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Anotace 

Tato práce se zabývá stavem francouzské Socialistické strany v době její vnitřní krize 

v letech 2016-2018. Analyzuje obzvlášť proces rozštěpení strany do různých stran a hnutí, 

které se projevilo na konci prezidentského mandátu Françoise Hollanda a po prohraných 

prezidentských a legislativních volbách v roce 2017. V daném období se totiž ještě víc 

zvýraznily jindy méně patrné rozdíly mezi idealisty a realisty (ideology a pragmatiky), kteří 

už dál neudrželi konsensus o koexistenci uvnitř strany. Cílem práce bylo zjistit, jestli se výše 

popsaná krize nějak liší od dalších neúspěšných období francouzských socialistů. S použitím 

Panebiancova konceptu genetického kódu stran totiž zjišťujeme, že socialisté byli náchylní 

ke štěpení už od svého vzniku. V historickém vývoji strany se zaměříme na vývoj 

ideologických a pragmatických tendencí uvnitř Socialistické strany, na těchto základech se 

totiž dost často vnitrostranické proudy formovaly. Práce taky přinese analýzu vnitřního 

vývoje francouzských socialistů, díky které můžeme lépe pochopit, proč ke krizi 

francouzských socialistů v letech 2016-2018 došlo a proč se při ní strana tak hluboce 

rozdělila. Pohled do minulosti doplní na závěr taky stručná analýza faktorů, které můžou 

přibližně v letech 2018-2020 ovlivnit další směřování Socialistické strany. 

Annotation 

This work aims to analyze a crisis in French Socialist party between 2016–2018. It 

was an era of a quite deep confusion in the French socialist movement. The party then failed 

to preserve its own unity and split into several smaller groups. This work tries to identify 

some reasons of this division. Firstly, it can be useful to outline a history of the French 

Socialist party. In concordance with Angelo Panebianco and his concept of genetic code of 

political parties, this text will be focused on the circumstances of the Socialist party’s origins 

in 1905. Afterwards, we will be able to identify several consequences of this process. 

Moreover, the special emphasis is laid on a conflict amid supporters of pragmatic or 

ideological policy in Socialist party. This timeline will be enriched by a systematic overview 

of the Socialist party’s structure. That chapter will tend to demonstrate especially how much 

the concept of Socialist party membership evolved in last 40 years and what consequences 

it has. Finally, the last part of this work looks at the condition of the Socialist party amid 

2016-2018 using the conclusions of previous chapters. 
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Zdůvodnění výběru práce (max. 2000 znaků): 

Jak napsal Herbert Kitschelt v 90. letech minulého století, tradiční voliči levicových 

stran, kteří stáli za jejich úspěchem v poválečné Evropě, se stále častěji rozhodují pro strany 

populistické nebo krajně pravicové. Tento přesun tradičního elektorátu nezůstává na levici 

bez odezvy. Vyprofilovaly se tak de facto dvě výrazné skupiny – jedna, která se idealisticky 

drží tradičního diskurzu a programu, který strana hájila. Druhá se naopak snaží zareagovat 

na změnu chování voličů přesunem do středu politického spektra – a v některých otázkách 

se chovat "pravicově". Tato skupina sází na realistický akcent ve svém politickém 

marketingu a snaží se svůj odklon vysvětlit nutností dané situace. Tuto debatu "dvou levic", 

jak ji nazvali někteří novináři, můžeme v současnosti pozorovat v různých zemích: ať už 

během primárek na francouzské levici v lednu 2017 (Hamon X Valls), britské Labour party 

(pokusy odvolat předsedu Corbyna) nebo třeba v české sociální demokracii. 

Tato dynamika hluboce ovlivňuje současný stranický vývoj a souvisí se stávajícími 

tendencemi rozbíjet tradiční pravo-levé dělení politického spektra. Socialistické strany 

zásadně ovlivňovaly evropské politické prostředí od poslední třetiny 19. století a jejich 

pozice ve 20. století byla většinou stabilní. Jejich aktuální dilema může výrazně ovlivnit 

celkový vývoj stranických systémů tohoto století – proto je také důležité problém sledovat.  
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 Práce se bude soustředit na štěpení francouzské Socialistické strany s důrazem na 

vývoj v období stranických primárek v lednu 2017 a následné prezidentské volby. Cílem je 

s podporou odborné literatury identifikovat zásadní historické milníky, které směřování 

francouzského socialistického tábora ovlivnily. Obě současné tendence (realistická a 

idealistická) budou podrobeny srovnání z hlediska historického vývoje, programatiky a 

aktuální volební strategie. Cílem je také nabídnout přesah směrem do budoucnosti – k 

možným scénářům dalšího vývoje.  

Metodologie práce (max. 1500 znaků):  

Aby mohlo být téma přesně uchopeno, nemůže se tato práce obejít bez 

konceptualizace. Pečlivě musí být vysvětleny pojmy použité v názvu práce: levice, 

"idealismus" a "realismus" v kontextu Socialistické strany. Objektem zkoumání musí být 

také samotná francouzská Socialistická strana. Její některá specifika sice budou popsána v 

kapitole o historickém vývoji francouzské levice, z metodologického pohledu ale bude 

navázáno na model, se kterým přišel F. Sawicki – tedy analýza PS prostřednictvím táborů 

uvnitř strany, různých hnutí a menších stran, které jsou do stranického tábora zapojeny.  

Celkově bude mít práce charakter případové studie v rámci Socialistické strany, v 

níž budou obě tendence podrobeny zkoumání a srovnání.  

Základní charakteristika tématu (max. 1500 znaků):  

Vývoj francouzské Parti socialiste byl v mnoha ohledech specifický. Strana totiž 

vznikla integrací několika stran a hnutí až v průběhu režimu tzv. V. republiky. Jasným 

předchůdcem je sice SFIO (hlavní zástupce socialistického proudu během III. a IV. 

republiky), okolo ní ale existovaly další menší hnutí a strany, které se k ní postupně 

přibližovaly. Samotný vznik PS datujeme do roku 1969 - právě tehdy se různá menší hnutí 

integrovaly se socialisty do jednoho tábora. Na kongresu v Épinay se pak ujal vedení strany 

Mitterrand, který stranický program posunul poměrně ostře doleva. Po celá sedmdesátá léta 

je pak možné pozorovat setrvalý pokles podpory komunistické strany mezi voliči. Vedlejším 

produktem eliminace PCF je ale i štěpení uvnitř samotného socialistického tábora. Rok 1981 

a zvolení Mitterranda prezidentem s sebou přineslo mnoho otázek – jak bude vypadat 

socialistické vládnutí v rámci V. republiky? Právě éra Mitterrandova prezidentství 

zvýraznila neshody nad směřováním francouzského socialismu. Také v současné době se ve 
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1. Úvod 

Rok 2017 byl pro francouzskou Socialistickou stranu (Parti Socialiste) mimořádně 

náročný. V předešlých pěti letech byla u moci a v prezidentských a poslaneckých volbách 

proto musela hájit bilanci uplynulého volebního období.1 Postoj strany, která vznikla v roce 

1969 z několika levicových uskupení, ale před volbami rozhodně nebyl jednotný. Dlouho 

přitom nebylo jasné, jestli se o obhajobu pokusí prezident François Hollande a zda se 

případně uskuteční stranické primárky. Určitý náskok ve volební kampani tak získali jiní 

kandidáti, kteří se zaměřili na voliče Socialistické strany. Kandidaturu totiž oznámili Jean-

Luc Mélenchon se svým hnutím La France insoumise (v doslovném překladu Nepoddajná 

Francie = LFI) a bývalý ministr hospodářství socialistické vlády Emmanuel Macron, který 

si založil hnutí En marche! (v doslovném překladu Vpřed!) Zatímco Macron byl 

k Hollandovu prezidentství kritický kvůli pomalým a neúčinným reformám, Mélenchon zase 

prezidenta obviňoval ze zrady levicové politiky a odchýlení od socialistického ideálu. 

Sám Hollande se nakonec v prosinci 2016 rozhodl, že se o obhajobu mandátu 

nepokusí. Takové rozhodnutí udělal jako vůbec první prezident páté republiky a stalo se tak 

zřejmě i s ohledem na sociologická šetření, podle kterých byl Hollande nejméně populární 

prezident v historii páté republiky. Socialistická strana tak začala připravovat primárky až 

v době, kdy bylo o kandidátech ostatních hnutí rozhodnuto. Ve dnech, kdy se jiné strany a 

hnutí mohly sjednotit za svým kandidátem, socialisté naopak zdůrazňovali vlastní konfliktní 

témata a vzájemné rozdíly. Nejpodstatnější rozdíl mezi kandidáty spočíval v postoji 

k uplynulým pěti letům vlastní vlády. Podobně jako Macron a Mélenchon se i účastníci tzv. 

Občanských primárek rozdělili přibližně podle pragmatického nebo ideologického postoje 

k socialistické politice. O socialistickou nominaci se ve dvoukolových primárkách (22. a 29. 

ledna 2017) utkali bývalý Hollandův premiér Manuel Valls, někdejší ministr školství Benoît 

Hamon, předchůdce Emmanuela Macrona v roli ministra hospodářství Arnaud Montebourg 

a další čtyři kandidáti nejen z řad členů Socialistické strany.  

Stranickou nominaci nakonec obdržel Benoît Hamon, tedy kandidát spjatý s bývalým 

proudem Nouveau Parti Socialiste (v překladu Nová socialistická strana). Spolu s Henri 

                                                           
1 Volební rok 2012 byl navíc pro socialisty bezprecedentně úspěšný. Získali totiž jak prezidentský úřad 

(François Hollande v druhém kole s 51,64 % porazil Nicolase Sarkozyho), tak většinu v Národním 

shromáždění (331 poslanců v rámci prezidentské většiny). Vůbec poprvé za tzv. Páté republiky (1958 – dosud) 

se navíc levici podařilo ovládnout Senát.  
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Emmanuellim, nebo Arnaudem Montebourgem patřil dlouho mezi hlavní představitele 

levého křídla Socialistické strany.2 I v prezidentské kampani se pak jeho program v mnohém 

překrýval s plány Jean-Luca Mélenchona. Hamon například navrhoval univerzální základní 

příjem, akcentoval ekologická témata a vymezoval se proti éře Françoise Hollanda 

v Elysejském paláci. Hamonovo vítězství v prvním i druhém kole otevřených primárek 

ovšem navzdory podepsanému závazku nepřijal jeho hlavní konkurent Manuel Valls, který 

nakonec otevřeně podpořil Emmanuela Macrona. 

Velkým tématem blížících se prezidentské kampaně byly poměrně vysoké preference 

Marine Le Penové, které jí v některých volebních modelech pro první kolo stavěly na první 

místo. Určitá obava z jejího vítězství pak hrála při rozhodování některých voličů významnou 

roli. Mnozí už v prvním kole hledali kompromisního kandidáta, kterým se pro ně Emmanuel 

Macron stal. Nerozhodovali se podle svých dlouhodobých stranických preferencí, ale podle 

toho, co se jim zdálo potřebné – odevzdali tak tzv. vote utile.3 Pro některé voliče Socialistické 

strany byla totiž nepřijatelná Hamonova ideologická vyhraněnost, jiní zase dali přednost 

Mélenchonovu hnutí, které pro ně bylo autentičtější než Hamonův volební projekt. Na 

Macronovu stranu se navíc připojily i některé hlavní postavy tehdejší Socialistické strany – 

kromě Manuela Vallse mu svou podporu nepřímo vyjádřil i François Hollande. Socialistický 

tábor se v prezidentské kampani definitivně rozštěpil a média v předvolebních týdnech 

přinášela zprávy o tom, koho vlastně různí socialističtí poslanci podporují. Výsledkem bylo 

šest procent v prvním kole pro Hamona a kandidát Socialistické strany pak vyzval své voliče 

k porážce Marine Le Penové v druhém kole. Červnové poslanecké volby pak pro socialisty 

znamenaly další neúspěch – z původních téměř tři sta křesel v Národním shromáždění se 

klub Nové levice (Nouvelle Gauche)4 zredukoval na třicet poslanců. 

Neúspěšný kandidát v primárkách Manuel Valls pak na RTL označil Socialistickou 

stranu za mrtvý projekt, François Hollande se stáhl do ústraní, Benoît Hamon si založil 

novou stranu a první tajemník strany Jean-Christophe Cambadélis rezignoval na svou funkci, 

                                                           
2 Podobný efekt měly primárky taky u opozičních Repulikánů (Les Républicains). Stranickým kandidátem 

pro prezidentské volby se u nich stal François Fillon se svým společensky konzervativním a ekonomicky 

liberálním programem. Ten sice měl úspěch u užšího okruhu příznivců strany, při samotných volbách byl ale 

pro středové voliče příliš „pravicový“. Hamonův projekt pak byl zase pro středové voliče příliš vyhraněný 

„nalevo“. 
3 V českém prostředí se pro tento fenomén vžila fráze „nevolit srdcem, ale hlavou“. Víc obecně k vote utile 

např: (Allisson, 2014, str. 681–686). 
4 Socialisté v roce 2017 z názvu svého parlamentního klubu vymazali slovo „socialismus“.  
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jak už před tím avizoval. V dubnu 2018 si PS zvolila nové vedení s jasným úkolem: získat 

zpět voliče, kteří v roce 2017 výrazně přepsali politickou mapu Francie. 

