klipu. Každému tématu se potom věnuje 

jiný kandidát; tím je docíleno toho, že se divákům jednotlivě představí. Vždy je v levé 

dolní části uvedeno jejich jméno a za jaký region kandidují.  

V úplném závěru spotu se divákovi připomíná datum voleb a hlavní slogan 

strany UMP: „Dimanche 25 mai, Pour la France, agissez en Europe! Votez UMP“ 

(„Nedělě 25. května, Pro Francii jednejte v Evropě!, Volte UMP“).  

Všechny prostředky jsou moderně a profesionálně zpracované, přechody mezi 

jednotlivými snímky jsou plynulé, logicky na sebe navazují a všechno ladí s hudebním 

doprovodem spotu. Klip je v tomto ohledu dobře propracovaný.  

 

 Vizuální rovina spotu  

o Postavy  

Jak již bylo řečeno, ve spotu strany UMP se objevuje více postav. Za hlavního 

aktéra se dá považovat předseda strany Jean-François Copé, který klip uvádí a 

zakončuje ho. Působí klidným dojmem, ve většině projevu nijak negestikuluje, až na pár 

výjimek, když se snaží zdůraznit určitý výraz či apelovat na občany, aby volili stranu 

UMP.  
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V průběhu spotu se objeví sedm kandidátů: Brice Hortefeux, Jérôme Lavrilleux, 

Nadine Morano, Renaud Muselier, Alain Cadec, Alain Lamassoure a Michèle Alliot-

Marie. Klipu se tedy celkem účastní osm postav.  

o Prostředí, barvy a kulisy  

Kromě předsedy strany se všichni kandidáti při svých projevech nachází 

v přírodě. Ve většině případů se v pozadí objevuje zeleň či květiny, v jednom případě 

dokonce oceán. Příroda působí na diváky klidným a zdravým dojmem, může také 

reprezentovat svobodu v jakémkoli smyslu.  

Předseda strany Jean-François Copé má při svém projevu za sebou tmavě modré 

pozadí – barvu pravice a součást loga UMP. Modrá barva se objeví také při uvádění 

jednotlivých cílů strany UMP a na úplném závěru spotu. Ve spotu se nenachází žádné 

kulisy.  

 

 Audio rovina spotu  

o Jazyk a jeho prostředky  

Jak již bylo řečeno, předseda strany UMP uvádí klip pozdravem občanů Francie. 

Jeho pozdrav je vřelý a přátelský – spoluobčany oslovuje jako „Mes chers amis“ („Moji 

drazí přátelé“). Jednotliví kandidáti se vyjadřují k cílům a názorům strany UMP, 

předseda strany Jean-François Copé se naopak diváky snaží přesvědčit o tom, jak 

důležité volby do EP jsou a jak je jejich účast nepostradatelná. Hned po pozdravu zmíní, 

že volby jsou pro Francii klíčové. Charakterizuje stranu UMP jako evropskou stranu a 

přidává, že Evropa je dokonce srdcem historie Francie. Předseda strany tvrdí, že UMP 

chce efektivní Evropu, která bude ke službám francouzským občanům, a že budoucnost 

Francie je v zreformované, silné a efektivní Evropě.  

Dle použitých slov odkazujících k Evropě či EU (užito celkem 21krát) a 

k Francii (celkem 13krát) vyplývá, že strana kladla lehce větší důraz na evropská 

témata, ovšem velkou váhu přikládala také problémům Francie.  

Užitý jazyk je většinou oznamovacího rázu. Kandidáti nevybízí diváky, aby je 

zvolili, pouze představují vize a názory strany. Jedinou výjimkou je poslední věta spotu, 

kdy Jean-François Copé použije rozkazovací větu: „Pour la France, agissez en Europe, 

votez pour les candidats de l‘UMP“ („Pro Francii jednejte v Evropě, volte kandidáty 

UMP“).  

Ve spotu se často neopakují klíčová slova. Vícekrát se ovšem objevuje hlavní 

slogan strany „Pour la France, agir en Europe“, buď v psané podobě, nebo i v projevu 
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předsedy strany. Nedá se ovšem říci, že by strana používala některá slova vícekrát, aby 

na ně upozornila.  

o Hudba a celková atmosféra  

Strana UMP zvolila pozitivní typ spotu. V klipu strana nenapadá své protivníky, 

nekritizuje ostatní francouzské strany, neupozorňuje na chyby vlády. Po celou dobu 

hraje příjemná hudba, častým pozadím je příroda. Jednotliví kandidáti prezentují své 

vize silné a efektivní Evropy, ve které tkví budoucnost Francie. Celkově tudíž spot 

strany UMP působí velice optimisticky.  

Co se týče délky klipu, trvá déle než čtyři minuty. Jedná se tedy o poměrně 

dlouhý spot, který obsahuje velké množství informací, zahrnuje projevy více osob a 

umožňuje využití různých prostředků.  

2.2.3 Reklamní spoty PS
58

  

 Obecná charakteristika spotu  

o Typ reklamy  

Strana PS zvolila pozitivní typ reklamy. Ve svém klipu nekritizuje své dva 

hlavní soupeře, nenaváží se do myšlenek a argumentů jak strany UMP, tak ani strany 

FN. Strana v jedné části klipu zmiňuje, že je třeba bojovat proti extremismu a 

populismu v Evropě, což může být chápáno jako kritika strany FN, nicméně konkrétní 

jméno strany ani její předsedkyně v klipu nezaznělo, nedá se to proto považovat za 

přímou kritiku, ale spíše za obecné vyhrazování se proti extremistickým stranám 

v Evropě.  

Stejně tak jako volební plakáty strany PS, i reklamní spot je zaměřen na stranu 

jako takovou a nikoli na jejího předsedu. Předseda strany PS se v klipu vůbec 

nevyskytuje a nepromlouvá k potenciálním voličům. Přesto je v reklamním klipu vidět 

jistá personalizace kampaně – ta se projevuje podporou kandidáta Martina Schulze do 

Evropské komise. Není na něj ovšem kladen tak velký důraz, jako tomu bylo u 

volebních plakátů.  

o Téma reklamy  

V klipu se celkem objevují tři hlavní témata: reforma EU, boj proti extremismu a 

populismu a podpora Martina Schulze. Co se týče reformy EU, strana PS požaduje 

zmodernizování industriální politiky, prosazuje ekologickou tranzici, která dle strany je 

                                                           
58

 Video spot ke zhlédnutí na: https://www.youtube.com/watch?v=W0UQZCKp92c  

https://www.youtube.com/watch?v=W0UQZCKp92c
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klíčem k dosažení růstu EU a k vytvoření nových pracovních míst, a aktivně se chce 

zapojit do boje proti daňovým únikům, kvůli kterým Francie i všechny ostatní státy EU 

ztrácí desítky miliard eur.  

Strana také vyzývá voliče, aby se podíleli na boji proti extremismu a populismu 

v Evropě. Strana je toho názoru, že je třeba udržovat vztahy s okolím, to znamená, že 

zavřít hranice a zamezit vstup do evropských zemí imigrantům není dobré řešení. 

Populistické a extremistické myšlenky jsou nyní v Evropě silné více než jindy, a proto 

je třeba se spojit a zamezit rozšiřování jejich vlivu.  

Posledním tématem je podpora německého kandidáta Martina Schulze. Jeho 

fotografie se objevuje ke konci klipu a strana jeho jménem vybízí voliče, aby šli volit a 

přeorientovali tak Evropu.  

Zajímavé je, že i v rámci reklamního spotu strana svou kampaň přenesla na 

úroveň EU. V klipu se především zaobírá tím, jak by EU měla být přetransformována a 

jakým směrem by měla do budoucnosti jít. Pouze minimálně jsou zmíněny problémy 

Francie, důraz je spíše kladen na problémy Evropy jako takové.  

o Použité prostředky  

Klip je na použité prostředky poměrně bohatý. Spot začíná zobrazením hlavního 

hesla kampaně „Choisir notre Europe“. Tento typ animace dokazuje digitalizaci 

kampaně strany PS, jelikož animovaný prst, který na plakátech klik pouze naznačuje, 

zde skutečně klikne na „Choisir notre Europe“, což slogan oživí a upozorní na 

modernizaci kampaně.  

Další výrazný prvek je viditelný ve způsobu představování jednotlivých témat 

spotu. Hlavní myšlenka je vždy napsána na celé obrazovce a uvede tak jednotlivé části 

klipu. Je doplněna i o animovaný obrázek, který vystihuje náplň tématu a kopíruje styl 

obrázků použitých u volebních plakátů. Vše pak vyniká na jednobarevném pozadí.  

U projevu jednotlivých kandidátů, vyjadřujících se k danému tématu, se vždy 

v dolním rohu objeví jejich jméno a region, za který kandidují. Celý klip je doplněn o 

titulky.  

Na závěr klipu se objeví fotografie kandidáta Martina Schulze a jeho jménem 

strana PS vyzývá občany k tomu, aby se aktivně podíleli na změně Evropy. Vpravo od 

fotografie se zároveň s řečí objevují titulky – bílé na růžovém pozadí.  

Poslední dva snímky spotu svou podobou velice připomínají volební plakáty 

strany. Na růžovém pozadí bílým velkým tiskacím písmem postupně naběhnou dva 

hlavní slogany strany: „Le 25 mai, par notre vote, imposons une nouvelle croissance“ a 
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„Choisir notre Europe – Le 25 mai, un seul jour, un seul tour“. Vše doplněno o loga 

strany PS, PRG a PSE.  

Strana využila různé možnosti prezentace, do klipu zařadila velké množství 

různých přechodů a po grafické stránce je klip velmi dobře propracovaný.  

 

 Vizuální rovina spotu  

o Postavy  

V klipu se vyskytují čtyři postavy. Jedná se o kandidáty strany PS: Edouard 

Martin, Jean-Paul Denanot, Pervenche Berès a Vincent Peillon. V klipu se vůbec 

nevyskytuje předseda strany PS a ani socialistický kandidát do Evropské komise Martin 

Schulz – pouze jeho fotografie.  

o Prostředí, barvy a kulisy  

Projevy všech čtyř kandidátů byly natočeny v přírodě – prostředí působící 

klidným a příjemným dojmem.  

Nejvíce využitou barvou ve spotu je růžová. Vyskytuje se pouze na začátku a 

konci klipu, kde slouží jako pozadí pro hlavní slogany a hesla kampaně. V klipu jsou 

také použity čtyři další barvy – modrá, zelená, fialová a červená a to při úvodu do 

jednotlivých témat spotu. V klipu nejsou využity žádné kulisy.  

 

 Audio rovina spotu  

o Jazyk a jeho prostředky  

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem klipu strany PS je sdělit voličům názory a 

vize strany, z velké většiny je v klipu využit prostě sdělovací styl jazyka oznamovacího 

rázu. Pouze na konci klipu, kdy strana vyzývá voliče k tomu, aby se aktivně podíleli na 

změně Evropy a přišli k volbám, jsou použity rozkazovací typy vět.  

Ve spotu je ale také využit odborný styl jazyka. Kandidáti ve svých projevech 

používají velké množství pojmů jako například ekologická tranzice, populismus, daňové 

úniky, aj. Aby diváci mohli plně porozumět všem návrhům a vizím, musí mít alespoň 

určitou úroveň vzdělání a informovanosti a orientovat se ve zmíněných oblastech. 

Z tohoto důvodu není celý klip určen všem občanům Francie.  

Na druhou stranu kandidáti nepoužívali metafory a jiné jazykové prostředky, 

zbytek projevu je tedy srozumitelný a význam vět jasný.  

Jazyk a použití slov také dokazuje, že strana PS se v klipu soustředila více na 

přeorientování EU a pouze okrajově bylo zmíněno, jaký vliv bude mít navrhovaná 
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reforma na vývoj Francie. Slova odvozená od výrazu „Evropa“ se v klipu objevila 

celkem 16krát. Naopak slova odvozená od „Francie“ byla ve spotu využita pouze 

pětkrát.  

o Hudba a celková atmosféra  

Hudba provází klip po celou jeho dobu. Je ztlumena pouze při projevech 

jednotlivých kandidátů. Působí velice optimisticky, zároveň však energicky a odhodlaně 

– stejně tak se jeví i projevy kandidátů strany. Hlavní myšlenka klipu je přeorientování 

a změna Evropy a k tomu je hudba velice vhodně zvolena – společně s projevy 

kandidátů a jejich tónem řeči je celková atmosféra klipu velmi příjemná, ale energická 

zároveň.  

Spot trvá zhruba tři a půl minuty. Jedná se tedy o poměrně dlouhý klip. Jeho 

propracování tomu ale odpovídá – střídá se v něm více osob, soustředí se na více témat 

a používá různé video i audio prostředky.  

2.2.4 Komparace reklamních spotů  

Na rozdíl od volebních plakátů strana FN jako jediná zvolila u reklamního spotu 

negativní typ kampaně. Velká většina jejího klipu je zaměřená právě proti stranám UMP 

i PS, Marine Le Pen velmi ostře kritizuje obě tyto strany a jejich negativní vliv na vývoj 

Francie. Použitím výrazu UMPS zdůrazňuje, že obě tyto strany jsou stejně neúspěšné a 

ani jedna z nich není schopna změny, která by měla pro Francii pozitivní přínos. 

Naopak klipy stran UMP a PS jsou v obou případech pozitivního rázu, ani v jednom se 

neobjevuje kritika jejich soupeřů. PS se sice vymezuje vůči extremismu a populismu, 

nicméně není konkrétní a nejmenuje stranu FN, tudíž se to dá považovat za spíše 

představování svých vizí a názorů než za kritiku namířenou vůči straně FN.  

Stejně tak jako u plakátů i zde je patrná personalizace kampaně strany FN. 

Marine Le Pen je jedinou postavou celého klipu a tudíž i zde jednoznačně dominuje. U 

spotu strany UMP se také vyskytuje předseda strany – klip uvádí a zakončuje, tudíž má 

lehce dominantní roli, nicméně k divákům mluví stejně dlouho jako jednotliví kandidáti 

a tudíž se nedá mluvit o personalizaci kampaně. Předseda strany PS se ve spotu 

nevyskytuje vůbec a o personalizaci kampaně nelze mluvit ani ve spojitosti s Martinem 

Schulzem, jelikož spotu rozhodně nedominuje v tak velké míře, jako tomu bylo u 

volebních plakátů. V klipu se vyskytuje pouze jeho fotografie, z čehož vyplývá, že spot 

strany PS je zaměřen jednoznačně na stranu jako takovou.  
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Všechny tři reklamní spoty mají obhajující charakter, jelikož se v nich vyskytují 

vize a postoje stran. Zatímco strana UMP a FN se zaměřila na budoucnost Francie a 

řešení jejích problémů, strana PS se zde opět zabývala spíše celou EU a pouze okrajově 

řešila současnou situaci Francie – i zde je tudíž patrné přenesení kampaně na evropskou 

úroveň.  

Co se týče použitých prostředků a propracovanosti klipů, spot FN je v tomto 

ohledu nejspecifičtější. V klipu vystupuje pouze jedna postava, po celou dobu je záběr 

namířen pouze na ni a na jednobarevné pozadí, její monolog nedoprovází žádná hudba 

či kulisy a kromě titulků a odkazu na webové stránky strany nejsou v klipu použity 

žádné jiné prostředky. Naopak spoty strany UMP a PS jsou daleko lépe propracované. 

V klipech se divákům představí několik členů strany, jednotlivá témata jsou zajímavě 

uvedena, po celou dobu hraje příjemná harmonická hudba a v průběhu je možno si 

povšimnout hlavních sloganů strany. Důležité je zmínit také délku spotů – klip strany 

FN trval pouze jednu minutu a půl, naopak spoty stran UMP a PS byly jednou tolik 

dlouhé.  

Všechny strany využily reklamních spotů k představení svých vizí a názorů. I 

zde je ovšem veliký rozdíl mezi pojetím stranou FN a UMP i PS. Jelikož v klipu strany 

FN účinkuje pouze Marine Le Pen, celková atmosféra působí velice odlišně a důraz je 

kladen na řečové prostředky spíše než na grafickou stránku spotu. Předsedkyně strany je 

ve svém projevu velmi důrazná, silně gestikuluje, energicky kritizuje UMP a PS, za 

svými názory si stojí a díky jejímu umění mluvit působí přesvědčivě. Naopak klipy 

stran UMP a PS působí velmi optimisticky, mají klidnou atmosféru, jednotliví kandidáti 

jsou zachyceny v přírodě a důraz je kladen především na grafickou stránku klipu.  

Všechny tři spoty využily z většiny prostě sdělovací funkční styl jazyka, a tudíž 

byly zaměřeny na celou populaci Francie. Pouze strana PS použila určité termíny, které 

nemusely být jasné všem občanům, ale spíše vzdělanější části voličů.  

2.3 Sociální sítě  

2.3.1 Sociální sítě FN  

Strana FN měla v době předvolební kampaně do evropských voleb dvě oficiální 

stránky na sociální síti Facebook. Jednu s názvem Front National, která je trvalá, a 

druhou s názvem Front National – Européennes 2014, speciálně založená pouze pro 
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období voleb do EP. Protože obě tyto stránky jsou oficiální a reprezentují stranu FN 

jako celek, analýza bere v potaz obě stránky.  

 

 Zeď  

V době předvolební kampaně existovaly dvě oficiální stránky FN na Facebooku. 

Stránka s názvem Front National použila jak pro svou profilovou fotku (viz. příloha č. 

80), tak pro svou úvodní fotku (viz. příloha č. 81) svoje volební plakáty. 22. května 

strana FN změnila svou úvodní fotku na obrázek oznamující, že Marine Le Pen a 

kandidát do EP Gilles Lebreton budou on-line na internetu odpovídat na otázky občanů 

položené skrze Twitter (viz. příloha č. 82). Záložky, které je možné vidět na úvodní 

stránce, jsou Timeline, Informace, Fotky, Videa a To se mi líbí.  

Stránka vytvořená speciálně pro účely voleb do EP byla založena stranou FN 

koncem dubna roku 2014, zhruba měsíc před volbami, a zanikla s koncem voleb. Jako 

profilovou fotku strana zvolila stejný plakát jako pro svou první stránku. Úvodní fotka 

(viz. příloha č. 83) v té době obsahovala více prvků: barvy kopírující francouzskou 

vlajku, obrázek Evropského parlamentu, hlavní heslo volební kampaně FN „Non à 

Bruxelles“ a předsedkyni strany Marine Le Pen.  V dolní části fotky byly uvedeny 

oficiální webové stránky strany FN spolu se dvěma logy FN a RBM. I tato stránka dne 

22. května změnila svou úvodní fotku stejně tak jako stránka Front National. Hlavní 

strana nabízí stejné záložky jako první stránka FN: Timeline, Informace, Fotky, Videa a 

To se mi líbí.  

 

 Informace  

Stránka Front National obsahuje stručné informace o straně FN. Strana FN 

charakterizuje tuto stránku jako „Oficiální facebooková stránka Front National (FN) 

vedená Marine Le Pen“. Své politické názory označuje za „Jiné“. Dále strana FN uvádí 

svoje aktivity (které popisuje pouze slovem „politické“), své telefonní číslo a odkaz na 

oficiální webové stránky.  

Stránka Front National – Européennes 2014 v době voleb obsahovala podobné 

informace s pár rozdíly. Stránka byla popsána jako „Oficiální stránka Front National 

věnována evropským volbám 2014“. Jako webové stránky byly navíc k oficiálnímu 

webu uvedeny rovněž stránky vytvořené také speciálně pro příležitost voleb.  

 

 



47 

 

 

 

 Fotky – počet a téma  

Následující dvě části Fotky a Videa jsou analyzovány ze současné situace a ne 

pouze z období voleb do EP z toho důvodu, aby bylo možné charakterizovat stránky FN 

na Facebooku celistvě. Jednotlivé fotky a videa, které strana FN vložila na Facebook 

v období před volbami (20. - 24. května 2014) jsou rozebírány detailněji v části 

„Příspěvky a komentáře“.  

Stránka Fotky je tradičně rozdělena na dvě části – Fotky a Alba. V první části 

jsou fotky rozděleny dle roku. Ve složce 2014 je celkem 86 fotek. Témata fotek by se 

dala rozdělit do tří skupin: oznamování událostí, žebříček oblíbenosti francouzských 

politických subjektů a propagování zájmů strany FN. Strana velmi často přidává na 

Facebook fotky, které mají funkci oznamovat o nadcházejících událostech strany FN či 

jejích členů. Z většiny se jedná o takové události, kdy jeden člen strany FN je pozván do 

televize či rádia za účelem rozhovoru či debaty. Příklad fotky oznamující událost tohoto 

typu viz. přílohy č. 84 a 85.  

Druhý typ fotek (viz. příloha č. 86) zobrazuje oblíbenost politických subjektů. 

Strana zveřejňuje žebříček skrze webové stránky Elus 2.0, které každý den publikují 

umístění nejoblíbenějších stran na sociálních sítí Facebook a Twitter.  

Fotky ze třetího tématu se zabývají propagací zájmů strany FN. Jedná se 

například o publikování volebních plakátů, odkazování na petice, upozorňování na 

nedodržení slibů současné socialistické vlády, kritizování UMPS, odkazování na 

oficiální webové stránky FN, aj. (viz. přílohy č. 87, 88, 89 a 90).  

Druhá část stránky Fotky obsahuje devět alb. Patří mezi ně Fotky na Timeline, 

Profilové obrázky, Úvodní fotky, Prezidentské volby 2012 – regionální mítinky, 

Sociální jaro 1. května s Marine Le Pen, XIV. kongres – první a druhý den. Fotky na 

této stránce se promítají s volně uloženými fotkami, témata fotek jsou tudíž stejná. 

Jediné fotky, které jsou k nalezení pouze v albech, jsou fotky k prezidentským volbám, 

fotky z 1. května a z XIV. kongresu. Album k prezidentským volbám obsahuje 769 

fotek, jejich hlavní funkcí je ukázat oblíbenost Marine Le Pen tím, že představují 

mítinky, setkání, projevy, aj., kterých se Marine Le Pen účastnila v kampani do 

prezidentských voleb (viz. přílohy č. 91, 92, 93 a 94). Album k Sociálnímu jaru 

obsahuje 88 fotek z průvodu, který strana FN pořádá každý rok v centru Paříže (viz. 

přílohy č. 95 a 96). V albech XIV. kongres je celkem 221 fotek (viz. přílohy č. 97, 98 a 

99) – stejně jako v předešlých dvou albech jejich hlavní funkcí je přiblížit fanouškům 

strany FN na Facebooku, jak akce probíhala a především ukázat, jak velkou přízeň 
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Marine Le Pen a strana FN má. Všechny fotky působí velmi pozitivně a Marine Le Pen 

je na nich vyobrazena jako velmi oblíbená vůdkyně s velkou podporou fanoušků.  

 

 Videa – počet a téma  

Na oficiální facebookové stránce strany FN lze objevit celkem 14 videí. Většina 

z nich patří do jednotlivých skupin, zbytek je vložen volně. Stránka Videa je rozdělena 

na čtyři skupiny: Události & Veřejné schůze, Dekodér Bleu Marine, Z terénu a 

Regionální volby 2015. Zajímavá jsou videa ve skupině Dekodér Bleu Marine. Videa 

tohoto typu natáčí FN za účelem zpochybnění informací, které občanům předávají 

strany UMP či PS. Strana FN věří, že některé informace zveřejněné UMP či PS jsou 

lživé a snaží se je v těchto videích uvést na pravou míru. Například v jednom dílu s 

názvem „Velká lež o evropských penězích“ FN tvrdí, že čísla týkající se rozpočtu 

francouzského zemědělství uváděná jak stranou UMP, tak stranou PS, jsou chybná a 

dokazuje, že EU je v této oblasti pro Francii nevýhodná, jelikož kvůli společné 

zemědělské politice Francie do EU odvádí více peněz, než získává. Skupina Dekodér 

Bleu Marine obsahuje ale pouze dvě videa. Ostatní videa zobrazují projevy kandidátů 

FN a především ukazují, jak členové FN vyráží do terénu, komunikují s občany a 

propagují stranu FN mezi obyvateli Francie. Ve videích nelze nalézt například oficiální 

klipy ke kampani, televizní pořady, do kterých byli členové FN pozváni, ani žádné 

politické debaty.  

 

 Události  

Ani jedna z facebookových stránek strany FN neobsahuje záložku Události, 

která by návštěvníkům představila kompletní seznam událostí pořádaných stranou FN. 

FN zveřejňovala v průběhu kampaně některé svoje události skrze facebookové stránky, 

nicméně pouze formou příspěvku na zdi. Kompletní seznam všech událostí v době 

předvolební kampaně bylo možné nalézt například na oficiálních webových stránkách 

strany FN. Možnosti Facebooku vytvářet události a vidět tak, kolik lidí se chystá 

události zúčastnit, či získat zpětnou vazbu spokojenosti fanoušků a mnoho dalších, 

strana FN nevyužila.  

 

 Další záložky  

Obě oficiální stránky na Facebooku obsahovaly k obvyklým záložkám navíc 

záložku To se mi líbí, která návštěvníkům ukazuje, kolik lidí o tomto tématu mluví, 
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kolik fanoušků označilo stránku jako „To se mi líbí“ a vývoj počtu podporovatelů 

v průběhu posledního týdne. Tato záložka také umožňuje pozvat přátele ke sledování 

stránky. Více o vývoji fanoušků facebookové stránky FN v kapitole „Fanoušci“.  