Výše nastíněné období chce analyzovat i tato práce. Cílem je s pomocí 

politologických teorií identifikovat příčiny popsané současné krize francouzské 

Socialistické strany. Zvláštní význam budeme věnovat jejímu štěpení. Pohled do historie 

nám ukáže, že i v minulých desetiletích se Socialistická strana dělila na různé proudy. Tato 

práce chce odpovědět na otázku, jestli se štěpení v letech 2016–2018 něčím liší od tradičního 

uspořádání strany. 

Po metodologickém úvodu v práci shrneme historický vývoj francouzské 

Socialistické strany. Zajímat nás budou hlavně štěpné tendence uvnitř strany v protikladu 

k nutnosti udržet socialistický tábor pohromadě. Následně tento přehled porovnáme 

s vývojem vnitřní stranické struktury. Vycházet budeme z autorů klasických (Duverger) i 

soudobějších (Lefebvre, Sawicki). Následně tento historický přehled porovnáme se stavem 

Socialistické strany v letech 2016–2018, podrobněji tam rozebereme události nastíněné o 

několik řádků výš. Budeme se zabývat otázkou, jestli je štěpení, popř. rozpad některých 

proudů uvnitř Socialistické strany pravou příčinou krize nebo spíš jejím důsledkem a 

projevem hlubších problémů. Závěrem se pokusíme nastínit důležité výzvy pro stranu po 

dubnovém kongresu v roce 2018. 
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2. Proč a jak psát o francouzských socialistech? 

Jak už bylo řečeno v úvodu, tato práce se zabývá událostmi aktuálními pro dobu, ve 

které vzniká. Na analyzovanou krizi francouzských socialistů se zatím nemůžeme podívat 

z odstupu a není vůbec vyloučené, že se straně podaří znovu vrátit na pomyslné výsluní. Na 

to, že může být psaní práce o aktuálním tématu ošidné, upozorňuje i Umberto Eco. (1996, 

str. 59) Doporučuje tedy maximálně vycházet z existující literatury a mít dobře zpracovaný 

metodologický postup. V následující kapitole bych proto rád shrnul svůj osobní přístup ke 

psaní o francouzských socialistech a stručně se zaměřil na klíčové pojmy, se kterými 

pracujeme. 

V době, kdy jsem se rozhodoval pro téma své bakalářské práce (jaro 2017), čekalo 

státy Evropské unie několik důležitých voleb. Nové složení dolní sněmovny měli v rozmezí 

několika měsíců vybírat Francouzi, Rakušané, Němci nebo Češi. Ve všech těchto zemích se 

v končícím volebním období na vládě podílela tradiční levice (sociální demokraté/socialisté) 

a volební průzkumy zároveň dávaly určitou šanci stranám s populistickými rysy (Národní 

fronta ve Francii nebo Alternativa pro Německo).5  Levicové strany v těchto zemích se proto 

snažily znovu oslovit své tradiční voliče (zjednodušeně pracující s nižšími příjmy), uvnitř se 

ale nedokázaly shodnout na metodě, jak toho cíle dosáhnout. Vzít si inspiraci spíš 

z levicovějších pozic nebo se naopak posunout mírně do středu a tématicky akcentovat 

například bezpečnost? Vzhledem ke specifické situaci ve všech vybraných zemích jsem se 

rozhodl vybrat pouze jeden případ, na kterém demonstrovat dilemata tradiční levice – 

francouzskou Socialistickou stranu. Obzvlášť zajímavé na tomto případu bylo rozštěpení 

strany do různých proudů, které se projevilo vlastně už před prezidentskými volbami. 

Situaci uvnitř PS jsme nastínili už v úvodu, projekt této práce vznikal v době 

předvolební kampaně, resp. prvních týdnů po Macronově vítězství. Nebylo ale jasné, jak 

bude prezidentská většina v Národním shromáždění koherentní a jak Macronovo 

prezidentství ovlivní tradiční strany (Republikáni = Les Républicains, Socialistická strana). 

Vývoj situace ale práci posunul od pouhé deskripce rozdílů mezi stranickými proudy 

k hlubší analýze stavu Socialistické strany. Jak totiž ukážeme v dalších kapitolách, štěpení a 

                                                           
5 Pro rozlišení populistických trendů v politice můžeme pracovat s pojetím Michala Kubáta. Populista je 

podle něho ten, kdo se snaží uchvátit politickou moc a zaštiťuje se při tom slibem, že moc vrátí do rukou 

lidu. Populaci dělí na „dobrý“ lid a „zlé“ elity. Důležitými prvky jsou princip vůdcovství, odpor k liberalismu 

a tvrdá kritika zastupitelské demokracie. Je ale třeba dodat, že v každém politickém systému může pojem 

populismus nabývat unikátního významu. (srov. Kubát, 2016, str. 23) 
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dělení bylo socialistům vlastní už od prvotní syntézy na začátku 20. století. V této práci proto 

budeme zkoumat nejen tuto náchylnost k vnitřnímu dělení, ale zároveň náš pohled rozšíříme 

o analýzu vnitřní struktury Socialistické strany. Původně zamýšlenou jednopřípadovou 

studii tak obohatíme o pohled dovnitř s pomocí předních teoretiků. 

V práci budeme vycházet z dnes už klasické knihy Politické strany od Maurice 

Duvergera z roku 1951. Využijeme ji hlavně pro lepší metodologické uchopení analýzy 

stranické struktury francouzských socialistů. Zároveň se inspirujeme autorovými postřehy – 

ať už mířenými na socialisty francouzské nebo jiné evropské členy této stranické rodiny. Při 

analýze členské základny si pak pomůžeme studiemi současných autorů – Rémiho Lefebvra 

a Fréderica Sawickeho. Ti se snaží na strany dívat ze sociologického pohledu a my jejich 

analýzy využijeme na více místech. Při pohledu do historie se budeme odkazovat na Angela 

Panebianca a jeho koncept genetického kódu stran. Jeho přístup: zaměřit se při analýze 

Socialistické strany na prvotní skupiny, ze kterých strana vznikla, bude důležitý i pro tuto 

práci. V neposlední řadě se obrátíme taky na studii o vztahu francouzských socialistů a moci, 

kterou napsali Alain Bergounioux a Gérard Grunberg. S jejich pojmy budeme pracovat 

v kapitole Tradičně rozštěpená strana. Při psaní o událostech aktuálních v době psaní práce 

bylo nutné vycházet z žurnalistických textů, mezi nejčastější zdroje v tomto ohledu patřil 

deník Le Monde, web rádia France Info nebo časopis Le Point. Pro analýzu PS v roce 2017 

pak byla použita taky studie, kterou po volbách sepsal Rémi Lefebvre pro Institut Jeana 

Jaurèse. 

Na úplném začátku bychom si ale měli vyjasnit několik důležitých pojmů, které 

budeme používat. Práce o francouzských socialistech se týká pouze období, ve kterém se 

dokázali sjednotit do širší politické strany. To se podařilo až Jeanu Jaurèsovi (1859-1914) 

v roce 1905, jak bude podrobněji vysvětleno v příští kapitole. Francouzský socialismus do 

tohoto data proto zůstává mimo zájem této práce. Pojmem „francouzští socialisté“ proto 

v této práci myslíme členy Jaurèsovy SFIO a nástupnické Socialistické strany (Parti 

socialiste). Má-li tato práce v názvu Štěpení francouzské Socialistické strany, myslí se tím 
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primárně situace v letech 2016-2018. Dřívější projevy štěpení uvádíme hlavně pro srovnání 

se sledovaným obdobím. 

Zároveň píšeme o pragmatickém a ideologickém pojetí socialistické politiky.6 Spíše, 

než o pevně dané pojmy se jedná o určité tendence. Pojem pragmatismus (příp. realismus) 

v této práci popisuje uvažování a jednání politika, který je připravený dělat kompromisy a 

ideologický základ bere spíš jako inspiraci pro vykonávání politických rozhodnutí. Naopak 

ideologické (příp. idealistické) křídlo může chápat odklon od deklarovaných cílů jinými 

straníky jako zradu (v tomto případě) socialistického myšlení a jednání. Tento postoj vychází 

do značné míry z opozičního dědictví socialistických stran, které se dlouho vůči vládnoucí 

elitě vymezovaly. Realisté zase často vycházejí z přímé zkušenosti s vládnutím. Tyto vzorce 

můžeme nacházet v různých historických momentech nastíněných v příští kapitole. 

Tato práce zároveň pro zjednodušení vychází z tradičního pravo-levého schématu 

politické orientace. Současné stranické systémy jsou pochopitelně daleko komplikovanější 

a vychází z celé řady štěpných linií. Pravo-levou osou si ale pomůžeme k tomu, abychom 

dokázali porovnat jednotlivé tendence v Socialistické straně a mohli je od sebe lépe odlišit. 

Obecně pragmatičtější postoje umisťujeme do středu pravo-levého schématu, ideologické 

postoje se pak nachází v levé části pomyslné osy. 

  

                                                           
6 Je třeba poznamenat, že výraz ideologický v této práci nutně nemá negativní konotaci. V práci taky na 

některých místech zaměňujeme pojmy idealistický a ideologický. Je nám sice patrný rozdíl mezi oběma 

slovy, ve vztahu k chápání socialistické politiky se od sebe ovšem výrazně neliší. 
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3.Tradičně rozštěpená strana 

Chceme-li pochopit mechanismy a příčiny některých jevů uvnitř politických stran, je 

dobré se podívat do minulosti – zejména na moment jejich založení. Tak by se dala ve 

stručnosti shrnout Panebiancova teorie o genetickém původu stran. Italský politolog se snažil 

ve svých pracích dokázat, že původ strany, okolnosti jejího vzniku nebo počáteční 

charakteristika mají velký vliv na to, jak strana funguje v budoucnosti. Zda je například 

navázaná na silného lídra, jestli je regionálně ukotvená nebo jestli vznikla sloučením více 

stran. Okolnosti při vzniku strany tedy jinými slovy podle Panebianca vytváří určitý 

genetický kód, který potom stranu přímo či nepřímo ovlivňuje. (Panebianco, 1988, str. 50-

52)  

Při pohledu do historického vývoje francouzských socialistů taky může být velmi 

zajímavé pozorovat chování strany ve specifických situacích (výrazná vítězství i neúspěchy). 

V případě chabého výsledku PS v roce 2017 se objevila řada srovnání – ať už s neúspěchem 

Gastona Defferra v prezidentských volbách 1969 nebo s propadem počtu socialistických 

poslanců po volbách v roce 1993. (Courtois, 2017). Tato kapitola se chce věnovat vývoji 

Socialistické strany komplexněji. Na následujících řádcích stručně shrneme důležité etapy 

v jejím vývoji s důrazem na podoby štěpení a společné soužití rozdílných proudů uvnitř PS. 

Každé z pěti vybraných období trvalo přibližně dvě dekády a reflektuje určitou fázi vývoje 

francouzské Socialistické strany, příp. Francouzské sekce dělnické internacionály. 

3.1 Začátky SFIO: dočasná syntéza 

Francouzský socialismus má své kořeny už v revolučním dění po roce 1789 a 

dělnické hnutí během 19. století často vystupovalo se svými požadavky. Jeho militantní 

charakter se ale dlouho nedařilo sjednotit. Zvlášť po událostech Pařížské komuny státní 

úřady deportovaly některé významné dělnické předáky a hnutí zůstalo roztříštěné. 

Bergouniuox s Grunbergem si navíc všímají důležitého aspektu: francouzští dělníci 

nemuseli společně usilovat o rozšíření volebního práva, jako tomu bylo například 

v Německu nebo Anglii, protože měli volební právo zaručené už od roku 1848. Vytvořit 
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jednotnou strukturu proto trvalo déle než v sousedním Německu.7 (Bergounioux, Grunberg, 

2007, str. 20) 

Zájmy dělníků na konci 19. století ve francouzské politice zastupovala např. 

Guesdova Dělnická strana, ale taky nezávislí poslanci (Jean Jaurès, Alexandre Millerand) a 

významný byl zároveň blanquistický8 proud Édouarda Vaillanta. Pokusy o jejich sjednocení 

na konci 90. let 19. století nebyly úspěšné, postupně se ale vytvořila dvě jádra: první 

marxistické okolo Guesda a Vaillanta vytvořilo Socialistickou stranu Francie, vedle které 

stálo spíš reformisticky zaměřené okolí Jeana Jaurèse sjednocené do Francouzské 

socialistické strany. (tamtéž, str. 18) Reformisticky smýšlející socialisté navíc stáli před 

volbou: připojit se k radikálním vládám, které dělaly přelomové sociální reformy nebo 

neslevovat ze svých zásad. Když například zmíněný Alexandre Millerand na konci 19. století 

do vstoupil do kabinetu Waldeck-Rousseaua a stal se tak prvním socialistickým ministrem, 

znamenalo to pro něj definitvní rozchod se socialistickým táborem – ve vládě totiž seděl 

s markýzem de Galliffetem, který se proslavil potlačením Komuny. (Bezbakh, 2005, str. 