 

 Příspěvky a komentáře  

o Intenzita a frekvence vkládání  

V období těsně před volbami do EP (20. - 24. května 2014) FN zveřejnila skrze 

své dvě oficiální stránky na Facebooku celkem 33 příspěvků. V posledních pěti dnech 

před volbami tudíž strana FN zveřejnila zhruba 6-7 příspěvků za den. Stránka vytvořená 

speciálně za účelem voleb do EP byla výrazněji aktivnější – zveřejnila přibližně jednou 

tolik příspěvků než oficiální stránka Front National. Velké množství příspěvků bylo ale 

sdíleno, tzn. bylo zveřejněno skrze obě dvě stránky FN. Tím se strana snažila zasáhnout 

co nejvíce uživatelů a fanoušků.  

o Obsah a cíl  

Největší počet příspěvků strany FN má za cíl informovat fanoušky o událostech 

spojených se stranou FN. Například o interview s kandidáty FN v televizi či v rádiu, o 

konferencích strany FN, o mítincích a jiných důležitých událostech. Za další funkci 

příspěvků by se dalo považovat rozšiřování informací ohledně dalších internetových 

stránek využívaných stranou FN. Stránky FN na Facebooku několikrát sdílely příspěvky 

oficiální stránky Marine Le Pen a dalších členů. Informovaly také o stránce Marine Le 

Pen a FN na Twitteru, o oficiálních webových stránkách strany FN, o těch vytvořených 

pouze k příležitosti evropských voleb i o dalších stránkách informujících o straně FN 

(například viz. příloha č. 100, 101 a 102). Obě facebookové stránky taktéž zveřejňovaly 

příspěvky upozorňující na internetové aplikace jako například aplikace na Facebooku 

s názvem „Rendez ses couleurs à la France“ („Navraťte Francii její barvy!“), díky 

které fanoušci mohli nahradit vlajku EU francouzskou trikolórou (viz. příloha č. 103).  

Strana FN z většiny nevyužívala facebookovou zeď ke zveřejňování příspěvků 

ohledně jejího programu či názorů, ani k zesměšňování či kritizování svých dvou 

největších soupeřů UMP a PS. Pouze pár příspěvků je toho výjimkou. Jedná se 

například o komentář ze dne 22. května, který se týká hlavních cílů strany FN, kdy FN 

citovala francouzského ekonoma Philippa Murera skrze stránku Front National – 

Européennes 2014, který považuje ekonomický program Marine Le Pen za jediný 

odvážný a realistický program schopný dostat Francii a její občany z problémů tím, že 

vystoupí z eurozóny a začne praktikovat rozumný a inteligentní protekcionismus (viz. 
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příloha č. 104). Jako další důkaz by se dal uvést příspěvek ze dne 21. května 2014, kdy 

Marine Le Pen na své oficiální stránce zveřejnila fotku chorvatské dívky, která řekla pro 

francouzské rádio France Info: „On attend que notre passeport croate soit prêt et on est 

libre, on peut aller où on veut après. Parce que c’est l’Europe et puis voilà!“ 

(„Čekáme, až náš chorvatský pas bude hotov a pak jsme volní, můžeme jít, kamkoli 

chceme. Protože to je Evropa a je to!“) (viz. příloha č. 105). Tento příspěvek byl 

následující den sdílen oběma stránkami FN i stránkami jejích kandidátů vyzývající 

uživatele ke sdílení tohoto příspěvku, který podle FN velmi dobře vyjadřuje hlavní 

myšlenku programu FN: „Ne Bruselu, ano Francii“. Tento příspěvek označilo za 

pouhou hodinu od zveřejnění skoro šest tisíc uživatelů za „To se mi líbí“ a okomentoval 

ho necelý tisíc uživatelů.  

 

 Fanoušci  

o Počet a růst  

Stránka věnovaná pouze evropským volbám byla založena koncem dubna a do 

termínu voleb, tedy za pouhý měsíc, získala 20 tisíc fanoušků sledujících její aktivity.  

Oficiální stránka Front National měla koncem dubna roku 2014 144 tisíc 

fanoušků, na konci voleb toto číslo vzrostlo na 175 tisíc, tato stránka tedy během své 

volební kampaně získala 31 tisíc podporovatelů.
59

  

o Intenzita komunikace – frekvence komentářů a obsah reakcí  

Průměrný počet fanoušků, kteří označili různé příspěvky za „To se mi líbí“, se 

pohybuje mezi 300-400. Počet komentářů k příspěvkům většinou dosahuje řádů desítek, 

zcela výjimečně je počet vyšší než padesát komentářů k jednomu příspěvku. Většina 

komentářů je pozitivní, vyjadřující podporu Marine Le Pen a straně FN a souhlas se 

zveřejněnými příspěvky. Zřídka se mezi komentáři najdou negativní reakce kritizující 

politiku strany FN a ve většině případů tento typ komentářů vede k vášnivé diskuzi 

mezi obdivovateli a nepříznivci strany FN a Marine Le Pen. Z toho vyplývá, že ne 

všichni uživatelé sledující stránky FN jsou jejími příznivci, nicméně i tak lze vyvodit, že 

všichni fanoušci se určitým způsobem o stranu FN zajímají, ať v pozitivním či 

negativním slova smyslu. Je jasné, že v průběhu volební kampaně do evropských voleb 

i po ní strana FN vzbudila a stále budí zájem u čím dál tím více uživatelů Facebooku.  

                                                           
59

 Začátkem listopadu roku 2015 měla strana FN přes 280 tisíc fanoušků, což dokazuje, že její popularita 

neustále roste. Největší nárůst fanoušků se dá předpokládat po volbách do EP v květnu roku 2014, během 

voleb do departementů v březnu 2015 či v průběhu kampaně do regionálních voleb.  
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 Zhodnocení propracovanosti stránek  

Oficiální stránky strany FN na Facebooku jsou dostatečně propracované, 

nicméně strana FN nevyužívá všech možností, které sociální síť nabízí. Intenzita 

příspěvků v období před volbami je poměrně vysoká, často vyvolává komentáře a 

diskuzi, což dokazuje, že fanoušci stránky sledují a projevují o stranu zájem. To 

dokazuje i nárůst počtu fanoušků stránek v průběhu volební kampaně i po ní.  

Strana FN vložila na své stránky velký počet fotek, většina z nich ukazuje, jak je 

strana FN a její členové aktivní a jak se snaží komunikovat s jejími příznivci tím, že 

pořádá různé mítinky v terénu a často navštěvuje „obyčejné“ občany Francie. Strana FN 

nevložila na své facebookové stránky fotky svých volebních plakátů (kromě úvodních a 

profilových fotek). To samé platí u videí. Ty z většiny ukazují aktivitu strany FN a 

jejích členů, nicméně objevují se zde oficiální reklamní spot pro volební kampaň.  

Struktura stránek se dá hodnotit jako základní, strana FN nevyužila například 

většího množství záložek na domácí stránce, informace o straně a jejím programu a 

ideologii jsou velice stručné. Za největší nedostatek lze považovat nevyužití záložky 

Události, ve které by strana FN mohla přehledně informovat své fanoušky o všech 

pořádaných událostech. Stránky na Facebooku jsou dobře propracované, pouze 

nevyužívají všechny možnosti, které sociální síť nabízí, k propagaci svých názorů a 

k rozšiřování své ideologie.  

2.3.2 Sociální sítě UMP  

Strana UMP nevytvořila speciálně žádnou novou stránku na Facebooku k 

příležitosti voleb do EP a vzhledem k tomu, že práce zkoumá pouze stránky strany jako 

takové a ne jednotlivých kandidátů, v této části je analyzována pouze oficiální 

facebooková stránka strany UMP v období od 20. do 24. května roku 2014.  

 Zeď  

Strana UMP použila jako svou úvodní fotku jeden ze svých volebních plakátů 

(viz. příloha č. 106). Na fotce jsou nejvíce viditelné tři prvky – hlavní heslo kampaně 

„Pour la France, agir en Europe“, slogan „Parce que nous sommes patriotes, nous 

voulons tranformer l‘Europe“ a v pozadí vlajka EU. Tím strana uživatelům Facebooku 

ukazuje svoje hlavní cíle. Především to, že se jedná o proevropskou stranu, která je ale 

zároveň patriotem. Uživatelům dá tedy najevo, že straně záleží především na Francii, 
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ale že věří, že její budoucnost je v EU. Dne 22. května strana změnila svou úvodní fotku 

na jiný propagační plakát (viz. příloha č. 107) namířený proti François Hollandovi. Tím, 

že strana UMP nastavila tento kritizující plakát jako svou úvodní fotku, dává najevo, jak 

velký důraz na tuto část kampaně dává.  

Po celou dobu strana používala své logo za profilovou fotku na Facebooku (viz. 

příloha č. 108). Na zdi stránek UMP je možné vidět obvyklé záložky jako Timeline, 

Informace, Fotky, Videa, To se mi líbí, ale také záložky Události.  

 

 Informace  

Strana UMP v záložce Informace vítá všechny uživatele Facebooku a vyzývá je 

ke sledování UMP i na jejich oficiálních webových stránkách. Uvádí také adresu svého 

sídla a telefon. Dále také zmiňuje chartu užívání stránky: vyzývá uživatele především 

k tomu, aby ve svých příspěvcích a komentářích nevhodně neuráželi ostatní uživatele, 

ale respektovali je.  

 

 Fotky – počet a téma  

Stejně tak jako u analýzy facebookových stránek strany FN i tyto dvě následující 

kapitoly jsou analyzovány ze současné situace a ne pouze z období voleb do EP 

z důvodu komplexnosti analýzy. Jednotlivé přidané fotky a videa v období těsně před 

volbami (20. - 24. května 2014) jsou rozebírány detailněji v kapitole „Příspěvky a 

komentáře“.  

Do části Fotky, kam jsou volně vkládány většinou fotografie nepatřící do 

žádného alba, strana UMP za rok 2014 vložila 321 fotek. Fotky v této části se dají 

tematicky rozdělit do čtyř okruhů: kritika prezidenta a premiéra Francie, představení 

kandidátů a členů strany UMP, fotky z politických mítinků a fotky vyzývající uživatele 

Facebooku k připojení se ke straně UMP.  

Velký počet fotografií je namířen proti samotnému prezidentovi Francie 

François Hollandovi a jeho premiérovi Manuelu Vallsovi a jejich způsobu vedení země. 

Některé fotografie jsou ironické karikatury, které mají prezidenta a premiéra Francie 

zesměšnit (viz. přílohy č. 109 - 112). Ostatní jsou naopak seriózní plakáty, které 

kritizují kroky vlády a ukazují jejich špatný dopad na Francii (viz. přílohy č. 113 - 116). 

Strana UMP pomocí těchto fotek kritizuje především to, že François Hollande neuspěl 

v jeho hlavním úkolu snížení nezaměstnanosti, že za jeho vlády došlo ke zvýšení daní a 

že reformy ohlásil nejdříve na rok 2016 i přesto, že jeho volební heslo bylo „Le 
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changement c’est maintenant“ („Změna to je teď“), a že za jeho vlády došlo ke zvýšení 

kriminality.  

Další skupina fotek má za hlavní úkol představit uživatelům členy a kandidáty 

strany UMP (viz. přílohy č. 117 - 119). Informativní funkci mají také fotografie 

představující různé mítinky a sešlosti strany UMP (viz. přílohy č. 120 a 121). Tyto fotky 

mají také ukázat uživatelům, že strana UMP je aktivní a oblíbenou stranou.  

Poslední skupinou jsou fotky vyzývající uživatele k připojení se ke straně UMP 

(viz. příloha č. 122 a 123). Tyto fotografie jsou součástí kampaně před volbami 

například nového předsedy strany UMP, kde strana uživatele vyzývá k tomu, aby se 

stali členy strany UMP a mohli se tak zúčastnit voleb. Fotografie pak strana sdílí každý 

den a odpočítává zbytek dní, kdy mají uživatelé šanci přidat se ke straně a volit.  

Druhá část Alba má celkem 48 alb. První z nich je poněkud specifické, protože 

neobsahuje fotografie, ale videa. Tato videa se zaměřují buďto na období, kdy byla 

UMP vládní stranou, anebo na období, kdy byl znovu zvolen jako předseda strany 

Nicolas Sarkozy a strana se přejmenovala na Les Républicains. Pouze jedno video je 

relevantní k této práci – jedná se video, které je opět namířeno proti vládě François 

Hollanda. Video trvá pouhých 15 sekund a ukazuje, kolik nezaměstnaných přibylo ve 

Francii každý měsíc od ledna do května roku 2014.  

Ostatní alba už obsahují pouze fotografie. Většina z nich zobrazuje různé akce 

UMP. Jedná se především o mítinky, politické sešlosti, veřejná shromáždění a další 

podobné akce (viz. přílohy č. 124 - 126). Tímto strana jednak informuje o dané akci a 

jednak ukazuje, jak oblíbenou stranou je. Alba s názvem Úvodní fotky a Profilové 

obrázky shromažďují fotografie, které kdy strana použila jako své úvodní a profilové 

fotky. Většinou se jedná o loga strany UMP, propagační plakáty použité ve volebních 

kampaních, atd. Další album nese název Plakáty a letáky UMP a obsahuje devět 

fotografií kritizujících stranu PS a FN (viz. příloha č. 127 a 128). Všechny fotky 

v tomto albu jsou ovšem z roku 2010 a 2011, tudíž toto album strana momentálně již 

nevyužívá. Album Fotky na Timeline obsahuje fotografie, které jsou volně vložené na 

profil strany UMP a kopírují tudíž jednotlivé fotografie rozebrané v předchozí části.  

 

 Videa – počet a téma  

Strana UMP zveřejnila celkem 35 videí. Jako první ve složce Videa se nachází 

doporučené video, které vyzývá mladé občany Francie, aby se přidali ke straně Les 

Républicains. Další videa jsou z větší částí projevy nového předsedy strany Nicolas 
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Sarkozyho na různá témata. Zbytek videí již není aktuální, protože byl vložen v roce 

2010 či 2011. Je tedy vidět, že strana po dobu tří až čtyř let na svůj facebookový profil 

nevkládala skoro žádná videa, aktivně tuto možnost začala využívat až při znovu 

zvolení svého nového předsedy Nicolas Sarkozyho a tudíž při přejmenování strany 

UMP na Les Républicains.  

 

 Události  

V záložce Události je vytvořeno celkem sedm událostí. Všechny jsou ovšem již 

uplynulé, strana UMP nemá žádné nadcházející události. Nejnovější událost se konala 

v listopadu roku 2014, zbylých šest událostí je z roku 2012. Je tedy zřejmé, že strana 

tuto záložku nevyužívala v období volební kampaně do EP a aktivně ji nevyužívá ani 

v současnosti.  

 

 Další záložky  

Kromě výše zmíněných záložek je možné na profilu strany UMP nalézt také 

záložku To se mi líbí. Ta má stejnou funkci jako na profilu strany FN – informovat o 

tom, kolik lidí stránku sleduje, vývoj nových sledujících za poslední týden a počet 

uživatelů, kteří o stránce mluví. Tento vývoj je podrobněji rozebrán v kapitole 

„Fanoušci“. Žádných jiných záložek strana UMP na svém profilu nevyužívá.  

 

 Příspěvky a komentáře  

o Intenzita a frekvence vkládání  

V posledních pěti dnech před volbami do EP (20. - 24. května 2014) strana UMP 

zveřejnila celkem 20 příspěvků. To znamená zhruba čtyři příspěvky denně.  

o Obsah a cíl  

Většina příspěvků, které strana UMP sdílela za posledních pět dní před volbami 

do EP, se týká informování uživatelů o uplynulé nebo nadcházející události. Například 

příspěvek vložený dne 20. května (viz. příloha č. 129), který zve uživatele na národní 

mítink v Paříži k příležitosti evropských voleb. Následující den strana přes svoje 

facebookové stránky informovala, že daný mítink je možný sledovat online na 

webových stránkách UMP (viz. příloha č. 130). Další příspěvek (viz. příloha č. 131) 

informuje o uplynulé události, kdy byl předseda strany UMP Jean-François Copé  

pozván do rádia RTL. Jeho rozhovor je nahrán na webové stránky strany UMP a odkaz 

je zveřejněn na Facebooku. I ostatní události jsou dokumentovány a fotografie z mítinku 
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či jiných sešlostí jsou stranou UMP zveřejněny na jejich facebookovém profilu (viz. 

přílohy č. 132 a 133).  

Další typ příspěvků již více dává najevo názory a postoje strany UMP. 20. 

května přidala jeden ze svých volebních plakátů, kde navrhuje, jak vytvořit více 

pracovních míst ve Francii (viz. příloha č. 134). Poté strana sdílela další propagační 

plakát, kde vyzývá uživatele, aby šli k volbám a podpořili stranu UMP (viz. příloha č. 

135). Tento příspěvek je především namířen proti François Hollandovi. Strana ho 

okomentovala sloganem „N‘oubliez pas d‘aller voter dimanche 25 mai“ 

(„Nezapomeňte jít volit v neděli 25. května)“. Ten samý příspěvek strana znovu 

uveřejnila poslední den před volbami s komentářem „Dites NON à François Hollande 

le dimanche 25 mai, allez voter!“ („Řekněte NE François Hollandovi v neděli 25. 

května, běžte volit!“) (viz. příloha č. 136). V úplně posledním příspěvku před volbami 

strana sdílela odkaz na článek Jean-François Copého, který v něm vybízí, aby občané šli 

k volbám, aby sankciovali François Hollanda a posílili roli Francie v Evropě (viz. 

příloha č. 137).  

Strana UMP také uvedla odkaz na dvě videa na serveru Youtube (viz. příloha č. 

138 a 139). V obou případech se jedná o klip seskupení mládeže strany UMP Jeunes 

Populaires. V prvním případě se video snaží divákům ukázat, že Francie ztrácí své 

vedoucí postavení v Evropě kvůli chybějícím reformám, které se uskutečnily v ostatních 

evropských zemích, ale ne ve Francii. Video divákům svůj hlavní argument dokazuje 

konkrétními čísly z ekonomik států a porovnává je se situací ve Francii. Největší vinu 

samozřejmě dává prezidentovi Francie a vybízí mladé občany, aby u voleb zvolili stranu 

UMP, která nutné reformy uskuteční. Druhé video upozorňuje na nedodržené sliby 

François Hollanda, které dal všem občanům ve své volební kampani, nicméně nebyl 

schopen je splnit. Na konci videa Jeunes Populaires opět vybízí k tomu, aby mladí 

občané Francie přišli k volbám a zvolili UMP, která zreformuje Evropu ku prospěchu 

Francie.  

 

 Fanoušci  

o Počet a růst  

Na začátku dubna roku 2014 měla strana UMP 77 000 příznivců svých stránek 

na Facebooku. Po volbách jejich počet lehce vzrostl na 80 000 fanoušků, to znamená, že 
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během volební kampaně strana UMP získala na Facebooku tři tisíce nových 

podporovatelů.
60

  

o Intenzita komunikace – frekvence komentářů a obsah reakcí   

Průměrný počet uživatelů, kteří označili příspěvky za „To se mi líbí“, se 

pohybuje kolem 200. Rekordní oblíbenost získaly propagační plakáty zveřejněné na 

profilu strany UMP, které byly namířeny proti François Hollandovi – líbily se více než 

tisíci fanoušků strany (viz. přílohy č. 135 a 136).  

Počet komentářů pod vloženým příspěvkem se průměrně pohybuje v řádů 

desítek, opět dva výše zmíněné plakáty (viz. přílohy č. 135 a 136) vyvolaly největší 

diskuzi a počet jejich komentářů se vyšplhal až na téměř 200. Z těchto informací lze 

usoudit, že příznivci strany UMP jsou kritiky François Hollanda a jsou nespokojení 

s jeho řízením země. V této otázce se se stranou UMP a jejími postoji shodují nejvíce.  

Co se týče obsahu komentářů, většinou vyjadřovaly podporu straně UMP a 

souhlas s jejími příspěvky. Samozřejmě se mezi nimi občas objevili i odpůrci strany, 

kteří kritizovali postoj UMP. K vášnivým debatám mezi fanoušky a odpůrci strany 

UMP ale docházelo jen příležitostně.  

o Zhodnocení propracovanosti stránek  

Strana UMP má profesionálně vedené stránky na sociální síti Facebook. Uživatel 

na profilu strany najde velké množství informací jednak o straně jako takové, jednak o 

událostech, které strana pořádá. Z velkého množství vložených a sdílených fotografií je 

možné vypozorovat postoje, názory a cíle strany UMP.  

I na sociálních sítí strana UMP vedla negativní kampaň, kde ostře kritizovala a 

zesměšňovala prezidenta Francie François Hollanda a jeho premiéra Manuela Vallse. 

Těmito častými ironickými karikaturami mohla přilákat spoustu nových příznivců.  

Obecně jsou stránky dobře propracované, nicméně jejich struktura je základní. 

Strana využila navíc k předem daným záložkám i záložku Události, nicméně v období 

voleb nevytvořila žádné události, tím pádem nevyužila možnosti sledovat, kolik lidí se 

události plánuje zúčastnit, a ani zjistit, jaké byly ohlasy návštěvníků. Žádné další 

záložky strana nevyužila.  

                                                           
60

 V říjnu roku 2015 se počet fanoušků nové strany Les Républicains vyšplhal na počet téměř 140 tisíc. 

Tento nárůst se dá především připisovat znovu zvolení předsedy strany Nicolas Sarkozyho a novému 

pojmenování strany.  
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2.3.3 Sociální sítě PS  

Strana PS měla v období kampaně do voleb do EP dvě oficiální stránky na 

sociální síti Facebook. První stránka je trvalá s názvem Parti Socialiste. Druhá byla 

vytvořená pouze k příležitosti voleb a nese název Choisir Notre Europe. Vzhledem 

k tomu, že obě stránky jsou oficiální a zastupují stranu jako takovou a ne jednotlivé 

kandidáty, analýza se soustředí na obě stránky. Časově se opět jedná o posledních pět 

dnů před volbami, tzn. 20. - 24. květen 2014.  

 

 Zeď  

Stránka s názvem Parti Socialiste jako svou profilovou fotku zvolila logo strany 

(červené PS na bílém pozadí s růží) a ponechala si ji po celou dobu kampaně. Svou 

úvodní fotku změnila koncem dubna na jeden ze svých volebních plakátů (viz. příloha 

č. 140), který obsahuje jak růžovou barvu, tak vlajku EU, hlavní slogan kampaně PS 

„Choisir notre Europe“ společně s heslem „Le 25 mai, un seul jour, un seul tour“ a 

odkazem na webové stránky. Na zdi stránky se vyskytují klasické záložky, jakými jsou 

Timeline, Informace, Fotky, To se mi líbí, Události a Videa.  

Stránka s názvem Choisir Notre Europe zvolila jako svou profilovou fotku 

hlavní heslo kampaně „Choisir notre Europe“ na růžovém pozadí a za svou úvodní 

fotku snímek z mítinku EU, kde je na popředí vidět Martin Schulz vedle předsedy 

strany PS Jean-Christophe Cambadélis (viz. příloha č. 141). I na této stránce je možné 

objevit základní záložky Timeline, Informace, Fotky, To se mi líbí, Události a Videa, 

vedle nich ale také dvě specifické záložky, kterými jsou Notre badge! (Náš odznak) a 

Twitter.  

 

 Informace  

Stránka Parti Socialiste na svém profilu uvedla datum založení stránek, rodnou 

zemi, oficiální název strany, odkaz na webové stránky, telefonní číslo a adresu sídla. 

Charakterizovala se jakožto „levicová strana ve Francii“ a uvedla, že všechny 

komentáře jsou na jejích stránkách vítány, všechny otázky budou zodpovězeny, 

nicméně upozorňuje, že veškeré xenofobní, rasistické či urážlivé komentáře budou 

smazány. Stránka také využila podzáložku Významné události, kde jsou vyjmenovány a 

seřazeny podle data veškeré důležité mezníky v historii strany.  
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Stránka Choisir Notre Europe neuvedla tak vyčerpávající informace jako 

předchozí stránka, nicméně své návštěvníky vítá a sděluje jim, že se nacházejí na 

stránkách strany PS, které jsou speciálně založeny k příležitosti voleb do EP. Vybízí 

uživatele, aby podpořili návrhy nebo kladli otázky na webových stránkách 

www.choisirnotreeurope.fr.  

 

 Fotky – počet a téma  

Stejně tak u předchozích analýz facebookových stránek stran FN a UMP i tyto 

dvě následující kapitoly jsou analyzovány ze současné situace, aby analýza byla 

celistvá. Jednotlivé přidané fotky a videa v období těsně před volbami (20. - 24. května 

2014) jsou rozebírány detailněji v kapitole „Příspěvky a komentáře“. 

Záložka Fotky je klasicky rozdělena na dvě části: Fotky a Alba. Strana PS na své 

oficiální facebookové stránky vložila za rok 2014 několik tisíc fotek. Většina z nich se 

ovšem nachází také v jednotlivých albech, kterých strana vytvořila 234. Naprostá 

většina fotografií zachycuje různé události a akce, které strana PS pořádala nebo kterých 

se účastnila. Strana tímto ukazuje, že je aktivní, pořádá různé mítinky, sešlosti, 

navštěvuje francouzská města a snaží se komunikovat s voliči. Vzhledem k obrovskému 

množství vložených fotek lze předpokládat, že strana dokumentovala většinu událostí 

velmi podrobně a uživatel se díky tomu může i zpětně podívat, jak daná akce probíhala.  

Na stránce Choisir notre Europe se vyskytuje vzhledem k její krátké existenci již 

menší počet fotek. Volně vložených jich je 205 a založených je 9 alb. Velká většina 

fotek rovněž zachycuje atmosféru mítinků a sešlostí u příležitosti voleb do EP (viz. 

přílohy č. 142 a 143), nicméně strana PS vkládala i profilové fotky jednotlivých 

kandidátů, volební plakáty či fotky a obrázky ukazující vize a názory strany, které 

prosazuje v kampani. Dobrým příkladem toho je platforma animovaných obrázků, kde 

každý z nich demonstruje jeden návrh pro změnu EU (viz. přílohy č. 144 a 145). U 

obrázku je vždy vložen komentář, který dovysvětluje konkrétní vizi, a odkaz, kde je 

možné návrh podpořit. Například návrh uskutečnit dohodu mezi EU a Spojenými státy 

americkými, čímž by se dle PS garantovaly ekonomické, strategické, sociální a kulturní 

zájmy Francie a Evropy v obchodních jednání mezi EU a Spojenými státy.  

Strana PS některými fotkami také projevila nesouhlas s populistickými stranami 

v Evropě a obavy z jejich rostoucí popularity (viz. příloha č. 146). Fotografie 

znázorňuje Marine Le Pen spolu s nizozemským euroskeptikem Geertem Wildersem na 

zasedání v EU. Titulek „Budoucnost EU závisí pouze na několika křeslech, postarejte se 
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o to, aby je nezabrali“ vyzývá voliče, aby šli k volbám a zachránili tak Evropu před 

extremismem a populismem.  