135) 

Sjednotit oba hlavní proudy se povedlo až v roce 1905 v Paříži. Konkurenční proudy 

nakonec spojila potřeba zastoupit francouzské dělníky v Druhé internacionále. Francouzská 

sekce dělnické internacionály (Section française de l’Internationale ouvrière = SFIO) měla 

být předstupněm velké socialistické strany, tomu ale bránily některé strukturální příčiny: 

strana se vytvořila v podstatě na parlamentní bázi9 a nižší články stranické struktury nebyly 

postaveny na odborových organizacích, ty totiž v roce 1906 v Chartě z Amiens spojení 

s SFIO odmítly. (Sawicki, 2014, str. 37) Křehké spojenectví uvnitř socialistického tábora 

garantoval do první světové války hlavně mezinárodní smýšlení v dělnickém hnutí a osoba 

Jeana Jaurèse. Nově založenou SFIO taky definovalo odmítnutí účasti na vládě, na kterém 

se strany Internacionály dohody na Amsterdamském kongresu. Tzv. jaurèsovská syntéza 

různých proudů a směrů spojených do jednoho hnutí se stala určitým genetickým kódem 

                                                           
7 Ferdinand Lassalle zakládá Všeobecnou asociaci německých dělníků už v roce 1863, o šest let později 

základy Sociální demokracie pokládají August Bebel a Wilhelm Liebknicht. (Bergounioux, Grunberg, 1996, 

str. 28) 
8 Blanquismus byl politický proud uvnitř dělnického hnutí, který se snažil navázat na jakobínské dědictví 

Francouzské revoluce. Revoluce se měla ujmout organizovaná skupina, která měla převzít moc pomocí státního 

převratu. (Nistad, 2010, str. 141-142) 
9 Taky proto měl ve straně daleko větší vliv lídr parlamentní skupiny Jaurès a postavení generálního tajemníka 

Dubreuilha bylo spíš slabší. (srov. Duverger, 2016, str. 176) 
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strany10 vyvažování mezi různými skupinami uvnitř strany museli řešit další Jaurèsovi 

nástupci. Garant rovnováhy SFIO totiž v prvních dnech první světové války umírá při 

atentátu kvůli svým pacifistickým postojům. 

3.2 Rozdělení v Tours a Blumův pokus o „symfonii“ 

První světová válka znamenala pro francouzské socialisty podstatnou změnu 

strategie. SFIO podobně jako další evropské socialistické strany opustila pacifistické postoje 

a zapojila se do válečné politiky v rámci tzv. Vlády posvátné unie, do které vstoupily strany 

napříč stranickým spektrem. Dosavadní internacionální charakter dělnického hnutí tak 

během války vystřídal důraz na národní smýšlení a jednotu proti Centrálním mocnostem. 

Socialista Albert Thomas dokonce ve vládním kabinetu řídil Ministerstvo pro vyzbrojování. 

Člen původně pacifistické SFIO tak řídil rezort, který se staral o masovou výrobu a zbraní a 

jejich dodání na válečnou frontu.  Kromě této první a ze zpětného pohledu problematické 

zkušenosti s participací na výkonné moci přišel další zvrat na podzim 1917 s bolševickou 

revolucí v Rusku. Už nástup meziválečného období tak vytvořil další výzvu pro 

jaurèsovskou syntézu. 

Poválečná hospodářská krize zdůraznila dřívější dilemata socialismu a leninská cesta 

Třetí internacionály pro mnohé představovala hledanou odpověď na otázku, jak se 

v poválečném světě zorientovat? Opět se vrátilo staré dilema: je v zájmu dělnického hnutí 

spíš usilovat o postupnou rekonstrukci společnosti nebo se dá změny a emancipace člověka 

dosáhnout jedině revolucí? Na tomto půdorysu se zformovala dvě křídla: to první, kam patřil 

například už zmíněný válečný ministr Albert Thomas usilovalo o reformní cestu a 

upozorňovalo na neslučitelnost bolševismu s demokratickými hodnotami. Na druhé stáli 

zastánci sovětské linie, zapojení do třetí internacionály a důležitou roli mezi nimi měli „očití 

svědci sovětského zázraku“ – uveďme například Ludovica – Oscara Frossarda nebo Marcela 

Cachina, kteří se z Ruska vrátili a uvěřili pohledu, který jim bolševici nabízeli. 

(Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 82–84) Dilema bylo o to větší, uvážíme-li, že ve 

francouzském socialismu byla revoluční tradice daleko silnější než u jejich německých nebo 

                                                           
10 (srov. Panebianco, 1988, str. 95-96) 
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anglických kolegů, a dokonce i reformisticky smýšlející Paul Faure přirovnával dění 

v Sovětském svazu k Francouzské revoluci (tamtéž, str. 84). 

Klíčový moment přišel na sjezdu v Tours v roce 1920. Tehdy se totiž SFIO naposled 

sešla ve své původní šíři. Situace byla následující: Druhá internacionála se fakticky rozpadla 

a ta Třetí se zformovala v Moskvě. Připojit se k ní nebo ne? Většina členů strany 

s Leninovými požadavky souhlasila. V Tours se ale projevil vliv socialistické parlamentní 

skupiny. Ta totiž v čele s Léonem Blumem (1872–1950) příklon k Moskvě odmítla, a tak 

SFIO zůstala mimo bolševickou sféru vlivu. Ze strany ale odešla většina členů, kteří pak 

založili Francouzskou komunistickou stranu (Parti communiste = PC). Komunisté pak na 

dlouho socialisty vystřídali na postu nejsilnější levicové strany. Měli víc členů, lepší zázemí 

a v důsledku i vyšší volební zisky. (srov. Duverger, 2016, str. 116 a 123) 

Kongres v Tours uvnitř zmenšené SFIO posílil parlamentní skupinu a zejména jejího 

lídra Léona Bluma. Ten vstoupil do vysoké stranické politiky až po první světové válce a 

v podstatě celá jeho meziválečná kariéra směřovala k cíli o generaci staršího Jaurèse: jednotě 

socialistického hnutí. Odmítal Thomasem předloženou dichotomii o tom, že si SFIO musí 

vybrat mezi Leninem a Wilsonem – tedy komunismem a demokratickou cestou. Blum v 

debatách zdůrazňoval revoluční charakter socialismu, ale zároveň hájil autonomii strany 

před snahami podřídit se autoritě Moskvy. 

Po Tourském sjezdu tak vedle sebe existovaly dvě strany vzešlé z podobného 

prostředí, které si navíc vytyčily stejný cíl: získat na svou stranu francouzské pracující. 

Překonat dědictví tourského kongresu socialistům trvalo přibližně přes šedesát let. Odštěpení 

revolučního křídla také příliš nezjednodušilo Blumovu snahu o jednotu uvnitř 

socialistického tábora.11 SFIO musela znovu definovat svou identitu. Zůstavší členové sice 

odmítli bolševizaci strany, staré otázky ale zůstaly. Parlamentní klub socialistů usiloval o 

standartní zapojení strany do parlamentní práce a větší ochotu ke vstupu do vlády. Straně ale 

zůstala marxistická doktrína a její strážci prosazovali důslednou orientaci strany mimo 

existující systém – tedy bez participace na vládě. (Duverger, 2016, str. 217-218) 

 Nabídky ke vstupu do vlády přitom socialisté dostávali, Radikální strana se je snažila 

přesvědčit levicovým programem a apelem na to, aby vládu nesestavila konzervativní 

pravice. V SFIO ale mezi sebou opět soupeřilo pragmatické a ideologické chápání toho, jak 

                                                           
11 Blum někdy přirovnával pestrost SFIO k početnému orchestru, který má hrát symfonii. 
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se v dané situaci zachovat. Navrch ale nakonec získal proud, který nebyl ochotný slevit ze 

svých maximálních podmínek (konec zbrojení, vyrovnaný rozpočet bez snižování sociálních 

výdajů, znárodnění železnic). (srov. Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 100) V roce 1929 

ještě grémium SFIO odmítlo Daladierovu nabídku ke společné koalici poměrem 1590:1450 

hlasujících, idea společných kandidátek a volebních aliancí ale na francouzské levici 

rezonovala stále víc. (tamtéž, str. 104) Výsledkem byla v mnoha ohledech přelomová Lidová 

fronta. Společná akce s radikály podpořená hlasy komunistů socialistům přinesl první větší 

volební úspěch a zároveň historický vstup do vlády pod vedením Léona Bluma. Důsledek 

vstupu socialistů do kabinetů Lidové fronty nebyly jednoznačné: straně sblížení s komunisty 

příliš nepomohlo v hledání vzájemné rovnováhy, na druhou stranu ale období Lidové fronty 

zůstalo v historické paměti Francouzů dobře zapsáno mimo jiné díky tomu, že byla zavedena 

placená dovolená. (Perottino, 2005, str. 266)  

 Hlavním tématem pro SFIO ve 20. a 30. letech 20. století zůstala debata o přístupu 

k moci. Po celou dobu, od tourského kongresu až po souhlas se vstupem do vlády uvnitř 

Lidové fronty, stál tábor socialistů na syntéze proudů s často protikladnými nástroji, 

hledající cestu k ideologické čitelnosti mezi Radikální a Komunistickou stranou. Projevilo 

se to jak za hospodářské krize (debata o planismu), tak v debatě mezi zastánci odzbrojování 

a přípravou na válku. Křehkost jaurèsovské syntézy se pak naplno projevila v krizových 

chvílích III. republiky: při hlasování o předání moci maršálu Pétainovi v červenci 1940, která 

předznamenala následné rozdílné cesty socialistických politiků – zatímco se meziválečný 

generální tajemník SFIO Paul Faure stal jedním z představitelů Vichystické vlády, směřoval 

Léon Blum do koncentračního tábora. 

3. 3 SFIO systémovou stranou IV. republiky a krize 60. let 

Shrnout období přibližně mezi roky 1944 a 1969 do několika odstavců je skoro 

nemožné. Z ústavního hlediska stihli Francouzi odmítnout zřízení III. republiky, vyzkoušet 

parlamentní IV. republiku a v roce 1958 pověřit generála De Gaulla sepsáním ústavy nové, 

která ovlivnila zbytek vymezeného období. Po celou dobu taky vedle SFIO existovala další 

levicová uskupení, která vznikala a zanikala – stejně jako společné parlamentní dohody a 
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koalice. Žádné z nich se ale nepodařilo dosáhnout hlavního cíle – vytvořit velkou stabilní 

socialistickou stranu. Francouzská levice tak byla už poněkolikáté v historii rozštěpena. 

Léta okupace a Francouzského (vichystického) státu zkompromitovala část pravice 

a poválečná léta tedy byla značně levicová. Éric Duhamel v osvobozené Francii identifikuje 

tři cíle: založit republiku na nových základech, reformovat společnost a modernizovat 

hospodářství. (Duhamel, 2000, str. 18–21) S těmito cíli se ztotožňovala i SFIO, levá část 

politického spektra ale byla roztříštěna mezi celou řadu subjektů a konkurence byla vysoká. 

Pro SFIO ještě dopadly poměrně příznivě vůbec první poválečné volby v roce 1945, poté se 

ale její volební zisky ztenčovaly. Byli to totiž komunisté, kdo měl mezi dělníky monopol a 

propojení s válečnými zásluhami Sovětského svazu jim jen pomáhalo. (Perottino, 2005, str. 

266) 

Socialisté stáli před otázkou: jak působit v nových podmínkách autenticky a obstát 

nejen v konkurenci komunistů, ale i dalších programově blízkých stran?12 Na poválečném 

kongresu se střetly dvě protichůdné koncepce: Léon Blum prosazoval mírnou revizi postojů 

strany, socialisté už ve strukturách odboje akceptovali do té doby odmítaný model smíšené 

ekonomiky a Blumova nabídka akcentovala demokratické hodnoty a republikanismus. (Judt, 

1998, str. 52-53) Nakonec ale uspěl opačný postoj zastoupený členem levého křídla SFIO 

Guy Molletem (1905-1975) – tedy držet se dřív přijaté doktríny. Mollet nabídl důraz na 

budování pevné stranické základny, vedení SFIO podle něj mělo získat převahu nad do té 

doby dominující parlamentní skupinou. (Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 133-134) Po 

osvobození Francie tak uvnitř SFIO ideologie zvítězila nad pragmatismem. 

Mollet stranu v době, která hleděla do budoucnosti, de facto zakonzervoval. Lefebvre 

a Sawicki navíc připomínají, že po druhé světové válce rostl věkový průměr členů strany a 

její vedení se sociologicky čím dál víc vzdalovalo od dělnické třídy, kterou chtělo v politice 

zastupovat. Manuálně pracujících bylo v Řídící komisi SFIO roce 1952 pouhých šest procent 

(Lefebvre, Sawicki, 2006, str. 54-55). Další podstatná změna spočívala v tom, že Mollet 

z SFIO vytvořil stranu, která byla součástí systému IV. republiky. Přímo Guy Mollet sestavil 

spolu s radikály a křesťanskou demokracií kabinet, který měl stávající režim bránit proti 

anti-systémovým komunistům a gaullistům a čím víc krizí musela Francie řešit (především 

                                                           
12 Můžeme zde jmenovat například Radikály nebo post-odbojovou UDRS. 
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v Alížrsku), tím víc se ze socialistů stávala strana usilující o udržení status quo. (srov. 

Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 157-158)  

 Rozměr obrany režimu byl pro Molleta tak silný, že se při Alžírské krizi v roce 1958 

dokonce spojil s generálem De Gaullem, což byl další faktor, který straně z dlouhodobého 

hlediska příliš nepomohl. Část strany na rozdíl od svého generálního tajemníka V. republika 

neakceptovala a spolu s komunisty a dalšími levicovými politiky se postavila proti nové 

ústavě. (Duhamel, 2000, str.107) Vzniká tak mj. Autonomní socialistická strana (Parti 

Socialiste Autonome = PSA) jako paralelní socialistické politické hnutí s ambicí shromáždit 

roztříštěnou levici odjinud. Mezi zakládajícími členy byl např. poválečný generální tajemník 

Daniel Meyer, který vedení SFIO opustil poté, co se prosadil doktrinářský směr Guy 

Molleta. Důležitý byl taky příchod jednoho z nejpopulárnějších politiků IV. republiky Pierra 

Méndes-France (tamtéž, str. 82). O dva roky k sobě strana připojila další hnutí a vznikla tak 

Sjednocená socialistická strana (Parti Socialiste Unifié = PSU). Integrace levice na půdorysu 

bývalých radikálů, části socialistů nebo bývalých komunistů ale v roce 1962 při 

legislativních volbách nestačilo ani na překonání SFIO. (Perottino, 2005, str. 267) 

 V podstatě první vyslyšený apel ke sjednocení přišel před prezidentskými volbami 

v roce 1965 od Françoise Mitterranda (1916-1996), který sice působil v několika 

poválečných vládách, ale stál mimo tradiční trojlístek levicových stran (komunisté, SFIO, 

radikálové). Mitterrand patřil mezi hlasité odpůrce změn pod vedením generála De Gaulla a 

podařilo se mu získat podporu jak od komunistů, tak od socialistů a dalších menších stran, 

které se oddělily od PSU. Velmi dobrý výsledek (45 % hlasů v druhém kole prezidentské 

volby) se pokusil přetavit do Federace socialistické a demokratické levice (Fédération de la 

gauche démocrate et socialiste = FGDS). Projekt na sjednocení levice tehdy ale ještě 

Mitterrand nedotáhl do konce hlavně kvůli své předčasně vyhlášené prezidentské 

kandidatuře na jaře 1968. Jeho blok se pak v legislativních volbách příliš neprosadil13 a do 

dalších prezidentských voleb šly levicové strany opět odděleně. Preference levicových 

voličů se tehdy roztříštily a socialista Gaston Defferre získal v prvním kole pouhých pět 

procent hlasů. 

 Po neúspěšných apelech na sjednocení z SFIO, od ní odštěpených socialistických 

stran nebo formací Françoise Mitterranda se vrátila iniciativa zpět k původní socialistické 

                                                           
13 Podrobněji viz (France-politique, 2018a) a Příloha č. 3. 
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straně. Ta ještě před porážkou Defferra založila v Alfortville Novou socialistickou stranu 

(Nouveau Parti Socialiste) a okolo Alaina Savaryho se začala rodit nová levicová syntéza. 

Transformaci z SFIO na Socialistickou stranu (Parti Socialiste = PS) pak potvrdil podzimní 

sjezd v Issy-les-Moulineaux, největší změny ale přišly až za další dva roky v Épinay. 

3. 4 Strana z Épinay, éra Françoise Mitterranda  

Francouzské Socialistické straně se často přezdívá právě strana z Épinay, ačkoliv 

v přesném slova smyslu vznikla někde jinde, jak už jsme výš vyjasnili. Sjezd v Épinay v roce 

1971 se do stranické historie zapsal hlavně přelomovým zvolením Françoise Mitterranda do 

funkce prvního tajemníka. V čele strany se tak ocitl politik, který do ní ještě nedlouho před 

tím nepatřil. To bylo velké zklamání pro mnohé socialisty, kteří syntézu připravovali – 

zvlášť pro Alaina Savaryho. Mitterrand se ale mohl opřít o svůj volební výsledek z roku 

196514 a strana jeho zvolením vlastně reagovala na podmínky V. republiky. Lídr strany se 

měl projevit jako silný prezidentský kandidát schopný porazit pravicové strany, které do té 

doby V. republiku ovládaly. 

Aby to bylo možné, museli socialisté přesvědčit pořád silnou Komunistickou stranu. 

To se po sepsání tzv. Společného programu podařilo a strana kvůli tomu posunula svůj 

program výrazně doleva, Mitterrand nepřestával zdůrazňovat nutnost rozchodu 

s kapitalistickým zřízením. Strana jako celek tyto návrhy akceptovala, Bergounioux a 

Grunberg totiž upozorňují, že starý přístup, který socialistům pouze dovoloval v určitých 

situacích podíl na vládě, nahradil otevřený boj o moc. (Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 

241) Snaha vrátit socialisty do vlády tak působila jako tmel, který spojoval dřív obtížně 

sjednotitelné osobnosti a hnutí. Strana se pak pod Mitterrandovým vedením přizpůsobila 

novým podmínkám, které nastavila ústava páté republiky. 

Shoda na kandidátovi Mitterrandovi ale rozhodně neznamenala úplné překonání 

starých rozdílů a splynutí starých proudů. V roce 1974 do PS například přichází někteří 

představitelé Sjednocené socialistické strany, která se kongresu v Épinay neúčastnila. Zvlášť 

Michel Rocard pak představoval určitý Mitterrandův protipól, ve straně totiž symbolizoval 

pravicové křídlo, které se vzdalovalo Společnému programu. Rocard byl proto terčem časté 

kritiky od politků z levého křídla – např. Jeana-Pierra Chevenèmenta. Ten Rocarda podezíral 

                                                           
14 François Mitterrand tehdy jako kandidát sjednocené levice postoupil do druhého kola prezidentské volby, 

ve kterém posbíral skoro 45 % hlasů. (France-politique, 2018b) 
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z inspirace německou Sociální demokracií, která se na konci 50. let marxismu zřekla a přijala 

reformní program. Jejich spory ale straně příliš neškodily, protože nevedly ke štěpení 

socialistického tábora a nezpochybňovaly Mitterrandovo vedení strany, vytvářely spíš 

zdravou atmosféru diskuze. (Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 291-294, 308-309) 

V 70. letech se začal proměňovat vztah mezi dlouho dominující PCF a socialisty. 

Komunisté si totiž až po sepsání Společného programu uvědomili, jak silná Mitterrandova 

strana může být. Proto šly obě strany do legislativních voleb v roce 1978 odděleně. Přímé 

porovnání sil dopadlo úspěšněji pro socialisty, kteří obdrželi více křesel. Výsledek zároveň 

ukázal, že pokud by spolu obě strany bývaly domluvily společnou alianci, mohla levice 

získat většinu v Národním shromáždění.15 V dalších prezidentských volbách v roce 1981 

pak sice komunisté znovu navrhli svého kandidáta, v druhém kole ale podpořili nakonec 

vítězného šéfa socialistů Mitterranda, který porazil dosavadního prezidenta Giscarda 

d’Estainga.  

 Socialistům se tedy v roce 1981 podařilo dosáhnout postavení a role, která se dlouho 

zdála být nedosažitelnou. Mitterrandově straně se totiž podařilo přerušit kontinuitu 

pravicových prezidentů a vlád páté republiky. Nový prezident splnil nutnou podmínku pro 

vstup do Elysejského paláce – získat podporu nadpoloviční většiny hlasujících. Od začátku 

80. let se tak z celé Socialistické strany stává uskupení s většinovým posláním, pokud 

bychom měli použít pojem Maurice Duvergera (2016, 310-313). Mitterrand totiž po svém 

zvolení rozpustil Národní shromáždění a v následných legislativních volbách dostali 

socialisté nejvyšší podporu – 36 % hlasů. Tábor socialistů si díky vítězství zajistil výhodné 

místo na politické scéně jako strana, která má na to přesvědčit většinu voličů. Mitterrandův 

posun od pouhého vykonávání moci k boji o moc tak do značné míry změnil celý charakter 

strany. Socialisté se tak přizpůsobili pravidlům páté republiky se silným prezidentem a 

profesionalizací mnohých straníků. (Lefebvre, 2014, str. 47) 

Na přelomové vítězství v roce 1981 socialisté čekali přes dvacet let. Strana tak hned 

po vstupu do vlády mohla začít realizovat své dlouholeté plány, které vycházely ze 

Společného programu – mj. znárodňování.   Tyto ekonomické recepty ale hospodářskou 

situaci Francie nezlepšily, a tak se Mitterrand spolu s tehdejším ministrem financí Jacquesem 

Delorsem rozhodl pro návrat k úsporné hospodářské politice. Tento moment, kterému se ve 

                                                           
15 Podrobněji viz France-politique (2018c). 
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Francii začalo říkal obrat k úsporám (tournant de la rigueur) můžeme opět interpretovat 

jako důležitý střet mezi idealistickým a realistickým chápáním socialistické politiky. 

„Idealistický“ experiment byl uveden do praxe, nástup do vlády a odpovědnost za nestabilní 

frank ale nakonec posílily křídlo prosazující pragmatičtější politiku. Levé křídlo strany totiž 

prosazovalo úplné stažení z Evropského měnového systému a socialistické reformy bez 

kompromisu. 

3. 5 Hledání nového směru, PS po Mitterrandovi  

Šance, že by socialisté po čtrnácti letech v Elysejském paláci obhájili prezidentské 

křeslo, byly realisticky řečeno velmi malé. Pro PS se za dobu Mitterrandova prezidentství 

mnoho věcí změnilo. Předně už ve Francii neexistovala silnější levicová strana (komunisty 

spolupráce s Mitterrandem marginalizovala a ani volební zisky zelených nezpochybňovaly 

dominanci PS). Panovaly taky pochybnosti, kdo výrazného Mitterranda nahradí. Boj o 

nástupnictví po roce 1995 začal vlastně ještě před Mitterrandovým znovuzvolením v roce 

1988. (Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 295) Nový prezident se po roce 1981 ze strany 

formálně stáhl a případní nástupci se střídali v pozicích prvních tajemníků nebo premiérů. 

První tajemníci nepochybně ovlivňovali dění uvnitř strany, na veřejnosti ale stáli do značné 

míry v Mitterrandově stínu. 

Při hledání nového lídra měl určitou výhodu Lionel Jospin, který byl prvním 

tajemníkem PS po dobu Mitterrandova prvního funkčního období. Při prezidentských 

volbách v roce 1995 dokonce oproti očekávání postupoval do rozhodovacího kola z prvního 

místa. Stejně tak bychom ale mohli zmínit další Mitterrandovy premiéry nebo bývalé první 

tajemníky – ať už byli blíž středu stranického spektra (Michel Rocard) nebo patřili na levé 

křídlo strany (Henri Emmanuelli, Laurent Fabius). Silní hráči vnitrostranického boje 

pracovali na vytváření sítí uvnitř Socialistické strany přesně podle charakteru stranických 

sjezdů.16 Na všech kongresech se tak zdůrazňovala příslušnost k určitému proudu, zda 

delegát patří mezi zastánce Fabiuse, Jospina nebo Hollanda, nebo svou politickou kariéru 

                                                           
16 Důležitým momentem byl určitě kongres v Rennes v roce 1990, na kterém zcela propadlo křídlo Françoise 

Mitterranda (Lefebvre, 2014, str. 47). Pozici „mitterrandistů“ pak znovu zpochybnil nástup Lionela Jospina, 

který deklaroval, že chce vycházet z prezidentova odkazu, ale ne nutně ve všem. 
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spojí s pevněji organizovaným hnutím uvnitř socialistického tábora, příkladem budiž 

uskupení Socialistická levice (Gauche socialiste) okolo Jeana-Luca Mélenchona. 

Stranu kromě konkrétních štěpných témat jako například vztah k evropské integraci 

(ať už v podobě referend o Maastrichtské smlouvě a tzv. Evropské ústavě) rozděloval i 

obecnější spor. Když totiž PS v roce 1997 vyhrála parlamentní volby, utvořila kohabitační 

vládu plurální levice pod vedením Lionela Jospina. Oproti minulým kohabitacím zde bylo 

postavení prezidenta velmi oslabené, Jacques Chirac si dobře uvědomoval, že vyhlášením 

předčasných voleb udělal chybu. Koexistence pravicového prezidenta a levicové vlády 

ovšem PS při výkonu moci posunula do středu stranického spektra. Právě konsenzuální 

přístup Jospinovy vlády a celkový koncept plurální levice pak socialistům uškodil 

při prezidentských volbách 2002, kdy se Jospin ani nedostal do druhého kola. Z různých 

štěpných témat mezi proudy uvnitř strany se tak stalo obecnější dilema mezi směřováním za 

socialistickými ideály a prováděním vládní kompromisní politiky. Jospinova vláda 

vzhledem k svému kohabitačnímu charakteru spíš hledala společnou cestu s prezidentem 

vzešlým z opoziční strany. V podstatě se jednalo o další opakování dřívějších střetů: Léona 

Bluma s Guy Molletem v roce 1946 nebo Michela Rocarda s Françoisem Mitterrandem 

v roce 1978. (Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 529-531) Tento spor na začátku 21. století 

formoval podobu Socialistické strany nejsilněji a znovu se stal aktuálním po dalším vstupu 

socialistů do vlády – v roce 2012 po zvolení Françoise Hollanda prezidentem. 

Éru po Mitterrandově odchodu můžeme zkoumat taky z hlediska proměny 

socialistických voličů. Zatímco v roce 1988 dalo v prvním kole hlas Françoisi Mitterrandovi 

44 % dělníků, v roce 2002 už to bylo jen 13 %. Tradiční socialismus pracující třídu 

považoval za základ a hybnou sílu pro svou ideologii, v roce 2007 ale většina této skupiny 

dala přednost ve druhém kole kandidátovi pravice Nicolasi Sarkozymu. (Lefebvre, 2014, str. 