Volně vložené fotografie jsou poté roztříděny do jednotlivých alb. Například 

album s názvem Nos propositions pour Choisir notre Europe! (Naše návrhy ke zvolení 

naší Evropy!) obsahuje všechny vize strany pro volby do EP.  

 

 Videa – počet a téma  

Stránka Parti Socialiste obsahuje celkem 72 videí. Ta většinou zachycují projevy 

kandidátů strany PS či ukazují atmosféru mítinků. Zřídka je možné také nalézt videa 

kritizující bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho. Tato videa pochází z doby 

prezidentské kampaně v roce 2012. Strana na svou facebokovou stránku nicméně 

nevložila žádná videa v období kampaně do voleb do EP v roce 2014.  

Stránka Choisir Notre Europe obsahuje pouze čtyři videa. Ve všech Martin 

Schulz vybízí voliče k jeho podpoře, jedno video navíc zachycuje radostnou a pozitivně 

naladěnou atmosféru socialistického mítinku za přítomnosti Martina Schulze.  

 

 Události  

Záložka Události na stránce Parti Socialiste obsahuje výčet různých událostí 

pořádaných stranou PS – mítinky, shromáždění, volby, aj., nicméně ani jedna událost se 

netýká voleb do EP.  

Záložka na stránce Choisir Notre Europe představuje pouze dvě události – jednu 

k zahájení kampaně do voleb, druhou už samotné volby dne 25. května. Strana záložku 

události tedy využila pouze minimálně.  

 

 Další záložky  

Stránka Parti Socialiste nevytvořila žádné další záložky, naopak stránka Choisir 

Notre Europe tuto možnost využila hned dvakrát. Záložka s názvem Notre badge! (Náš 

odznak) umožňuje uživatelům získat růžový odznak s heslem „Choisir notre Europe“, 

nastavit si ho jako svou profilovou fotku a veřejně tak ukázat podporu strany PS ve 

volbách do EP. Druhou specifickou záložkou je záložka Twitter, která slouží 

k propojení těchto dvou sociálních sítí. Strana zde uveřejnila veškeré své „tweety“ a 

umožnila tedy sledovat informace na Twitteru i uživatelům Facebooku.  
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 Příspěvky a komentáře  

o Intenzita a frekvence vkládání  

Stránka Parti Socialiste vložila v posledních pěti dnech před volbami (20. - 24. 

května 2014) celkem 62 příspěvků. To je v průměru lehce přes dvanáct příspěvků za 

den.  

Stránka Choisir Notre Europe byla daleko méně aktivní – vložila 21 příspěvků, 

tzn. kolem čtyř příspěvků denně.  

o Obsah a cíl  

Většina vložených příspěvků je pouze oznamovacího rázu. Strana 

prostřednictvím Facebooku informuje své fanoušky o všech svých mítincích, setkáních 

a dalších událostech spojených s kampaní do voleb do EP jako například pozvání 

kandidátů strany PS do televize či rádia (viz. přílohy č. 147 a 148). Tyto příspěvky 

zároveň sloužily k propagování hlavních vizí strany PS (viz. příloha č. 149). Zde je 

jasně vidět, že strana se v kampani snažila bojovat proti populismu a extremismu. 

Kampaň ovšem z velké míry byla zaměřena na populistické strany v Evropě obecně, 

pouze minimálně strana PS útočila přímo na FN. V příspěvcích je možné nalézt jen 

jeden komentář zmiňující stranu FN (viz. příloha 150), kde kandidát za stranu PS Jean-

Paul Denanot označuje program strany FN za nebezpečný, jelikož šíří myšlenky o 

xenofobii a intoleranci.  

Ostatní příspěvky se snaží fanoušky facebookových stránek přimět k podpoře 

stránek na sociální síti Twitter. Příloha č. 151 ukazuje, jak strana opět využívala ve své 

kampani hashtagy. Vybízí své příznivce, aby se připojili na Twitter a pomocí hashtagu 

#askmartin pokládali otázky Martinu Schulzovi.  

Poslední typ příspěvků již vyloženě nabádá uživatele, aby přišli k volbám, volili 

stranu PS, Martina Schulze a tím pádem přeorientovali Evropu (viz. přílohy č. 152 - 

154).  

Co se týče stránky vytvořené speciálně k příležitosti voleb Choisir Notre Europe, 

velké množství příspěvků se prolíná s komentáři na stránkách Parti Socialiste. Na rozdíl 

od stránek Parti Socialiste strana PS využila stránky Choisir Notre Europe k ostřejší 

kritice strany FN a její předsedkyně Marine Le Pen (viz. příloha č. 155). Tato fotka je 

sdílená přes uskupení mladých socialistů Mouvement des Jeunes Socialistes a ironicky 

vyobrazuje Marine Le Pen. Komentář sděluje, že i přesto, že je Marine Le Pen proti EU, 

je poslankyní EP, nicméně jeho zasedání se ze všech francouzských poslanců a 

poslankyň účastní nejméně – její plat ale i tak dosahuje jedenácti tisíc euro za měsíc. I 
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tento příspěvek obsahuje hashtagy, jeden dokonce s názvem #CombattreleFN 

(#BojovatprotiFN), který shlukuje veškeré dokumenty namířeny proti FN a odpůrce 

strany.  

Stránka také vkládala více příspěvků za účelem podpory Martina Schulze (viz. 

přílohy č. 156 a 157). Pomocí nich sdílela jeho vize a propagovala jeho myšlenky pro 

změnu Evropy.  

 

 Fanoušci  

o Počet a růst  

Před zahájením kampaně do voleb do EP v roce 2014 měla stránka Parti 

Socialiste téměř 83 tisíc fanoušků. Po volbách se jejich počet zvýšil na necelých 87 

tisíc, což znamená, že v období volební kampaně strana získala zhruba čtyři tisíce 

nových podporovatelů.
61

  

Stránka vytvořená pouze k příležitosti voleb do EP získala během třech měsíců 

téměř tři tisíce fanoušků.  

o Intenzita komunikace – frekvence komentářů a obsah reakcí   

Jak u stránky Parti Socialiste, tak u Choisir Notre Europe, označovalo příspěvky 

za „To se mi líbí“ v průměru několik desítek uživatelů. Počet jen velice zřídka přesáhl 

sto „lajků“.  

Co se týče komentářů, častější byly u příspěvků vložených stranou Parti 

Socialiste. V průměru příspěvky měly kolem deseti komentářů. Diskuze většinou 

nevedly k vášnivé debatě mezi uživateli, nicméně skoro u každého příspěvku bylo 

možné najít jak pozitivní, tak negativní ohlasy na stranu PS, její kandidáty či její 

názory.  

Příspěvky na stránce Choisir Notre Europe nevzbuzovaly skoro žádné diskuze, 

počet komentářů se nikdy nedostal na více než deset, většinou se jednalo pouze o dva až 

tři komentáře k jednomu příspěvku, někdy se dokonce neobjevil komentář žádný.  

 

 Zhodnocení propracovanosti stránek  

Strana PS využila velké množství možností, které Facebook nabízí. Ke své trvalé 

oficiální stránce založila ještě jednu, která se věnovala pouze tématu voleb. Obzvláště 

tato stránka Choisir Notre Europe byla velice dobře propracovaná. Ke klasickým 
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záložkám přidala dvě další, které zajisté uživatele zaujaly. Především záložku Notre 

badge! se dá považovat za nápaditou, která určitě musela přilákat pozornost nemála 

fanoušků strany PS.  

Strana PS Facebook také využila ke vkládání velkého množství fotografií a videí 

z různých pořádaných akcí. To umožnilo uživatelům, kteří se nemohli určité události 

zúčastnit, podívat se na její průběh zpětně.  

Kampaň strany PS na Facebooku byla z velké části pozitivní, strana Facebook 

využila spíše k rozšiřování svých vizí a názorů a k mobilizaci svých potenciálních 

voličů. Nicméně pár příspěvků bylo namířeno proti jejímu soupeři straně FN a její 

předsedkyni. Strana PS se ovšem nesnažila stranu FN zesměšnit (kromě jednoho lehce 

ironického komentáře sdíleného přes seskupení mladých socialistů), spíše upozorňovala 

na body jejího programu, se kterými strana PS nesouhlasí a vyzývala voliče, aby 

bojovali proti hrozbě populismu a extremismu v Evropě.  

Strana PS vedla kampaň na Facebooku velmi aktivně, snažila se zaujmout voliče 

využitím i nestandardních záložek, které facebookové stránky oživily, velkou část 

kampaně využila k propagování svých cílů a k podpoře kandidáta Martina Schulze a 

díky vytvoření další stránky Choisir Notre Europe se jí povedlo zasáhnout větší 

spektrum voličů.  

2.3.4 Komparace sociálních sítí  

Na začátku je důležité zmínit, že jak strana FN, tak i PS vytvořily speciální 

stránku na Facebooku pouze k příležitosti voleb do EP, čímž se jim povedlo zajisté 

zasáhnout větší spektrum uživatelů. Strana UMP tak neučinila.  

Všechny strany využily klasické záložky Facebooku, jakými jsou Informace, 

Fotky, Videa a To se mi líbí. Jedině strana FN nevyužila záložku Události. Strany UMP 

i PS ji na své stránky sice zařadily, ovšem nedá se říci, že by ji aktivně využívaly. 

Strana UMP v době voleb nevytvořila žádnou událost, strana PS pouze dvě skrze 

stránku vytvořenou k příležitosti voleb – jednalo se ale pouze o událost voleb jako 

takových a o zahájení kampaně, tudíž ani ona nevyužila veškeré možnosti, které záložka 

Události nabízí.  

Jediná strana PS vytvořila dvě další specifické záložky – první vybízela 

uživatele ke změně profilové fotky na odznak strany PS a tímto se strana postarala o 

rozšíření podpory u největšího počtu uživatelů Facebooku, druhá záložka propojila 
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stránky na Twitteru a Facebooku, čímž také zaručila zasažení co nejvíce uživatelů 

sociálních sítí.  

Co se týče vložených příspěvků, fotek a videí, z velké části měly podobné 

funkce. Jednalo se především o představení vizí stran, jejich volebního programu, 

jednotlivých kandidátů do voleb a informování o různých událostech. Všechny strany 

zde vedly negativní kampaň, jelikož všechny nějakým způsobem útočily na své 

protivníky. Strana FN kritizovala strany UMP a PS, nicméně v době těsně před volbami 

nevložila žádný příspěvek namířený proti nim. Naopak strany UMP i PS několikrát 

zesměšňovaly své soupeře. Strana UMP použila velké množství ironických karikatur 

namířených proti prezidentovi a premiérovi země. Dva dny před volbami si strana 

dokonce změnila profilovou fotku na plakát proti François Hollandovi. Ironii využila 

také strana PS, která naopak ostře kritizovala Marine Le Pen a FN.  

Zaručeně největší počet fotek a videí vložila strana PS, jejíž profil obsahuje 

několik tisíc fotek za rok 2014, nejméně strana FN, která uveřejnila méně než sto fotek. 

V posledních pěti dnech před volbami byla ovšem nejaktivnější strana FN, která sdílela 

zhruba čtrnáct příspěvků denně, hned za ní je strana PS s dvanácti příspěvky za den. 

Strana UMP byla nejméně aktivní a vložila pouze čtyři příspěvky denně. 

Bezkonkurenčně nejsledovanější stranou byla taktéž FN. Stránka založená pro 

příležitost voleb získala během pár týdnů dvacet tisíc fanoušků, přes třicet tisíc nových 

uživatelů začalo v době volební kampaně sledovat oficiální stránky strany FN. Počet 

fanoušků stran UMP a PS vzrostl během kampaně pouze o tři až čtyři tisíce. Důkazem 

toho je i počet označení „To se mi líbí“, které je u příspěvků strany FN skoro jednou tak 

vyšší než u příspěvků strany UMP a až čtyřikrát vyšší než u příspěvků strany PS. I počet 

komentářů je u většiny příspěvků vyšší u strany FN, což dokazuje, že strana vzbuzuje 

zájem (pozitivní či negativní) u největšího počtu uživatelů.  

2.4 Komparace využití nástrojů PM  

Tato kapitola představuje kompletní komparaci jednotlivých výše 

analyzovaných nástrojů PM a jejich konkrétní využití stranami ve volební kampani. 

Důraz je kladen na zobecnění rozdílů ve vedení kampaně politickými stranami. V této 

části je také zodpovězena hlavní výzkumná otázka práce, zda strana FN vedla kampaň 

odlišně od svých protivníků a jestli využívala nástroje PM jiným způsobem.  

Specifika u jednotlivých nástrojů jsou prvně představena pomocí tabulky, která 

je v další části kapitoly interpretována.  
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 FN UMP PS 

VOLEBNÍ PLAKÁTY  

Počet  14 26 39 

Symboly  loga strany a dalších 

seskupení  

loga strany, 

Facebooku, 

Twitteru 

loga strany, 

Facebooku, 

Twitteru, 

animované prvky, 

hashtagy  

Téma  nacionalismus, 

kritika EU  

„proevropskost“, 

nacionalismus, 

vymezení se vůči 

prezidentovi státu  

„proevropskost“, 

vymezení se vůči 

extremismu, 

podpora Martina 

Schulze  

Personalizace  ano  ne  ne  

Negativní kampaň ne  ano  ano  

Cíloví voliči  

všichni občané, 

především mladí 

voliči, zemědělci a 

venkovští obyvatelé  

všichni občané, 

nezaměstnaní   

všichni občané, 

především mladí 

voliči  

REKLAMNÍ SPOTY  

Postavy a použité 

prostředky  

jedna postava, 

jednobarevné 

pozadí, odkaz na 

webové stránky  

kandidáti a předseda 

strany, přechody 

mezi tématy, hudba, 

příroda, prezentace 

fotek, slogany  

kandidáti strany, 

přechody mezi 

tématy, hudba, 

příroda, animované 

prvky, slogany  

Verbální X grafická 

stránka  

důraz kladen na 

verbální stránku  

důraz kladen na 

grafickou stránku  

důraz kladen na 

grafickou stránku  

Výrazy evokující  

EU X Francii 
8 x 7 21 x 13  16 x 5  

Délka  ~ 1 min 30 s  ~ 4 min  ~ 3 min 30 s  

Personalizace  ano  ne  ne  

Negativní kampaň ano  ne  ne  

Cíloví voliči  všichni občané  všichni občané  
všichni občané, 

vzdělanější vrstva  

SOCIÁLNÍ SÍTĚ  

Vytvoření speciální 

stránky k volbám  
ano  ne  ano  

Počet dalších záložek  0  0  2  
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Počet fotek za rok 

2014  
< 100  > 300  několik tisíc  

Průměrný počet 

příspěvků/den  
14  4  12  

Průměrný počet 

komentářů  
několik desítek  několik desítek  ~ 10  

Průměrný počet 

„lajků“  
300 - 400  ~ 200  několik desítek  

Nárůst fanoušků  22 %  4 %  5 %  

Negativní kampaň ano  ano  ano  

Ironická kritika  ne  ano  ano  

 

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kampaň strany FN se v určitých ohledech 

lišila od kampaní UMP a PS, které si naopak byly často podobné. Za prvé se jedná o 

využití negativní kampaně. Strana FN použila negativní kampaň v jiných nástrojích než 

strany UMP a PS. Volební plakáty FN byly čistě pozitivního rázu, opakem toho byly 

plakáty UMP i PS, které kritizovaly jednoho ze svých soupeřů. Reklamní spot strany 

FN byl velmi negativní, naopak oba spoty stran UMP a PS byly naprosto pozitivní. 

Z toho vyplývá, že strana FN a potažmo Marine Le Pen ke kritice svých protivníků 

využívala spíše mluvený projev než neverbální prvky, jako jsou například plakáty či 

fotografie. Ani na sociální síti Facebook strana FN příliš nekritizovala strany UMP a 

PS, když už ke kritice došlo, byla vždy seriózní – nezesměšňovala a neironizovala 

protikandidáty, ale spíše upozorňovala na oblasti, ve kterých neuspěli a se kterými 

strana FN nesouhlasí. Naopak právě na Facebooku obě strany UMP i PS vkládaly 

ironické příspěvky zesměšňující Marine Le Pen, prezidenta François Hollanda i 

premiéra Manuela Vallse. Serióznost v kritice soupeřů strany FN je důkazem toho, že 

strana se považuje za legitimní součást francouzského politického spektra, a ne za 

extrémní stranu na jeho okraji, a snaží se dle toho také prezentovat.  

Druhým zajímavým faktem je to, proti komu jaká strana svou kritiku namířila. 

Strana FN kritizovala oba své protivníky, UMP i PS, o kterých tvrdila, že nejsou 

schopny udělat nutné reformy, které Francie potřebuje. Strana PS tuto kritiku oplácela a 

svou negativní část kampaně zaměřila na stranu FN a její předsedkyni Marine Le Pen. 

Strana UMP se ovšem v analyzovaných nástrojích kritice od strany FN nebránila, 
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naopak se zaměřila na prezidenta (potažmo premiéra) země, kterého často 

zesměšňovala.  

Za třetí se kampaň strany FN značně lišila od svých protivníků v personalizaci 

politiky. Především v prvních dvou analyzovaných nástrojích, tj. volební plakáty a 

reklamní spoty, je značně patrné, že kampaň strany FN se opírala o její předsedkyni, 

která dominovala většině plakátů a byla jedinou postavou vyskytující se v reklamním 

spotu. Naopak ani jeden plakát stran UMP a PS nevyobrazuje jejich předsedu, stejně 

tomu je i u spotu strany PS. V klipu strany UMP se předseda strany sice vyskytuje, 

ovšem nemá tak dominantní roli, tudíž také nelze mluvit o personalizaci. Lídr strany FN 

má již od založení strany velmi silnou funkci. Je totiž prokázáno, že pro nové strany, 

kterou FN oproti čistě pravicovým a levicovým stranám je, je ze začátku těžké 

vybudovat si svou pozici v politickém spektru velkých a dlouho působících politických 

stran, a proto jsou často závislé na politických ambicích a schopnostech svého předsedy. 

Z tohoto důvodu byla silná pozice lídrů strany FN v minulosti považována za 

organizační slabost, nicméně strana dokázala ze slabosti udělat přednost. Díky silné 

pozici lídra, který v průběhu svého působení ve straně zastával velké množství různých 

funkcí, si strana FN vnitřně utvořila pevné vazby mezi členy a předsedou strany. Tyto 

pevné vazby a blízké vztahy členů ovlivňují to, že lídři mají větší zájem o úspěch strany 

FN než je tomu u jiných politických stran.
62

 Dá se tedy předpokládat, že kladení důrazu 

na lídra strany FN představuje jednu z výhod strany FN.  

Čtvrtý rozdíl je nejvíce patrný v reklamních klipech stran. Spot strany FN se 

výrazně lišil od spotů stran UMP a PS, které naopak měly velké množství společných 

charakteristik. Klip strany FN je „jednodušší“ a méně propracovaný. Strana FN 

nevyužila žádných kulis, hudby, barev, nezařadila do klipu více postav a ani nevyužila 

žádné animované prvky či zajímavé přechody. Toho všeho ve svých spotech využily 

obě strany UMP i PS, které kladly především důraz na grafickou propracovanost. Nedá 

se ovšem říci, že díky méně detailní propracovanosti je klip strany FN nejméně 

efektivní. Délka klipu, která je více než o polovinu kratší než klipy stran UMP a PS, a 

jeho „jednoduchost“ může naopak znamenat, že divák si ze spotu strany FN zapamatuje 

více informací a tudíž je jeho přínos větší.  

Za páté je důležité zmínit také sledovanost jednotlivých stránek stran na 

Facebooku jejími uživateli. Po dobu volební kampaně strana FN získala dvacet až třicet 
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tisíc nových podporovatelů, zatímco strany UMP a PS za stejnou dobu získaly pouhé tři 

až čtyři tisíce nových fanoušků. Vyjádřeno procentuálně, počet fanoušků během volební 

kampaně u strany FN stoupl o necelých 22%, u strany UMP o pouhá 4% a u strany PS o 

5%. Počet komentářů a označení příspěvků za „To se mi líbí“ je také značně vyšší na 

stránkách strany FN. Z toho jasně vyplývá, že strana FN byla nejsledovanější a 

vzbuzovala největší zájem u uživatelů sociální sítě.  

Závěrem se dá říci, že kampaň strany FN se od kampaní stran UMP a PS lišila 

ve třech hlavních bodech: ve způsobu využití negativní kampaně, v personalizaci 

politiky a v celkovém kladení důrazu na odlišné prvky. Strana FN použila negativní 

kampaň v jiných nástrojích než UMP a PS a tudíž k tomu využila odlišných prostředků. 

Vsadila spíše na mluvený projev oproti stranám UMP a PS, které pro kritiku svých 

soupeřů využily neverbální nástroje, jako jsou plakáty, obrázky či fotografie. Negativní 

kampaň ze strany FN byla namířena proti oběma soupeřům, strany UMP a PS se vždy 

zaměřily pouze na jednoho protivníka. Navíc strana FN v analyzovaných nástrojích 

vedla pouze seriózní negativní kampaň, kdežto strany UMP i PS použily zesměšňující a 

ironizující prvky. Kampaň strany FN byla silně personalizovaná, kampaně stran UMP a 

PS byly zaměřeny na stranu jako takovou. Obecně se také kampaň strany FN dá 

charakterizovat jako „jednodušší“ – plakáty obsahovaly málo symbolů, reklamní spot 

byl velmi krátký a nevyužil žádných speciálních prostředků. Nicméně dle sociální sítě 

Facebook vzbuzuje strana FN největší zájem – po dobu volební kampaně získala 

zaručeně největší počet fanoušků, její příspěvky se líbily více lidem a vedly k delším 

diskuzím.  

Dá se tedy usoudit, že odlišné využití jednotlivých nástrojů PM stranou FN mělo 

na voliče jiný vliv. Kritizování svých soupeřů jiným způsobem, kladení důrazu na 

odlišné prvky v jednotlivých nástrojích, vyzdvihování předsedkyně strany i 

„jednodušší“ provedení určitých nástrojů – to vše mohlo zapůsobit na voliče odlišně než 

kampaně stran UMP a PS a tím pádem dopad kampaně strany FN mohl být efektivnější.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala analýzou volebních kampaní z hlediska využití 

nástrojů PM. Hlavním cílem bylo porovnat kampaně třech hlavních stran francouzského 

politického spektra: FN, UMP a PS a ukázat tak, zda se od sebe určitým způsobem 

lišily. Práce se opírala o kampaně pro volby do EP v roce 2014, jelikož právě tyto volby 

představovaly v době psaní práce vrchol popularity strany FN. Důraz byl kladen na tři 

nástroje PM: volební plakáty, reklamní spoty a sociální sítě.  

Hlavní hypotéza práce tvrdí, že strana FN využívala dané nástroje odlišným 

způsobem než její dva hlavní protivníci UMP a PS a že ve vedení kampaně lze 

pozorovat určitá specifika. Tato specifika a odlišné využití jednotlivých nástrojů by 

mohly představovat jedno z dalších možných vysvětlení vítězství strany ve volbách do 

EP v roce 2014.  

Jako teoretický podklad byly k práci využity knižní publikace českých i 

zahraničních autorů zabývajících se PM a jeho nástroji. Pro konkrétní stanovení 

jednotlivých nástrojů k analýze byly zdrojem především elektronicky dostupné analýzy 

politických kampaní do různých voleb v zemích po celém světě. Tyto zdroje také 

posloužily pro stanovení struktury, dle které byly nástroje analyzovány.  

Z metodologického hlediska je práce založena na komparaci, která tedy 

představuje stěžejní metodu práce. Ke zkoumání jednotlivých nástrojů byly poté využity 

konkrétní metody pro analýzu nástrojů PM, především kvalitativní obsahová analýza.  

Po detailní analýze všech třech nástrojů PM dle předem zvolených kritérií byla 

prokázána určitá specifika v jejich využití. Hlavní hypotéza práce, že strana FN využívá 

nástroje jiným způsobem a klade v nich důraz na odlišné prvky, se dá považovat za 

potvrzenou. Strana FN použila negativní způsob vedení kampaně v jiných nástrojích 

než strany UMP a PS, uplatňovala k tomu tedy i jiné prvky. Vedla silně 

personalizovanou kampaň oproti stranám UMP a PS, které kladly důraz spíše na stranu 

jako takovou, a určité prvky v nástrojích PM byly „jednodušeji“ propracovány než tomu 

bylo u kampaně stran UMP a PS.  

Práce si netroufá tvrdit, že odlišné vedení kampaně se dá považovat za jedinou 

možnou příčinu vítězství strany FN. Je nutné brát v potaz další faktory, které měly 

zajisté vliv na výsledky voleb. Jedná se zaprvé o situaci, ve které se v té době nacházela 

Francie i celá Evropa. Francii před volbami v roce 2014 provázelo nepříznivé 

ekonomické i politické období, což se projevovalo v silném poklesu oblíbenosti 
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francouzského socialistického prezidenta François Hollanda a v roztříštěnosti i oslabení 

francouzské pravicové strany UMP. Dalším faktorem, který by se dal považovat za 

jedno z možných vysvětlení vítězství strany FN, je současný silný anti-imigrační proud, 

který je patrný ve většině Evropy, a fakt, že v období nepříznivé ekonomické situace, 

kde se většina Evropy nachází, se voliči přiklánějí k ideologii radikálnějších stran. Za 

třetí je důležité zmínit, že volby do EP jsou volbami druhého řádu, tudíž specifickými 

volbami, u kterých je prokázáno, že v nich extremistické strany dosahují lepších 

výsledků, než tomu je například v národních volbách. Dá se předpokládat, že všechny 

tyto zmíněné fenomény ovlivnily rozhodování voličů a dají se považovat za jednu 

z hlavních příčin vítězství strany FN. Tato práce však na problematiku pohlížela 

z jiného úhlu a přinesla jedno z dalších možných vysvětlení vítězství strany FN. Práce 

prokázala, že lze pozorovat určitá specifika ve vedení kampaně strany FN, která se liší 

od kampaní stran UMP a PS. Lze tedy předpokládat, že odlišné využití jednotlivých 

nástrojů, kladení důrazu na jiné prvky především v negativní části kampaně a 

„jednodušší“ propracovanost některých nástrojů způsobilo to, že dopad kampaně strany 

FN na voliče byl jiný než u kampaní jejích protivníků. Specifické vedení volební 

kampaně strany FN mohlo na voliče působit efektivněji a dá se tedy považovat za jedno 

z dalších možných vysvětlení vítězství strany FN ve volbách do EP v roce 2014.  