56) Elektorát socialistů se totiž zhruba v 80. letech podstatně rozšířil o liberálně zaměřené 

držitele vysokoškolských diplomů a příslušníky imigračních komunit. Jak uvidíme v příští 

kapitole, nástup prvně jmenované skupiny se projevil taky na členské základně Socialistické 

strany. Tyto skupiny začaly postupně do strany vnášet nová témata (politika identit, 

multikulturalismus, …) a socialisté se tak začali v určitých otázkách vzdalovat své původní 

cílové skupině. Celkový posun stranického spektra ve své práci dokládá například Herbert 



19 

Kitschelt, který za nástupce osy socialismus-kapitalismus považuje spor mezi levicovým 

liberalismem a pravicovým důrazem na autoritu. (Kitschelt, 1996, str. 32) 
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4. Vnitřní proměny francouzské Socialistické strany 

Na začátku této práce jsme si položili otázku, jestli se projevy štěpení, které se uvnitř 

francouzské Socialistické strany objevily v době prezidentství Françoise Hollanda, nějak liší 

od těch, které vychází z tradičního uspořádání strany. V minulé kapitole jsme při pohledu do 

stranické historie shrnuli, že neshody a rozdělení byly francouzským socialistům vlastní 

prakticky hned od vstupu na politickou scénu. V této kapitole se proto zaměříme na strukturu 

Socialistické strany a její proměny. Strany jsou živými organismy, a tak je dobré zachytit 

jejich vnitřní posun, který nám může odhalit důležité souvislosti sledovaných fenoménů. 

Pohled politologie na politické strany zásadně ovlivnil Maurice Duverger svou prací 

Politické strany, kterou na začátku 50. let 20. století vymezil metodologický a analytický 

přístup ke stranické struktuře.17 Duverger hledal vlastnosti charakteristické různým typům 

politických stran (agrárním, socialistickým, křesťansko-demokratickým a dalším) a snažil se 

o zobecnění pozorovaných jevů.18 Společné rysy hledal ve třech oblastech. Sledoval 

uspořádání strany, členskou základnu a řízení strany. V této práci budeme z těchto tří 

kategorií vycházet.  

4.1 Uspořádání Socialistické strany 

 Vstup socialistických stran na politickou scénu podle Duvergera znamenal pro 

stranický systém první velké zemětřesení. (Duverger, 2016, str. 42) Namísto původních 

kádrových stran sdružujících primárně výrazné osobnosti se objevil nový typ: silně 

rozčleněné strany s důrazem na strukturu od místních organizací až k řídícímu sekretariátu. 

Ačkoliv se sice pevnost struktury socialistických stran v různých zemích lišila, obecně 

v nich místní organizace získaly jistý vliv na směřování strany, což se projevilo například 

propracovaným systémem volby delegátů na sjezd. 

 Struktura francouzské Socialistické strany zároveň od začátku vybízela k rozvíjení 

horizontálních vazeb a lokální decentralizaci. Zástupci jednotlivých federací (oblastních 

organizací) spolu mohli komunikovat bez zprostředkování z centrály a dostali volnou ruku 

při některých rozhodováních. (tamtéž, 2016, str. 82-87) Právě tento faktor podpořil 

                                                           
17 Duverger samozřejmě nebyl první, kdo se politickými stranami zabýval. Už před ním je analyzovali 

například. Robert Michels nebo Moses Ostrogorski. Duvergerem začínáme proto, že se pokusil o 

systematický přístup pro analýzu politických stran. 
18 Stranou teď necháváme jeho úvahy o vzájemném ovlivňování volebního a stanického systému, které 

zformuloval do svých zákonů. Viz (Novák, 2016, str. 149). 
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v základních stranických buňkách důraz na autonomní chování, což oslabovalo ústřední 

vedení strany. Tím se taky socialistické strany lišily od komunistických. Některé místní 

organizace proto byly silnější než jiné a vytvářely si mocnější postavení. V případě SFIO 

tuto roli dlouho hrály organizace v průmyslových oblastech na severu země (Nord, Pas-de-

Calais) nebo okolo Marseille (departement Bouches-du-Rhône). S „domovskou organizací“ 

se taky identifikovaly klíčové stranické osobnosti (Guy Mollet pocházel ze severní Francie, 

Gaston Defferre působil jako starosta Marseille) a delegáti některých oblastí na kongresech 

postupovali koordinovaně. (srov. Lefebvre, Sawicki, 2005, str. 111) I když po Mitterrandově 

nástupu vliv tradičně mocných organizací poklesl, silné rozčlenění a horizontalita zůstaly 

straně vlastní dál. Volební úspěchy posilovaly postavení zvolených členů strany (poslanců, 

starostů) a byli to často oni, kdo vedení strany se členskou základnou propojoval.19 Vliv 

starostů a dalších místních politiků proto na stranických sjezdech vzrostl, jak upozorňuje 

Lefebvre se Sawickim. (tamtéž, str. 116) Zde už se ale dostáváme k další sledované 

kategorii, a to modelu řízení strany. Samotné uspořádání strany se příliš neměnilo, na 

vrcholu symbolické organizační pyramidy dál zůstává první tajemník a jím nominovaný 

Národní sekretariát (Sécretariat national), kongres naopak volí Národní radu (Conseil 

national), ze které pak vzniká ještě Národní komise (Bureaux national). Celý systém pak 

klesá níž přes departementální federace až k sekcím, místním stranickým buňkám. (Parti 

socialiste, 2018) Tato šablona tedy zůstává podobná, vývoj může být patrný až při pohledu 

dovnitř. 

4.2 Řízení Socialistické strany 

Kdo vlastně politickou stranu řídí: je to stranický sjezd, předsednictvo nebo mají 

hlavní slovo spíš zvolení poslanci? To je další otázka, kterou Duverger řešil. A právě u 

francouzských socialistů se odpověď v průběhu let měnila. Na vrcholu organizační struktury 

stojí první tajemník, který ale někdy zůstával ve stínu nepsaného lídra, vzešlého 

z parlamentní skupiny. Duverger se domnívá, že to způsobila starší tendence socialismu, ve 

které autorita vůdce převládá nad institucionální strukturou. (Duverger, 2016, str. 205) 

Příkladem můžou být jak Jean Jaurès, tak Léon Blum. Generální tajemníci jako Louis 

                                                           
19 Lefebvre se Sawickim upozorňují na vysoký počet starostů, o které se SFIO už od začátku opírala. 

V nadsázce se o ní proto mohlo v některých obdobích mluvit jako o „straně starostů“. (Lefebvre, Sawicki, 

2006, str. 48-49) 
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Dubreuilh nebo Paul Faure20 řídili spíš organizační běh strany a směřování bylo v rukou 

lídrů parlamentní skupiny. Většina členů poslaneckého klubu navíc po kongresu v Tours 

zůstala věrná SFIO. (Lefebvre, Sawicki, 2006, str. 46, 50) 

Guy Mollet pak ve své osobě roli generálního tajemníka a legitimního lídra spojil. 

Na místě je samozřejmě otázka, jak legitimní jeho pozice byla vzhledem k pnutím uvnitř 

strany, ale jeho postavení vytvořilo určitý předstupeň pro nástup Françoise Mitterranda v 70. 

letech.21 Ten totiž, jak už jsme uvedli výše, socialisty přivedl do Elysejského paláce a změnil 

postoj strany k vykonávání moci. Lídr strany byl tak v jeho osobě zároveň potenciálním 

kandidátem na úřad prezidenta. V době Mitterrandova prezidentství se pak funkce rozdělily 

a první tajemník se soustředil zase spíš na vnitrostranické záležitosti. Časté střídání politiků 

ve vedení Socialistické stany v Mitterrandově druhém volebním období pak svědčí o tom, 

že strana pomalu začala hledat prezidentova nástupce a pro různé proudy uvnitř PS bylo 

obsazení této funkce prestižní záležitostí. 

Charakterizovat obecně různé proudy uvnitř Socialistické strany je poměrně složité. 

Duverger v souvislosti s SFIO píše o tzv. ideologické decentralizaci – tedy o stavu, kdy 

vedle sebe ve straně existuje víc názorů na směřování strany a vedení tyto postoje 

nepotlačuje. (srov. Duverger, 2016, str. 87-88). Tendence se jasněji vymezují hlavně před 

stranickými sjezdy, na kterých socialisté nastavují svůj kurz do dalších let. Ačkoliv program 

a ideologické rozdíly hrají při formování vnitrostranických proudů určitý vliv, rozdělit 

jednotlivé tendence podle jasně daných programatických nebo sociologických kritérií téměř 

nelze. (srov. Lefebvre, Sawicki, 2005, 120-121). Daleko častěji se delegáti a militanti 

identifikují s určitým kandidátem, který začne nějakou tendenci symbolizovat. Takto mezi 

socialisty existovali mitterrandisté, fabiusiáni, jospinisté nebo v novější době vallsisté. 

Společné propojování se děje právě před sjezdy prostřednictvím tzv. motions – jedná se o 

texty, které zveřejní jednotliví kandidáti na post prvního tajemníka a ve kterých popisují 

svou představu stranické budoucnosti. Delegáti se před sjezdem k určité motion připojí a na 

sjezdu pak například můžou hlasovat společně. Decentralizace tak nahrává formování 

různých aliancí, křídel a vnitrostranických spojenectví. Mezi nimi pochopitelně existuje 

                                                           
20 Úlohu Paula Faura bychom ale neměli podceňovat, po roce 1920 se mu totiž podařilo vybudovat funkční 

stranickou strukturu. (Panebianco, 1988, str. 97-98) 
21 Určitým paradoxem je, že sjezd v Épinay, který v roce 1971 přivedl Mitterranda do vedení strany chtěl 

zbrzdit vedoucí roli generálního tajemníka a stranu „demoletizovat“. Proto taky PS nově řídící funkci nazvala 

první tajemník (primus inter pares) a vedoucí orgány zřídila na principu kolegiality. Nic z toho ale 

nezabránilo pozdější prezidencializaci Socialistické strany. (Portelli, 1984, str. 817-818) 
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určitá rivalita. Zároveň ale celou věc nemůžeme redukovat na pouhý mocenský zápas, neboť 

debata o ideologii hraje uvnitř proudů velkou roli. Do tohoto konceptu tak přesně zapadá i 

určitá rozepře mezi ideologickým a pragmatickým vnímáním socialistické politiky popsaná 

v minulé kapitole. 

Velmi podstatným momentem v nedávném vývoji PS bylo zavedení otevřených 

primárek pro výběr prezidentského kandidáta. Socialisté o rozhodování mimo stranickou 

elitu uvažovali už v 90. letech, změna systému ale přišla až později. Strana kalkulovala s tím, 

že stoupenci strany identifikují volitelného kandidáta lépe než početně omezená skupina 

stranických funkcionářů. Zároveň zavádění primárek doprovázel akcent na renovaci strany 

a zapojení širší skupiny členů. (De Luca, 2015, str. 266) Přelomové byly rozhodně primárky 

v roce 2006, kdy členská základna zvolila kandidátku, která se o hlasy ucházela bez výrazné 

politické zkušenosti – Ségolene Royalovou. Jak upozorňuje Rémi Lefebvre, samotné vedení 

strany by se takto zřejmě nikdy nerozhodlo (srov. Lefebvre, 2014, str. 48). Socialisté ale šli 

ve snaze otevřít rozhodovací procesy ve straně ještě dál – před dalšími prezidentskými 

volbami totiž primárky úplně otevřeli všem, kteří provedli registraci, podepsali chartu 

stranických principů a zaplatili straně příspěvek ve výši jednoho eura. Takzvané Občanské 

primárky pak socialistům před volbami zajistily velkou pozornost médií a prodloužily 

předvolební kampaň. (De Luca, 2015, str. 270) Tato strategie se straně krátkodobě vyplatila, 

neboť následující volby vítěz primárek François Hollande vyhrál. Z dlouhodobého hlediska 

ale primárky ovlivnily stranickou základnu, což rozebereme níže a přispěly k další 

prezidencializaci strany. (tamtéž, 2015, str. 269-270) V případě PS to je situace, kdy jsou 

prezidentské volby řazeny mezi nejvyšší priority a přizpůsobí se tomu celková organizace 

strany. Místo vnitrostranické legitimity pak nastupuje popularita u veřejnosti, individuální 

přístup a mediální talent kandidáta. Vedení PS se ale zároveň vzdalo výběru této důležité 

osoby a přenechalo volbu lidem, kteří můžou stát úplně mimo stranickou strukturu. Zároveň 

bývá taky poměrně nejisté, jestli se hlasující v primárkách opravdu vysloví pro kandidáta 

volitelného pro celé spektrum voličů. Primárky na levici i pravici v letech 2016/2017 totiž 

ukázaly, že otevřený model hlasování favorizoval radikálněji naladěné kandidáty (v případě 

PS to byl Benoît Hamon), než by si vedení strany přálo – vládnoucí garnituře by byl jistě 

daleko bližším nominantem tehdejší premiér Manuel Valls. 

Strana se navíc rozhodla dát všem členům stejnou možnost podobně předvybrat dva 

kandidáty na post prvního tajemníka. Tento proces sice zřejmě směřování strany příliš 
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neovlivňuje, oslabuje ale vliv středních stranických funkcionářů, poslanecké skupiny nebo 

starostů. Jedná se tedy o dost podobný scénář, který nastiňuje Richard Katz, jeden z autorů 

teorie kartelové strany. (Katz, 2001, str. 281) 

Do doby post-hollandovské tak PS vstoupila zároveň jako strana, která (ve smyslu 

prezidencializace) potřebuje lídra, zároveň ale prosazuje slabší roli vedení (důsledek 

primárek). Tento paradox navíc ještě umocnily změny ve stranické základně. 

4.3 Členská základna Socialistické strany 

 Socialistická strana se od začátku profilovala jako uskupení s přímou strukturou. 

Znamenalo to, že do strany členové vstupovali jako přesvědčení jednotlivci – sami za sebe. 