Summary 

The thesis was dealing with an analysis of elections campaigns, in terms of 

usage of political marketing tools. The aim was to compare the campaigns of three main 

parties from the French political spectrum: FN, UMP and PS, and show whether their 

campaigns vary. The thesis was based on campaigns in the 2014 European Parliament 

elections because in the time of writing the thesis this election was the peak of FN’s 

rising popularity. The emphasis was put on three tools: election posters, advertising 

spots and social networks.  

The main hypothesis of the thesis posits that FN used the tools in a different way 

than its main opponents UMP and PS. These specificities in campaign management 

could be considered as another possible reason for the FN’s victory in the 2014 

European Parliament elections.  

Publications from Czech and foreign authors dealing with PM and its tools were 

used as a theoretical base for the thesis. For the selection of individual tools for the 

analysis, mainly electronically accessible analyses of political campaigns in different 
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elections were used. These sources were also used for determination of the structure for 

the tools of analysis.  

Concerning the methodological part of the thesis, a comparison is the crucial 

method. Also concrete methods of PM were used for the analysis of the tools, especially 

qualitative content analysis.  

After a detailed exploration of all three tools according to criteria set in advance, 

certain specificities in their usage were proven. The main hypothesis that FN party uses 

the tools in a different way and puts emphasis on other elements, can be considered as 

confirmed. FN used for a negative part of the campaign different tools than UMP and 

PS parties and used also other elements for this purpose. Its campaign was strongly 

personalised compared to UMP and PS, who put emphasis rather on the party itself. 

Many elements in the FN campaign were also more clearly and simply elaborated.  

The thesis is not claiming that different campaign management is considered as 

the only reason for the FN victory in the elections. It is necessary to take into account 

also other factors that had a certain impact on election results. First of all we have to 

consider the situation of France, and the whole Europe before the 2014 elections. An 

unfavourable economic and political period in France was reflected in a strong decrease 

in the popularity of French socialist president François Hollande, and in a fragmentation 

of the right party UMP. Another factor explaining the victory of FN could be the current 

European strong anti-immigration movement, and the fact that during unfavourable 

economic situations voters often swing in support of the ideology of radical parties. 

Thirdly, it is proven that in European Parliament elections, specific second-order 

elections, extremist parties usually reach better results, than for example in national 

elections. Therefore we can assume that all these mentioned factors influenced voters’ 

decision and can be considered as important causes of the FN victory. However, my 

thesis used a different point of view on this phenomenon, and brought another possible 

explanation of the FN victory. The thesis proved that there were certain specificities in 

the FN campaign which differed from UMP and PS campaigns. We can therefore 

assume that a different way of using the PM tools, emphasising other elements 

especially in the negative part of the campaign and the “simpler” elaboration of certain 

tools, meant that the impact of the FN campaign on voters was different than the effect 

of its opponents’ campaigns. The specific campaign management could have a more 

effective impact on voters, and can therefore be considered as one of the possible 

explanations for the FN victory in the 2014 European Parliament elections.  
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Příloha č. 12: Volební plakát strany FN č. 12 (obrázek) 

Příloha č. 13: Volební plakát strany FN č. 13 (obrázek) 

Příloha č. 14: Volební plakát strany FN č. 14 (obrázek) 

Příloha č. 15: Volební plakát strany UMP č. 1 (obrázek) 

Příloha č. 16: Volební plakát strany UMP č. 2 (obrázek) 

Příloha č. 17: Volební plakát strany UMP č. 3 (obrázek) 

Příloha č. 18: Volební plakát strany UMP č. 4 (obrázek) 

Příloha č. 19: Volební plakát strany UMP č. 5 (obrázek) 

Příloha č. 20: Volební plakát strany UMP č. 6 (obrázek) 

Příloha č. 21: Volební plakát strany UMP č. 7 (obrázek) 

Příloha č. 22: Volební plakát strany UMP č. 8 (obrázek) 

Příloha č. 23: Volební plakát strany UMP č. 9 (obrázek) 

Příloha č. 24: Volební plakát strany UMP č. 10 (obrázek) 

Příloha č. 25: Volební plakát strany UMP č. 11 (obrázek) 

Příloha č. 26: Volební plakát strany UMP č. 12 (obrázek) 

Příloha č. 27: Volební plakát strany UMP č. 13 (obrázek) 

Příloha č. 28: Volební plakát strany UMP č. 14 (obrázek) 

Příloha č. 29: Volební plakát strany UMP č. 15 (obrázek) 

Příloha č. 30: Volební plakát strany UMP č. 16 (obrázek) 

Příloha č. 31: Volební plakát strany UMP č. 17 (obrázek) 

Příloha č. 32: Volební plakát strany UMP č. 18 (obrázek) 
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Příloha č. 33: Volební plakát strany UMP č. 19 (obrázek) 

Příloha č. 34: Volební plakát strany UMP č. 20 (obrázek) 

Příloha č. 35: Volební plakát strany UMP č. 21 (obrázek) 

Příloha č. 36: Volební plakát strany UMP č. 22 (obrázek) 

Příloha č. 37: Volební plakát strany UMP č. 23 (obrázek) 

Příloha č. 38: Volební plakát strany UMP č. 24 (obrázek) 

Příloha č. 39: Volební plakát strany UMP č. 25 (obrázek) 

Příloha č. 40: Volební plakát strany UMP č. 26 (obrázek) 

Příloha č. 41: Volební plakát strany PS č. 1 (obrázek) 

Příloha č. 42: Volební plakát strany PS č. 2 (obrázek) 

Příloha č. 43: Volební plakát strany PS č. 3 (obrázek) 

Příloha č. 44: Volební plakát strany PS č. 4 (obrázek) 

Příloha č. 45: Volební plakát strany PS č. 5 (obrázek) 

Příloha č. 46: Volební plakát strany PS č. 6 (obrázek) 

Příloha č. 47: Volební plakát strany PS č. 7 (obrázek) 

Příloha č. 48: Volební plakát strany PS č. 8 (obrázek) 

Příloha č. 49: Volební plakát strany PS č. 9 (obrázek) 

Příloha č. 50: Volební plakát strany PS č. 10 (obrázek) 

Příloha č. 51: Volební plakát strany PS č. 11 (obrázek) 

Příloha č. 52: Volební plakát strany PS č. 12 (obrázek) 

Příloha č. 53: Volební plakát strany PS č. 13 (obrázek) 

Příloha č. 54: Volební plakát strany PS č. 14 (obrázek) 

Příloha č. 55: Volební plakát strany PS č. 15 (obrázek) 

Příloha č. 56: Volební plakát strany PS č. 16 (obrázek) 

Příloha č. 57: Volební plakát strany PS č. 17 (obrázek) 

Příloha č. 58: Volební plakát strany PS č. 18 (obrázek) 

Příloha č. 59: Volební plakát strany PS č. 19 (obrázek) 

Příloha č. 60: Volební plakát strany PS č. 20 (obrázek) 

Příloha č. 61: Volební plakát strany PS č. 21 (obrázek) 

Příloha č. 62: Volební plakát strany PS č. 22 (obrázek) 

Příloha č. 63: Volební plakát strany PS č. 23 (obrázek) 

Příloha č. 64: Volební plakát strany PS č. 24 (obrázek) 

Příloha č. 65: Volební plakát strany PS č. 25 (obrázek) 

Příloha č. 66: Volební plakát strany PS č. 26 (obrázek) 
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Příloha č. 67: Volební plakát strany PS č. 27 (obrázek) 

Příloha č. 68: Volební plakát strany PS č. 28 (obrázek) 

Příloha č. 69: Volební plakát strany PS č. 29 (obrázek) 

Příloha č. 70: Volební plakát strany PS č. 30 (obrázek) 

Příloha č. 71: Volební plakát strany PS č. 31 (obrázek) 

Příloha č. 72: Volební plakát strany PS č. 32 (obrázek) 

Příloha č. 73: Volební plakát strany PS č. 33 (obrázek) 

Příloha č. 74: Volební plakát strany PS č. 34 (obrázek) 

Příloha č. 75: Volební plakát strany PS č. 35 (obrázek) 

Příloha č. 76: Volební plakát strany PS č. 36 (obrázek) 

Příloha č. 77: Volební plakát strany PS č. 37 (obrázek) 

Příloha č. 78: Volební plakát strany PS č. 38 (obrázek) 

Příloha č. 79: Volební plakát strany PS č. 39 (obrázek) 

Příloha č. 80: Profilová fotka stránky Front National na Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 81: Úvodní fotka stránky Front National na Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 82: Úvodní fotka stránky Front National na Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 83: Úvodní fotka stránky Front National – Européennes 2014 na 

Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 84: Oznámení o účasti Marion Maréchal – Le Pen v rádiu RMC 

(obrázek) 

Příloha č. 85: Oznámení o možnosti klást otázky Marine Le Pen a Gilles 

Lebretonovi on-line skrz Twitter (obrázek) 

Příloha č. 86: Žebříče Elus 2.0 oblíbenosti politických subjektů (obrázek) 

Příloha č. 87: Petice o rozpočtu Francie proti Evropské komisi (obrázek) 

Příloha č. 88: Volební plakát strany FN (obrázek) 

Příloha č. 89: Kritika politiky UMPS (obrázek) 

Příloha č. 90: Propagace strany (obrázek) 

Příloha č. 91: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

Příloha č. 92: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

Příloha č. 93: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 
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Příloha č. 94: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

Příloha č. 95: Průvod 1. května u příležitosti Sociální jara (obrázek) 

Příloha č. 96: Průvod 1. května u příležitosti Sociální jara (obrázek) 

Příloha č. 97: Kongres XIV. (obrázek) 

Příloha č. 98: Kongres XIV. (obrázek) 

Příloha č. 99: Kongres XIV. (obrázek) 

Příloha č. 100: Oznámení o projevu Marine Le Pen v televizní stanici France 3 

(obrázek) 

Příloha č. 101: Propagace Gilles Lebretona stranou FN (obrázek) 

Příloha č. 102: Propagace sociání sítě Les Patriotes (obrázek) 

Příloha č. 103: Aplikace „Rendez ses couleurs à la France“ (obrázek) 

Příloha č. 104: Ekonom Philippe Murer o ekonomickém programu Marine Le Pen 

(obrázek) 

Příloha č. 105: Chorvatská dívka o Evropě (obrázek) 

Příloha č. 106: Úvodní fotka stránky UMP na Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 107: Úvodní fotka stránky UMP na Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 108: Profilová fotka stránky UMP na Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 109: Karikatura zesměšňující prezidenta Francie (obrázek) 

Příloha č. 110: Karikatura zesměšňující prezidenta a premiéra Francie (obrázek) 

Příloha č. 111: Karikatura zesměšňující prezidenta Francie (obrázek) 

Příloha č. 112: Karikatura zesměšňující prezidenta Francie (obrázek) 

Příloha č. 113: Příspěvek namířen proti prezidentovi a premiérovi Francie 

(obrázek) 

Příloha č. 114: Příspěvek namířen proti prezidentovi a premiérovi Francie 

(obrázek) 

Příloha č. 115: Příspěvek namířen proti prezidentovi Francie (obrázek) 

Příloha č. 116: Příspěvek namířen proti prezidentovi Francie (obrázek) 

Příloha č. 117: Fotografie člena UMP (obrázek) 

Příloha č. 118: Fotografie člena UMP (obrázek) 

Příloha č. 119: Fotografie člena UMP (obrázek) 

Příloha č. 120: Mítink strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 121: Mítink strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 122: Snaha o získání nových členů (obrázek) 
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Příloha č. 123: Snaha o získání nových členů (obrázek) 

Příloha č. 124: Mítink strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 125: Mítink strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 126: Mítink strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 127: Kritika strany PS (obrázek) 

Příloha č. 128: Kritika strany PS (obrázek) 

Příloha č. 129: Oznámení o konání národního mítinku (obrázek) 

Příloha č. 130: Pozvánka na sledování národního mítinku on-line (obrázek) 

Příloha č. 131: Oznámení o účasti předsedy strany UMP v rádiovém vysílání 

(obrázek) 

Příloha č. 132: Sdílení fotografií z mítinku (obrázek) 

Příloha č. 133: Sdílení projevu předsedy strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 134: Příspěvek s konkrétními návrhy strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 135: Kampaň proti prezidentovi Francie (obrázek) 

Příloha č. 136: Kampaň proti prezidentovi Francie (obrázek) 

Příloha č. 137: Sdílení článku předsedy strany UMP (obrázek) 

Příloha č. 138: Sdílení odkazu na video (obrázek) 

Příloha č. 139: Sdílení odkazu na video (obrázek) 

Příloha č. 140: Profilová a úvodní fotka stránky Parti Socaliste na Facebooku 

(obrázek) 

Příloha č. 141: Profilová a úvodní fotka stránky Choisir Notre Europe na 

Facebooku (obrázek) 

Příloha č. 142: Mítink strany PS (obrázek) 

Příloha č. 143: Mítink strany PS (obrázek) 

Příloha č. 144: Konkrétní návrh strany pro změnu Evropy (obrázek) 

Příloha č. 145: Konkrétní návrh strany pro změnu Evropy (obrázek) 

Příloha č. 146: Příspěvek namířen proti straně FN (obrázek) 

Příloha č. 147: Informace o konajícím se mítinku (obrázek) 

Příloha č. 148: Rozhovoru s Jean-Christophe Cambadélisem (obrázek) 

Příloha č. 149: Boj PS proti populismu v Evropě (obrázek) 

Příloha č. 150: Kritika programu strany FN (obrázek) 

Příloha č. 151: #askmartin na Twitteru (obrázek) 

Příloha č. 152: Vybízení k účasti ve volbách (obrázek) 

Příloha č. 153: Vybízení k účasti ve volbách (obrázek) 
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Příloha č. 154: Vybízení k účasti ve volbách (obrázek) 

Příloha č. 155: Příspěvek namířen proti Marine Le Pen (obrázek) 

Příloha č. 156: Podpora kandidáta Martina Schulze (obrázek) 

Příloha č. 157: Podpora kandidáta Martina Schulze (obrázek) 

Přílohy 

Příloha č. 1: Volební plakát strany FN č. 1 (obrázek)  

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 2: Volební plakát strany FN č. 2 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 3: Volební plakát strany FN č. 3 (obrázek) 

 

Zdroj: http://fn40.com/2014/05/02/liste-bleu-marine-conduite-par-louis-aliot/ (staženo 

dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 4: Volební plakát strany FN č. 4 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

 

 

 

 

 

http://fn40.com/2014/05/02/liste-bleu-marine-conduite-par-louis-aliot/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 5: Volební plakát strany FN č. 5 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.nationspresse.info/presse-media/revue-de-presse/europeennes-2014-

les-listes-fn-toujours-en-tete-des-intentions-de-vote (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 6: Volební plakát strany FN č. 6 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 7: Volební plakát strany FN č. 7 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 8: Volební plakát strany FN č. 8 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 9: Volební plakát strany FN č. 9 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.lentente.net/categorie/programme-economique/ (staženo dne: 28. 5. 

2014)  

Příloha č. 10: Volební plakát strany FN č. 10 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

http://www.facebook.com/
http://www.lentente.net/categorie/programme-economique/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 11: Volební plakát strany FN č. 11 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 12: Volební plakát strany FN č. 12 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 13: Volební plakát strany FN č. 13 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.francejamet.fr/?cat=899 (staženo dne: 28. 5. 2014)  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.francejamet.fr/?cat=899
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Příloha č. 14: Volební plakát strany FN č. 14 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 15: Volební plakát strany UMP č. 1 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 16: Volební plakát strany UMP č. 2 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 17: Volební plakát strany UMP č. 3 (obrázek) 

 

Zdroj: http://ump-31.com/elections-europeennes-le-projet-de-lump-4/ (staženo dne: 28. 

5. 2014)  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://ump-31.com/elections-europeennes-le-projet-de-lump-4/
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Příloha č. 18: Volební plakát strany UMP č. 4 (obrázek) 

 

Zdroj: http://actupol30-blog.fr/2014/04/26/le-tournant-souverainiste-de-lump/ (staženo 

dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 19: Volební plakát strany UMP č. 5 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 20: Volební plakát strany UMP č. 6 (obrázek) 

 

Zdroj: http://jabenisti.over-blog.com/2014/05/elections-europeennes-2014-le-

programme-de-l-ump-pour-la-france-et-l-ile-de-france.html (staženo dne: 28. 5. 2014)  

 

 

http://actupol30-blog.fr/2014/04/26/le-tournant-souverainiste-de-lump/
http://www.facebook.com/
http://jabenisti.over-blog.com/2014/05/elections-europeennes-2014-le-programme-de-l-ump-pour-la-france-et-l-ile-de-france.html
http://jabenisti.over-blog.com/2014/05/elections-europeennes-2014-le-programme-de-l-ump-pour-la-france-et-l-ile-de-france.html
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Příloha č. 21: Volební plakát strany UMP č. 7 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.comoprint.com/blog/politique-elections-europeennes-2014/ (staženo 

dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 22: Volební plakát strany UMP č. 8 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 23: Volební plakát strany UMP č. 9 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

http://www.comoprint.com/blog/politique-elections-europeennes-2014/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 24: Volební plakát strany UMP č. 10 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 25: Volební plakát strany UMP č. 11 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 26: Volební plakát strany UMP č. 12 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 27: Volební plakát strany UMP č. 13 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 28: Volební plakát strany UMP č. 14 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 29: Volební plakát strany UMP č. 15 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 30: Volební plakát strany UMP č. 16 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 31: Volební plakát strany UMP č. 17 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 32: Volební plakát strany UMP č. 18 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 33: Volební plakát strany UMP č. 19 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 34: Volební plakát strany UMP č. 20 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 35: Volební plakát strany UMP č. 21 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 36: Volební plakát strany UMP č. 22 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 37: Volební plakát strany UMP č. 23 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 38: Volební plakát strany UMP č. 24 (obrázek) 

 

Zdroj: http://ump48.overblog.com/2014/05/elections-europeennes-reunion-publique-

regionale-languedoc-roussillon-a-nimes-le-mercredi-14-mai-2014.html (staženo dne: 

28. 5. 2014) 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://ump48.overblog.com/2014/05/elections-europeennes-reunion-publique-regionale-languedoc-roussillon-a-nimes-le-mercredi-14-mai-2014.html
http://ump48.overblog.com/2014/05/elections-europeennes-reunion-publique-regionale-languedoc-roussillon-a-nimes-le-mercredi-14-mai-2014.html
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Příloha č. 39: Volební plakát strany UMP č. 25 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.sebastiendavid.fr/europeennes-2014-vote-ump-le-seul-vote-utile-le-

vote-ump.html (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 40: Volební plakát strany UMP č. 26 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.patrickdevedjian.fr/elections-europ%C3%A9ennes-la-liste-ump-en-

ile-de-france/592  (staženo dne: 28. 5. 2014) 

 

 

 

http://www.sebastiendavid.fr/europeennes-2014-vote-ump-le-seul-vote-utile-le-vote-ump.html
http://www.sebastiendavid.fr/europeennes-2014-vote-ump-le-seul-vote-utile-le-vote-ump.html
http://www.patrickdevedjian.fr/elections-europ%C3%A9ennes-la-liste-ump-en-ile-de-france/592
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Příloha č. 41: Volební plakát strany PS č. 1 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  

Příloha č. 42: Volební plakát strany PS č. 2 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 43: Volební plakát strany PS č. 3 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.philippenauche.fr/2014/05/23/voter-martin-schulz-une-chance-

historique-pour-leurope/ (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 44: Volební plakát strany PS č. 4 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 45: Volební plakát strany PS č. 5 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 46: Volební plakát strany PS č. 6 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 47: Volební plakát strany PS č. 7 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 48: Volební plakát strany PS č. 8 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 49: Volební plakát strany PS č. 9 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 50: Volební plakát strany PS č. 10 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 51: Volební plakát strany PS č. 11 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 52: Volební plakát strany PS č. 12 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 53: Volební plakát strany PS č. 13 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 54: Volební plakát strany PS č. 14 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 55: Volební plakát strany PS č. 15 (obrázek) 

 

Zdroj: http://ps44.fr/tag/europeennes/ (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 56: Volební plakát strany PS č. 16 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 57: Volební plakát strany PS č. 17 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 58: Volební plakát strany PS č. 18 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 59: Volební plakát strany PS č. 19 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 60: Volební plakát strany PS č. 20 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 61: Volební plakát strany PS č. 21 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 62: Volební plakát strany PS č. 22 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


105 

 

 

 

Příloha č. 63: Volební plakát strany PS č. 23 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 64: Volební plakát strany PS č. 24 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 65: Volební plakát strany PS č. 25 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 66: Volební plakát strany PS č. 26 (obrázek) 

 

Zdroj: www.twitter.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 67: Volební plakát strany PS č. 27 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 68: Volební plakát strany PS č. 28 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 69: Volební plakát strany PS č. 29 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 70: Volební plakát strany PS č. 30 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 71: Volební plakát strany PS č. 31 (obrázek) 

 

Zdroj: http://hern.over-blog.com/tag/europe/ (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 72: Volební plakát strany PS č. 32 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 73: Volební plakát strany PS č. 33 (obrázek) 

 

Zdroj: http://lanester.parti-socialiste.fr/page/2/ (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 74: Volební plakát strany PS č. 34 (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 75: Volební plakát strany PS č. 35 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.rue89strasbourg.com/index.php/evenements/elections-europeennes-

grand-meeting/  (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 76: Volební plakát strany PS č. 36 (obrázek) 

 

Zdroj: www.twitter.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 77: Volební plakát strany PS č. 37 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.pscreuse.net/2014/05/ (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 78: Volební plakát strany PS č. 38 (obrázek) 

 

Zdroj: http://annickleloch.com/tag/elections/ (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 79: Volební plakát strany PS č. 39 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.comoprint.com/blog/politique-elections-europeennes-2014/  (staženo 

dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 80: Profilová fotka stránky Front National na Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 81: Úvodní fotka stránky Front National na Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.comoprint.com/blog/politique-elections-europeennes-2014/
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Příloha č. 82: Úvodní fotka stránky Front National na Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 83: Úvodní fotka stránky Front National – Européennes 2014 na 

Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 84: Oznámení o účasti Marion Maréchal – Le Pen v rádiu RMC 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 85: Oznámení o možnosti klást otázky Marine Le Pen a Gilles 

Lebretonovi on-line skrz Twitter (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 86: Žebříče Elus 2.0 oblíbenosti politických subjektů (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 87: Petice o rozpočtu Francie proti Evropské komisi (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


115 

 

 

 

Příloha č. 88: Volební plakát strany FN (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 89: Kritika politiky UMPS (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 90: Propagace strany (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 91: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 92: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 93: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
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Příloha č. 94: Kampaň Marine Le Pen v prezidentských volbách roku 2012 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 95: Průvod 1. května u příležitosti Sociální jara (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 96: Průvod 1. května u příležitosti Sociální jara (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 97: Kongres XIV. (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 98: Kongres XIV. (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 99: Kongres XIV. (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 100: Oznámení o projevu Marine Le Pen v televizní stanici France 3 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 101: Propagace Gilles Lebretona stranou FN (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 102: Propagace sociání sítě Les Patriotes (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 103: Aplikace „Rendez ses couleurs à la France“ (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 104: Ekonom Philippe Murer o ekonomickém programu Marine Le Pen 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 105: Chorvatská dívka o Evropě (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Příloha č. 106: Úvodní fotka stránky UMP na Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 107: Úvodní fotka stránky UMP na Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 108: Profilová fotka stránky UMP na Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 109: Karikatura zesměšňující prezidenta Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 110: Karikatura zesměšňující prezidenta a premiéra Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 111: Karikatura zesměšňující prezidenta Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 112: Karikatura zesměšňující prezidenta Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 113: Příspěvek namířen proti prezidentovi a premiérovi Francie 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 114: Příspěvek namířen proti prezidentovi a premiérovi Francie 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 115: Příspěvek namířen proti prezidentovi Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 116: Příspěvek namířen proti prezidentovi Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 117: Fotografie člena UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 118: Fotografie člena UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 119: Fotografie člena UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 120: Mítink strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 121: Mítink strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 122: Snaha o získání nových členů (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 123: Snaha o získání nových členů (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 124: Mítink strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 125: Mítink strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 126: Mítink strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 127: Kritika strany PS (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 128: Kritika strany PS (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 129: Oznámení o konání národního mítinku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 130: Pozvánka na sledování národního mítinku on-line (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 131: Oznámení o účasti předsedy strany UMP v rádiovém vysílání 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 132: Sdílení fotografií z mítinku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 133: Sdílení projevu předsedy strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 134: Příspěvek s konkrétními návrhy strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 135: Kampaň proti prezidentovi Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 136: Kampaň proti prezidentovi Francie (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 137: Sdílení článku předsedy strany UMP (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 138: Sdílení odkazu na video (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 139: Sdílení odkazu na video (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 140: Profilová a úvodní fotka stránky Parti Socaliste na Facebooku 

(obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 141: Profilová a úvodní fotka stránky Choisir Notre Europe na 

Facebooku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 142: Mítink strany PS (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 143: Mítink strany PS (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 144: Konkrétní návrh strany pro změnu Evropy (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 145: Konkrétní návrh strany pro změnu Evropy (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 146: Příspěvek namířen proti straně FN (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 147: Informace o konajícím se mítinku (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 148: Rozhovoru s Jean-Christophe Cambadélisem (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 149: Boj PS proti populismu v Evropě (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 150: Kritika programu strany FN (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 151: #askmartin na Twitteru (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 152: Vybízení k účasti ve volbách (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 153: Vybízení k účasti ve volbách (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


140 

 

 

 

Příloha č. 154: Vybízení k účasti ve volbách (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 155: Příspěvek namířen proti Marine Le Pen (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 
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Příloha č. 156: Podpora kandidáta Martina Schulze (obrázek) 

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014) 

Příloha č. 157: Podpora kandidáta Martina Schulze (obrázek)  

 

Zdroj: www.facebook.com (staženo dne: 28. 5. 2014)  
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