SFIO totiž nebyla propojená s odbory, které by straně přiváděly nové členy. (Duverger, 

2016, str. 43) Generální konfederace práce (Confédération générale du travail = CGT, tehdy 

nejsilnější odborová organizace) totiž v roce 1906 Smlouvou z Amiens vyhlásila politickou 

a organizační nezávislost. Tím byla situace SFIO specifická oproti jiným evropským 

socialistickým a sociálně demokratickým stranám. Francouzští socialisté tedy museli o 

pracující usilovat individuálně a tento faktor se podepsal také na celkové sociologické 

struktuře strany. 

SFIO byla od svého počátku navržena jako masová strana, tedy uskupení soustředící 

se na širokou členskou základnu a propracovanou silně rozčleněnou strukturu. Jedině takto 

totiž mohly socialistické strany konkurovat těm tradičním kádrovým – šlo totiž mj. o výši 

stranických příspěvků, aby strana svým soupeřům z buržoazního prostředí stačila (vydávání 

stranických novin, organizaci, kampaně). Peníze od členů byly nejdůležitějším zdrojem 

stranického rozpočtu. (tamtéž, str. 100) 

 Jak ale připomíná Bergounioux s Grunbergem, SFIO se nikdy nepodařilo stát 

mocnou stranou dělnictva, jak si představovala. (Bergounioux, Grunberg, 2007, str. 191) 

V tradičně průmyslových departementech samozřejmě dělníci tvořili významnou část členů 

a mezi pracujícími se pohybovali straničtí militanti.22 Příkladem by určitě mohla být federace 

v Pas-de-Calais, v jiných oblastech ale byla situace odlišná.23 (Sawicki, 1997, str. 59) 

Členská základna se tedy vyvíjela prostorově nerovnoměrně a zároveň byla početně 

                                                           
22 Slovem militant se ve francouzském politickém prostředí myslí velmi aktivní člen strany. Olga a Zdeněk 

Velíškovi v překladu Duvergerových Politických stran používají výraz aktivista. (Duverger, 2016, 142-147) 
23 Regiony se silnou religiozitou, rurální venkov, … 
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nestabilní. Hromadným vracením stranických legitimací po kongresu v Tours jsme se v této 

práci už věnovali. Větší nárůst členské základny přišel zase až za Lidové fronty a pak těsně 

po druhé světové válce. Zbytek čtyřicátých let už byl ovšem ve znamení klesajícího zájmu, 

v dělnickém prostředí hlasy a příznivce těžila Komunistická strana. Výmluvně můžeme 

tento handicap francouzských socialistů shrnout srovnáním s německou Sociální demokracií 

(Příloha č. 1). Početní srovnání je relevantní vzhledem k podobné populaci Spolkové 

republiky Německo a Francouzské republiky ve sledovaném období. 

 Ani sociologický profil členů strany příliš nesvědčil o tom, že strana vychází 

z dělnického hnutí a v prvních víc než šedesáti letech (jako SFIO) měla slovo „dělník“ přímo 

ve svém názvu.24 Při podrobnějším pohledu na stranické kandidátní listiny socialistů jsme 

už v prvních desetiletích stranického působení mohli najít spíš učitele nebo úředníky než 

dělnické předáky. Například v roce 1962 se k dělnictví hlásila jen 4 procenta poslanců SFIO, 

zatímco ze školství jich přišla celá čtvrtina. A podobné to bylo i v následujících letech. 

(Lefebvre, Sawicki, 2005, str. 75) 

 Vzhledem k tomu, že v SFIO měla od začátku velký vliv poslanecká skupina a 

zvolení starostové (příp. místní zastupitelé), vyvíjel se na mnoha místech stranický život 

hlavně s ohledem na vykonávání mandátů a volební zisky.25 Právě tady je podle Sawickeho 

a Lefebvra příčina slabého podílu členů – militantů ve stranické struktuře. (tamtéž, 2005, str. 

52) Nedostatek aktivistů stranu provázel i v 50. a 60. letech, kdy navíc musela čelit 

konkurenci dalších levicových stran. Změnu v tomto ohledu přinesl François Mitterrand, 70. 

léta byla dobou, kdy do strany přišlo hodně nových členů, byli to zároveň často mladí lidé 

s chutí angažovat se na životě strany. Postupně přestávala platit dominance tradičních 

průmyslových oblastí, což ve své práci demonstruje Frédéric Sawicki. Zatímco se totiž ve 

sledovaném departementu Pas-de-Calais po Mitterrandově příchodu stranická základna 

příliš nerozšířila, socialisté z jihofrancouzského departementu Var hlásili na začátku 70. let 

největší nárůst členstva. Podobně v oblasti Ille-et-Vilaine v Bretagni se dá zvýšení zájmu o 

stranu po roce 1974 odvodit od vstupu Michela Rocarda do PS spolu s dalšími křesťansky 

orientovanými socialisty. (Sawicki, 1997, str. 59) Celkově je možné říct, že v tomto období 

                                                           
24 Oficiální název zněl: Francouzská sekce dělnické internacionály, nebo-li Section française de 

l’Internationale ouvrière. 
25 Různé tváře politických stran a jejich vzájemné vztahy na teoretické rovině rozebírají Katz s Mairem. 

V případě SFIO a PS tak vidíme převahu „zástupců strany ve veřejných funkcích“ nad „členskou základnou“. 

(srov. Katz, Mair, 1992), přejímáme překlad od Novotného a Buchtíkové (2015). 
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se nová strana snažila nahradit některé praktiky spjaté s SFIO: například oslabit vlivné místní 

poslance. Vedení například stanovilo společný program pro komunální volby. (Sawicki, 

2006, str. 59-63). 

Nástup socialistů do Elysejského paláce ale opět podstatně změnil sociologický profil 

členů strany. Posty ve vedení strany se profesionalizovaly a do vedoucích pozic se dostali 

mladí vzdělaní lidé (Lionel Jospin, později François Hollande). (tamtéž, str. 68) Do strany 

někteří z nich vstoupili až poté, co začali pracovat poblíž prezidenta Mitterranda (např. 

Laurent Fabius). Na stranické zásluhy a zázemí se při obsazování vrcholných pozic hledělo 

jen na začátku prvního Mitterrandova mandátu, potom už se situace podstatně změnila 

v neprospěch zasloužilých členů. (tamtéž, str. 88) Nová stranická elita často pocházela 

z vyšších příjmových skupin a její rychlý nástup upozadil v 70. letech rozvoj kultury 

militantství a stranictví. (tamtéž, str. 98) Z politické strany, kterou mnozí členové vnímali 

jako sdružení podobně smýšlejících lidí, kteří spolu například sdílí volný čas, se na mnoha 

místech stala debatní skupina o tématech, která byla řadovým členům často vzdálena. (srov. 

tamtéž, str.185–186) 

Tyto dvě skupiny militantů („mladí diskutéři“ a „starší pracující“ tak byly stále méně 

kompatibilní. Jejich představy o podstatě politického stranictví se totiž velmi lišily. Sociolog 

Jacques Ion tento jev dává do souvislosti s celkovou změnou postavení politických stran ve 

společnosti. Lidé se podle něj nechtějí začleňovat do stálé struktury, patřit k nějakému 

etablovanému proudu. Prvky jako diskuze, spolupráce s podobně smýšlejícími lidmi nebo 

účast na rozhodovacím procesu totiž můžou najít úplně mimo strukturu politických stran. 

Samotné strany se pak stávají jen jednou z platforem veřejného života. (Ion, 1999, cit. podle 

Lefebvre, Sawicki, 2006, str. 195) 

Krizi politického stranictví dokládá taky fakt, od roku 2007 členů PS ubývá. (Příloha 

č. 2)26 O tom, že je nutné stranu reformovat, mluví socialisté už poměrně dlouho. Plány na 

organizační přestavbu strany a obnovu vazeb mezi centrálou a řadovými členy prezentovali 

straničtí předáci vždy po každé významné porážce – ať už v legislativních volbách 1993 

nebo po prezidentských volbách v roce 2002. Jedním z konkrétních návrhů, které z těchto 

úvah vzešly, byly například stranické primárky. Ty sice nejdřív do strany nové členy 

                                                           
26 Na místě je jistě třeba dodat, že porovnávání počtu členů strany může být velmi zrádné. Každá strana má na 

výpočet svých členů vlastní metodologii a k opatrnosti vyzýval už Duverger (2016, str. 95-96). Současní 

francouzští publicisté jsou k hodnotám, které Socialistická strana proklamuje, rovněž skeptičtí. Viz např. 

Martinata (2018). 
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přilákaly, ale pozdějším otevřením pro širší skupinu příznivců strany částečně smazaly jednu 

z výhod členství ve straně – možnost ovlivňovat politiku. Vítězství socialistů 

v prezidentských a parlamentních volbách v roce 2012 sice negativní trend částečně 

odvrátilo, pětileté vládnutí ale stranický život rozhodně neposílilo. (Lefebvre, 2018, str. 9-

15) Tomu se také budeme věnovat v příští kapitole. 

Snížení počtu členů, individualismus, nezájem o stranický život nebo rozpad strany 

do různých skupin (kterému se budeme věnovat v příští kapitole) tak pokládají důležitou 

otázku. Co vlastně z Mitterrandovy „strany z Épinay“ zbývá? Může se ještě označovat za 

masovou stranu? Bergounioux s Grunbergem podotýkají, že pokud byly původně masové 

strany navázané na své členy hlavně finančně, dnes už to díky státním příspěvkům a 

sponzoringu neplatí. (Bergounioux, Grunberg, 1996, 305-306). Vztah mezi vedením strany 

a řadovými členy je důležitý hlavně v organizační a symbolické rovině. Funkční stranická 

základna pomáhala PS od 70. let k úspěchům ve volbách a v případě porážek zase 

poskytovala zázemí pro další rozvoj strany a pomyslný odraz ode dna. Tato dlouho platící 

pravidla už ale v roce 2017 automaticky nezafungovala. Krize ve stranické základně se totiž 

potkala s rozštěpením hlavních stranických proudů. Právě kumulaci obou krizí Socialistické 

strany se budeme věnovat v následující kapitole.  
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5. Socialisté mezi Hollandem a Macronem 

V kapitole Tradičně rozštěpená strana jsme se ve vývoji Socialistické strany 

zastavili zhruba v době, kdy do Elysejského paláce zamířil François Hollande. Dostáváme 

se tak do doby předcházející vnitrostranické krizi ve volebním roce 2017. V úvodu práce 

jsme si položili otázku, zda bylo štěpení PS v tomto období spíš příčinou nebo důsledkem 

problémů strany. V kapitole Vnitřní proměny francouzské Socialistické strany jsme už 

naznačili, že komplikace mohly vzniknout spíš spojením více faktorů – křehké syntézy 

různých proudů a obecné krize politického stranictví. O detailnější pohled na střet idealistů 

a realistů uvnitř PS se pokusíme v této kapitole. 

5.1 Hollandovo prezidentství 

Rozpor mezi ideologickým a pragmatickým vnímáním socialistické politiky se 

promítl už do předvolební kampaně v roce 2012. Nominant socialistů François Hollande se 

tehdy snažil oslovit co nejširší spektrum voličů a neopakovat tak scénář z roku 2002, kdy se 

hlasy levicových voličů roztříštily mezi několik kandidátů. Strategie pohltit celé spektrum 

od středu doleva ale nutně vedla k přesvědčování poměrně rozdílných voličských skupin. 

Hollande se snažil ohrozit pozice jak ex-člena socialistů Jeana-Luca Mélenchona s poměrně 

vyhraněným levicovým programem, tak středového Françoise Bayroua. Sám Hollande byl 

chápán jako zástupce pragmatického křídla, a tak musel víc bojovat o radikálnější voliče. 

Mluvil proto o ještě solidárnějším daňovém systému a kritizoval liberální evropskou 

politiku. Ani přes to se ale podle Lefebvra (2014, str. 53) pragmatické identity úplně 

nezbavil. 

Tento trend se naplno projevil v měsících, které následovaly po Hollandově 

volebním vítězství.27 Na rozdíl od dřívějších socialistických kabinetů totiž vláda Jeana-

Marca Ayraulta (2012–2014) po zvolení neudělala žádný výrazný levicový krok (tamtéž, str. 

54) a ministři naopak v hospodářské politice prosazovali spíš pravicová opatření. Kladl se 

například důraz na konkurenceschopnost ekonomiky a zdravé veřejné finance. Za 

„nejlevicovější“ opatření nové vlády Lefebvre označuje posun pojmu manželství na sňatky 

mezi osobami stejného pohlaví.28 (tamtéž, str. 54) Uvnitř vládní většiny se v Národním 

                                                           
27 François Hollande v druhém kole získal 51,64 % a jeho pozici potvrdily následné volby do Národního 

shromáždění (331 poslanců). 
28 Tzv. Loi Taubira, zákon byl vyhlášen v květnu 2013. (Légifrance, 2013) 
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shromáždění postupně utvořila vnitřní opozice, která přestala pro některé vládní návrhy 

hlasovat. Mezi nejvýraznější poslanecké rebely (frondeurs) patřil mimo jiné bývalý ministr 

školství Benoît Hamon. (Revol, 2017) 

Ekonomické sliby socialistů ovšem zůstávaly spíš pouze na papíře. Velkým 

problémem dál zůstávala nezaměstnanost a tempo ekonomického růstu zůstávalo za 

očekáváními. Kabinet druhého Hollandova premiéra Manuela Vallse se proto v roce 2016 

rozhodl k reformám pracovního trhu. Změny navrhované ministryní práce Myriam El-

Khomriovou ale jak odbory, tak někteří socialisté označili za nepřijatelné. A prezident 

Hollande se tak musel v posledním roce v úřadu potýkat s mobilizací odborů a v důsledku 

s dalším štěpením socialistického poslaneckého klubu. Vláda nakonec byla nucena reformu 

prosadit zároveň s hlasováním o důvěře vládě.29 Tento pokyn ale opět odmítli respektovat 

socialističtí rebelující poslanci, a tak se konflikt Vallsovy vlády s neposlušnými zákonodárci 

znovu vyhrotil. 

Dalším štěpícím tématem byla bezpečnostní problematika. Socialisté totiž museli 

jako vládní strana reagovat na několik teroristických útoků (redakce Charlie Hebdo v lednu 

2015, střelba v pařížském klubu Bataclan v listopadu 2015 nebo útok nákladním autem na 

promenádě v Nice v létě 2016). Rostoucí bezpečnostní rizika prezidenta přiměla k vyhlášení 

výjimečného stavu (État d’urgence, 2015-2017). Hlavně jeho dvouletá platnost se stala 

jedním z výrazných témat předvolební kampaně v roce 2017, kritika přicházela například ze 

strany Jeana-Luca Mélenchona a dalších levicových kandidátů. Podle nich prezident 

Hollande výjimečným stavem potlačil občanská práva a udělal z dočasného opatření 

dlouhodobý stav. (Mélenchon, 2017) Další reakcí vlády a PS na teroristickou hrozbu byl 

návrh na změnu ústavy v otázce zbavení občanství (déchéance de nationalité). Takové úvahy 

vyvolaly velkou diskuzi jak v parlamentu, tak uvnitř Socialistické strany, kde měly částečně 

rozkladný účinek. Ačkoliv později prezident Hollande debatu ukončil, nenávratně si část 

militantů a členů strany odcizil. (20 minutes, 2015) 

Hollandův pětiletý mandát navíc provázela slabá důvěra veřejnosti. Negativní obraz 

socialistického prezidentství dál posilovaly volební neúspěchy socialistů ať už v místních 

(2014), evropských (2014) nebo regionálních volbách (2015). Ačkoliv se sice ve 

                                                           
29 Tento postup Ústava páté Francouzské republiky umožňuje v třetím odstavci článku 49. (Conseil 

constitutionnel, 2015, str. 17) 
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francouzské politické tradici jedná o volby druhého řádu30, měly dopad na vysokou 

politickou scénu. Po neúspěchu v místních volbách například odešel premiér Ayrault a 

nahradil jej dosavadní ministr vnitra Manuel Valls. Ve volbách do Evropského parlamentu 

zase zvítězila anti-systémová Národní fronta pod vedením Marine Le Penové. Důvěra 

Francouzů v Hollanda se téměř po celých pět let postupně snižovala z počátečních 55 % až 

na hodnoty nad 10 %. Důvěra v prezidenta se výrazně zvýšila prakticky pouze po útocích na 

redakci časopisu Charlie Hebdo. Byl to ale jen dočasný fenomén. Měsíc před primárkami 

konkurečních Republikánů byl podle průzkumů Hollande nejméně populárním prezidentem 

páté republiky (srov. Rivière, 2016). 

Také s ohledem na slabou Hollandovu popularitu se začala objevovat otázka: bude 

se prezident snažit o obhajobu svého postu? Připomeňme, že za páté republiky se všichni 

jeho předchůdci alespoň pokusili o zvolení pro další volební období a s výjimkou Giscarda 

d’Estainga v roce 1981 se jim to taky podařilo. Socialisté v roce 2016 ale museli vzít v úvahu 

ještě jednu věc: pokud by se stávající prezident rozhodl kandidovat, má se o nominaci 

ucházet standardně v primárkách nebo má na nominaci od své strany jako prezident nárok? 

Rozhodnutí uspořádat primárky přišlo z PS v červnu 2016 (franceinfo, 2016), tím se ale 

zatím nevyřešila hlavní otázka: jakou roli v nich měl hrát tehdejší prezident? 

Odpověď na tuto otázku nebyla známá ani o několik měsíců později. Zatímco se totiž 

konkurenční Republikáni chystali na své primárky a na veřejnost se dostávala jména dalších 

kandidátů, museli socialisté reagovat na vydání knihy s názvem Un président ne devrait pas 

dire ça... (do češtiny bychom mohli přeložit jako Tohle by prezident říkat neměl…). Skoro 

sedmi set stránkovou knihu sestavili dva novináři z deníku Le Monde, které prezident v době 

svého mandátu pouštěl do svého soukromí. Hollande oběma mužům velmi otevřeně a často 

velmi vulgárním způsobem sděloval svůj pohled na svět a své spolupracovníky. Tento 

symbolický moment ještě víc snížil prezidentovy šance na znovuzvolení, což doložil 

například průzkum zveřejněný ve francouzských médiích v listopadu 2016. Socialisty měl 

podle respondentů ve volbách zastupovat raději premiér Manuel Valls nebo budoucí účastník 

                                                           
30 Zvlášť o případu evropských voleb by se dalo spekulovat. Francouzi a jejich strany se při nich chovají 

trochu jinak, než u prezidentských/parlamentních voleb. (Perottino, 2005, str. 290-291) 
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primárek Arnaud Montebourg. (AFP, 2016) Na začátku prosince pak prezident Hollande 

svou kandidaturu nakonec vzdal. 

5.2 Prezidentská kampaň Benoîta Hamona aneb „kronika 

debaklu“31 

Celkově by se dění před Občanskými primárkami (leden 2017) a prezidentskými 

volbami (duben 2017) dalo shrnout jako období velkého rozkolu v socialistickém táboře. 

Hlavní otázkou v primárkách byl pro socialisty postoj k událostem v končícím volebním 

období. Na jedné straně byl bývalý premiér Manuel Valls, který zastupoval reformisty. 

Idealistické proudy ve francouzském socialismu pak reprezentovali hned dva hlasití odpůrci 

Hollandovy politiky (Benoît Hamon a Arnaud Montebourg).32 Souboj Hamona s Vallsem 

před druhým kolem pak vlastně přesně vyjádřil tradiční rozkol socialistů. A vítězně z něj 

tentokrát vyšla idealistická strana symbolizovaná bývalým ministrem školství a sněmovním 

rebelem Hamonem, kterého v druhém kole podpořilo téměř 60 % hlasujících. Už jsme 

napsali výše, že stranické štěpení neformují pouze ideje, ale taky osobní ambice nebo 

vzájemné animozity. A právě to zřejmě hrálo roli po socialistických primárkách. Bývalý 

premiér Valls totiž svou porážku zřejmě neunesl a navzdory původnímu závaznému slibu 

odmítl Hamonovu kandidaturu podpořit. Sám zdůrazňoval programové neshody a potřebu 

shromáždit socialistické reformisty (Bonnefous, 2017), svou roli ale mohl hrát i fakt, že 

právě spolustraník Hamon se proti krokům jeho vlády hlasitě vymezoval. Ať už to bylo 

jakkoliv, začala se část realistického křídla PS posouvat blíž Emmanuelu Macronovi a jeho 

hnutí En marche!. Ať už se pro Macrona vyjádřili otevřeně nebo naopak vyčkávali, 

zpochybnili si socialisté svého kandidáta sami. A tato nejednota Hamonovi zřejmě ubrala 

část jeho voličského potenciálu. Průzkumy mu dávaly asi podobnou šanci, jako jeho 

názorově příbuznému soupeři Jeanu-Lucu Mélenchonovi. Zatímco ale Mélenchon 

vystupoval za jednotné aktivní hnutí La France insoumise a pořádal masové pochody (Le 

Parisien, 2017), Hamonova kampaň takovou pozornost nepřitahovala. 

Během kampaně se proto na levici ozývaly hlasy, které vyzývaly Mélenchona nebo 

Hamona ke stažení kandidatury. Ústupek měl podle iniciátorů zvýšit šance levice na postup 

do druhého kola. Takové rozhodnutí ale ani LFI ani PS nepřipustily. V dubnovém prvním 

                                                           
31 „Kronika debaklu“ je název knihy tehdejšího prvního tajemníka PS Jeana-Christopha Cambadélise, ve 

které hodnotí neúspěchy ve volebním roce 2017. 
32 Celkově se prvního kola Občanských primárek účastnilo sedm kandidátů. 
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kole prezidentských voleb tak nakonec oba kandidáti s podobným zaměřením a podobným 

programem skončili na nepostupových pozicích. Mélenchon s 19,58 %, Hamon s 6,36 % 

hlasů. Červnové poslanecké volby pak potvrdily trend z voleb prezidentských. Socialistický 

klub v nich přišel o víc než 250 členů. 

Jak víme z historického vývoje PS, podobných volebních proher už socialisté zažili 

několik. Některé z nich jsme zmiňovali i v této práci (např. propad Gastona Defferra v roce 

1969). Tehdy se ale uvnitř socialistického tábora našla nějaká osobnost, která stranu 

v nejhorším podržela nebo rovnou nasměrovala k budoucímu úspěchu. V roce 2017 ale 

přišel úplný opak. Naplno se totiž projevilo vnitřní pnutí v socialistickém táboře a pomyslné 

zemětřesení na francouzské politické scéně rozviklalo taky výrazné představitele PS, aby si 

pro sebe identifikovali vlastní politickou cestu. A určitá část si vybrala pokračování mimo 

tradiční socialistický tábor.  

Někteří se připojili k vítěznému projektu Emmanuela Macrona, důležitá místa ve 

vznikající vládě přijali Jean Yves Le Drian (rezort zahraničí) nebo Gérard Collomb (rezort 

vnitra). Klíčové místo generálního tajemníka v prezidentově hnutí Vpřed republiko! (La 

République En Marche!) obsadil další někdejší člen PS – Richard Ferrand. Další 

reformisticky a realisticky smýšlející socialisté pak před poslaneckými volbami otevřeně 

deklarovali, že budou v případě zvolení macronovskou vládu podporovat. Vžilo se pro ně 

označení „Macron-compatible“ (v překladu kompatibilní s Macronem). Takto se o vstup do 

Národního shromáždění pokusil například Manuel Valls. Socialistická strana s ním vedla 

kárné řízení kvůli zmíněné nepodpoře Hamonovy kampaně. Valls tak do voleb šel jako 

nestranický kandidát, který bude hlasovat se spojenci Emmanuela Macrona. Prezidentské 

hnutí pak v jeho obvodu nepostavilo vlastního kandidáta, čímž Vallse vlastně nepřímo 

podpořilo (AFP, 2017). Někteří voliči si dokonce mohli vybírat z více kandidátů, kteří 

předem deklarovali svou podporu Emmanuelu Macronovi. V takové situaci byla například 

bývalá socialistická ministryně práce Myriam El-Khomriová. Ta šla do voleb za PS, ale 

v kampani se identifikovala s projektem Emmanuela Macrona. V druhém kole ji ale nakonec 

porazil blízký spojenec nového premiéra Édouarda Phillipa. (Bonte, 2017) 

Na opačném křídle strany nastal jiný štěpný scénář. Poražený kandidát socialistů 

v prezidentských volbách Benoît Hamon si totiž založil vlastní Hnutí 1. července 

(Mouvement du 1er Juillet), které se později přejmenovalo na Génération-s: le mouvement 

commun (do češtiny bychom mohli přeložit jako Společnovéné hnutí generací). Hamonova 
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skupina se ve svém programovém prohlášení přihlásila k levicové a ekologické identitě. 

Možná zajímavější ale je, že se v něm až na jednu výjimku33 neobjevuje slovo 

„socialistický“. (Mouvement Génération-s, 2018) Hnutí se v dějinách francouzské levice 

vztahuje k mnoha momentům (Francouzská revoluce, Komuna, Lidová fronta, odboj za 

okupace, zrušení trestu smrti). To vše ale bez jakékoliv zmínky o Socialistické straně. Místo 

toho se text obrací proti neo-liberalismu, jehož nástup autoři spojují s 80. lety – tedy dobou, 

kdy byli u moci právě socialisté. Hamonovi příznivci taky ve své Chartě volají po 

univerzálním základním příjmu, rovnosti, sociální Evropě a práci bez vykořisťování 

(tamtéž). Hnutí v době psaní této práce zatím chybí vážnější politická zkouška, přitáhlo ale 

k sobě část socialistických militantů, zvlášť z Hnutí mladých socialistů – k Benoîtu 

Hamonovi přešla mj. předsedkyně hnutí Roxane Lundyová. (de Villaines, 2018) 

Zmínit je třeba taky socialisty, kteří se z vysoké stranické politiky stáhli. Kromě 

odcházejícího prezidenta Hollanda se jednalo například o kandidáta z primárek 

Montebourga, který načas politiku vyměnil za chov včel (franceinfo, 2018). Po volbách se 

uvolnilo taky místo prvního tajemníka PS, které podle plánů opustil Jean-Christophe 

Cambadélis. Z vysoké politiky se na nějakou dobu stáhla taky bývalá ministryně školství 

Najad Vallaud-Belkacemová. Mladou političku přitom mnozí socialisté chtěli vidět v čele 

strany. (Le Monde, 2018) 

Co tedy zbylo ze strany z Épinay a případně kdo v ní zůstal? Otázka identity PS se 

v roce 2017 stala velmi aktuální. Prvním indikátorem postojů poslaneckého klubu Nové 

levice mohlo být například hlasování o důvěře Phillipově vládě na začátku července 2017. 

Pro se tehdy vyslovili tři socialističtí poslanci, proti jich bylo pět a dvacet tři se zdrželo 

hlasování. (franceinfo, 2017) Ze socialistů se tedy rozhodně ani po vlně odchodů nestala 

homogenní skupina. Rozložení sil a postojů uvnitř PS se ještě lépe projevilo později při 

vybírání nového prvního tajemníka. O vedení strany projevili zájem čtyři kandidáti. Největší 

podporu předem nasbíral tehdejší šéf poslanecké skupiny Nová levice Olivier Faure. 

Symbolem kontinuity s hollandovským volebním obdobím pak byla kandidatura Stéphana 

Le Folla, Levé křídlo (ochotné spolupracovat s Mélenchonem) zastupoval euro-poslanec 

                                                           
33 Jde o formulaci o „socialistickém“ slibu emancipovat člověka prostřednictvím demokracie. Je tedy řeč spíš 

o myšlenkovém podloží levicových stran. 
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Emmanuel Maurel a čtvrtý kandidát a bývalý vallsista Luc Carvounas se zase prezentoval 

jako kandidát se schopností do PS znovu přitáhnout staré tváře. (Noblecourt, 2018) 

O jménu nového lídra strany se nakonec rozhodlo už před sjezdem v Aubervilliers 

(7. – 8. dubna 2018). Do prvotního výběru se zapojilo přes třicet tisíc členů, přičemž 

pozvánku k hlasování jich ale dostalo víc než sto tisíc. (AFP, 2018) Do rozhodujícího kola 

postoupili Faure a Le Foll. Ten druhý se pak ještě před sjezdem kandidatury vzdal, tudíž 

bylo de facto rozhodnuto ještě před příjezdem delegátů. Samotný sjezd se pak nesl v duchu 

volání po renesanci PS a snahou získat nové militanty. Socialisté se na začátku Faurova 

funkčního období nachází v nepříjemné situaci. Roli výrazné opoziční síly totiž plní 

Mélenchonovo hnutí a socialisté jsou oproti němu poměrně nevýrazní. Zároveň ale taky 

nechtějí spolupracovat s prezidentem Macronem, který podle PS dělá příliš pravicovou 

politiku. Socialisté tak lavírují mezi prezidentskou většinou a krajní levicí a jejich význam 

na přelomu let 2017/2018 upadá a začíná se blížit například osudu francouzských komunistů, 

které přitom pomohli výrazně oslabit právě socialisté. Až sem tedy socialisty dovedla 

kumulace dvou faktorů: štěpící tendence v genetickém kódu strany a celkové krize stranictví 

v době nepovedeného Hollandova mandátu. 

5.3 Některé faktory pro další vývoj PS 

Dá se nějak bez věšteckých schopností predikovat další vývoj strany? S jistotou 

určitě ne. Jak už jsme si vyjasnili v kapitole o metodologii, práce o současné situaci může 

zákonitě vycházet pouze z informací a reflexí, které jsou v danou chvíli k dispozici. Nelze 

samozřejmě vyloučit, že se odněkud objeví nový sjednotitel francouzské levice, který starý 

dům34 socialistů zase obnoví. Na závěr práce se teď ale pokusíme alespoň identifikovat 

důležité faktory, které spolurozhodnou o další budoucnosti Socialistické strany. 

5.3.1 Úspěch plánů Emmanuela Macrona 

Patrně nejdůležitějším faktorem pro politickou budoucnost celé Francie bude úspěch 

nebo neúspěch reformního plánu Emmanuela Macrona. Ten přišel na politickou scénu 

s cílem překreslit politickou mapu země. Zatím se mu to daří, protože dostal do těžkých 

problémů obě dosud dominantní francouzské politické tábory – Republikány i Socialistickou 

                                                           
34 Výraz „vieille maison“ použil pro socialistickou stranu Léon Blum na sjezdu v Tours, kde se od SFIO 

odštěpili komunisté. 
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stranu. Z každé z nich si vybral své spolupracovníky a obě strany si teď nejsou jisté vlastní 

identitou. Bude záležet, jestli se Macronovy reformy (zejména pracovního trhu nebo 

železniční dopravy) osvědčí v praxi. Pokud se ale prezidentovu hnutí nepodaří Francii 

reformovat, může rychle zmizet inovační étos, který Macronovi pomohl do Elysejského 

paláce. V případě neúspěchu by pak mohla přijít pomyslná restaurace starých politických 

sil. Pokud by je ovšem nenahradila další nová hnutí. Zásadní taky bude, jestli se Macronovi 

podaří udržet koherentní poslanecký klub, který je už od začátku a z povahy věci poměrně 

nesourodý – vznikl jako produkt rétoriky „ani napravo – ani nalevo“. 

5.3.2. Vztah levicových voličů k Macronovu hnutí 

Tento bod dost souvisí s předcházejícím odstavcem. V době psaní této práce čelí 

Macron kritice, že je prezidentem bohatých Francouzů a jeho reformy mají blíž pravici než 

levici. Kromě ekonomických opatření sem patří i Collombův zákon o imigraci a azylu nebo 

prezidentovy poznámky k laicitě. Konzervativním prvkem Macronova mandátu je taky 

určitý monarchistický duch, který okolo sebe prezident vytváří. (Bagard, 2018) Zůstanou 

prezidentovi věrní dřívější voliči Socialistické strany, kteří jej v roce 2017 podpořili? 

Připomeňme, že hlas pro Macrona pro ně byl často spíš volbou proti Marine Le Penové a 

Národní frontě. 

5.3.3. Mise Oliviera Faura uvnitř PS 

Vývoji vnitřní struktury PS jsme v této práci věnovali celou kapitolu. A všechny 

identifikované problémy teď čekají na prvního tajemníka Oliviera Faura. Podaří se mu 

ukotvit identitu socialistů v době, kdy mají někteří blíž k Macronovi a jiní zase preferují 

ostrou opozici? Najde Faure do konce volebního období jasné místo socialistů na 

francouzské politické scéně? Důležitým úkolem pro nové vedení socialistů je taky upevnění 

vnitřní struktury, posílení spolupráce mezi centrálou a regiony s důrazem na militantní 

charakter členské základny. Olivier Faure se stal prvním tajemníkem téměř sto let poté, co 

se podobného úkolu ujal jeho jmenovec Paul. O jeho úspěších při budování stranické 

struktury ve 20. letech minulého století už v této práci byla řeč. Olivier Faure by na něj 

v tomto jistě rád navázal. 

Kromě ideového směřování a organizační stránky musí Faure řešit taky finanční 

problémy své strany, která po volebním neúspěchu v parlamentních volbách 2017 přišla o 
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důležitou část příjmů. Socialisté tak museli prodat například své sídlo v Rue de Solferino. 

Název ulice přitom dlouhá léta sloužil pro symbolické označení celé Socialistické strany. 

5.3.4. Volby do Evropského parlamentu 2019 a další menší hlasování 

Některé z tří výše popsaných bodů by se mohly projevit už v roce 2019. Francouzi 

tehdy budou volit své zástupce do Evropského parlamentu a pro politické strany a hnutí to 

bude první vážnější zkouška voličské přízně od volebního roku 2017. V této práci jsme už 

zmínili, že bychom měli být při posuzování těchto voleb opatrní, protože se v nich Francouzi 

rozhodují trochu jinak než u voleb do Národního shromáždění. Přesto ale bude velmi 

zajímavé, jaké kadidátky strany sestaví. Zvlášť na levici se totiž objevují různé výzvy ke 

spolupráci v těchto volbách. Podobné myšlenky zaznívají taky u pro-macronovské části 

Republikánů. Dobrý výsledek by mohl socialisty motivovat při pomyslném odrazu ode dna, 

špatný by zřejmě ještě prohloubil skepsi ve členské základně. Kromě vyslání zástupců do 

Štrasburku se bude o rok později (v roce 2020) rozhodovat taky o složení místních 

zastupitelstev. Pro PS to bude další zkouška, jestli se podaří udržet zastoupení strany na 

místní úrovni a ukotvení politiků s lokálním prostředím. To bylo pro PS vždy důležité, 

dokonce se o socialistech někdy jako o „straně starostů“ mluvilo (viz výše). Místní 

zastupitelé taky z velké části rozhodují o složení francouzského Senátu, kde si PS pořád 

uchovává důležité postavení. Konkurence bude ale velmi silná, protože podobnou motivaci 

budou mít taky ostatní strany. Zvlášť Emmanuel Macron se bez Senátu neobejde, pokud 

bude chtít prosadit své plány reformovat ústavu.  
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6. Závěr 

Politologické koncepty nejsou neměnné a zvlášť strany často primárně reagují na 

společenskou poptávku. Jejich struktura a poslání se tak v dějinách mění a nemáme žádný 

nástroj, který by nám pomohl s jistotou říct, jak budou vypadat za deset nebo více let. 

V demokratických systémech se ale budou zřejmě nějak dál podílet na distribuci moci a 

budou fungovat jako jedna z platforem účasti na politice. Přesně tak jako u francouzských 

socialistů, o kterých byla tato práce. 

Prvotním impulzem k sepsání této krátké studie byla zvědavost při sledování 

prezidentské kampaně ve Francii v roce 2017. Jak se mohla z vládnoucí strany stát tak 

vnitřně rozhádaná skupina, která se po volbách rozpadla do několika dalších politických 

uskupení? S pomocí děl převážně francouzských politologů jsme v této práci prošli dějiny 

francouzských socialistů od roku 1905 až do současnosti, abychom dokázali, že se jedná o 

tradičně rozštěpenou stranu. Zejména jsme aplikovali Panebiancův koncept genetického 

původu stran, na kterém jsme ukázali, že se strana vzniklá sloučením několika menších 

uskupení tohoto původního kódu nikdy nezbavila. Všímali jsme si taky pnutí mezi 

realistickým a idealistickým proudem uvnitř socialistického tábora. Ať už se jednalo o 

přístup k moci nebo implementaci socialistických ideálů do reálného politického 

rozhodování (například v době Mitterrandova prezidentství). Tento rozpor pak vyvrcholil 

v době prezidentství Françoise Hollanda a vedl k hlubší krizi socialistické strany spojené 

s odchodem některých výrazných politiků do nových politických hnutí, případně mimo 

politiku. 

Důležitou příčinou těchto událostí ale byl taky vnitřní posun ve struktuře socialistické 

strany, kterou jsme analyzovali s pomocí pojmů Maurice Duvergera. Kromě uspořádání 

strany, které se ukázalo jako poměrně stabilní, jsme sledovali taky trendy v tom, kdo stranu 

vlastně řídí a pohyby ve členské základně. Zvlášť posledně jmenovaný faktor hrál ve vývoji 

socialistů významnou roli. Straně se totiž zhruba v době nástupu Françoise Hollanda do 

Elysejského paláce přestalo dařit získávat nové členy a ti stávající v této době začali ve 

velkém vracet stranické legitimace. V době nejistoty ohledně další Hollandovy kandidatury, 

následných primárek, střetu Hamona s Vallsem a porážce ve volbách se pak tyto vnitřní 
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problémy naplno projevily. Spojení trvale existujících štěpných tendencí a krize politického 

stranictví pak vedlo k sledovanému rozdělení strany. 

Socialisté se v roce 2018 snaží získat zpátky jasnou identitu. Komplikuje jim to ale 

pozice mezi dvěma výraznějšími politickými tábory. Hnutí Jeana-Luca Mélenchona hraje 

opoziční roli výrazněji než socialisté a střed politického spektra zase pohltilo hnutí 

Emmanuela Macrona. PS tak proto nezbylo příliš moc prostoru k manévrování. Na konci 

práce jsme pak definovali čtyři důležité faktory, které můžou rozhodnout o dalších 

výsledcích socialistů a budoucnosti jejich značky na francouzské politické scéně. Půjde 

zejména o výsledky prezidentského období Emmanuela Macrona a jeho hnutí. Úspěch nebo 

neúspěch jeho reforem zřejmě rozhodne o další budoucnosti středového politického tábora. 

Záležet bude taky na Macronově schopnosti udržet koherenci svého poslaneckého klubu a 

voličské základny. Obě skupiny totiž získal napříč politickým spektrem, jak z levice, tak 

z pravice. Prezident bude muset hlavně své původně levicové příznivce přesvědčit, že jeho 

politika není tak pravicová, jak tvrdí zejména opozice hlavně ústy Jeana-Luca Mélenchona. 

Vyplatí se taky sledovat, jestli se prvnímu tajemníkovi PS Olivieru Faurovi podaří projekt 

obnovy Socialistické strany, zda dokáže socialistický tábor oživit a udělat jej zajímavým jak 

pro stávající, tak případné nové členy. Důležitou zkouškou všech těchto jevů pak budou 

Evropské volby v roce 2019, které napoví o rozložení sil na francouzské politické scéně. 

Právě v roce 2019 si bude Socialistická strana připomínat padesát let své novodobé 

existence. Těžko ale odhadnout, jestli si bude připomínat spíš slavnou minulost nebo najde 

dost optimismu pro výhled do budoucnosti. Další vývoj strany každopádně představuje 

námět pro další výzkum, rovněž může být zajímavé a prospěšné popisovanou krizi 

francouzských socialistů podrobit analýze s větším časovým odstupem. Tehdy už bude 

jasnější, jestli se straně podařilo problémy překlenout. Cíle definované v úvodu této práce 

(prozkoumat kořeny štěpení PS, analyzovat vývoj stranické struktury a zaměřit se na krizi 

v letech 2016–2018) se podařilo splnit.  
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Pozn: Ústava páté Francouzské republiky zavedla dvoukolové volby do Národního 

shromáždění. Aby byly hodnoty opravdu srovnatelné, pracovali jsme s podporou, kterou 

kandidáti SFIO/PS dostali v prvním kole. Dále je třeba připomenout, že v letech 1967 a 1968 

uvádíme výsledek Federace demokratické a socialistické levice, do které SFIO patřila. 

(de Boissieau, 2018) 
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