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Abstrakt
Francouzská Národní fronta je krajně-pravicová populistická strana, jež v průběhu čtyřiceti let
své existence prošla z hlediska vnitřní organizace značně dynamickým vývojem. Důležitou roli
v tomto procesu, jenž vyústil v to, že strana dnes má stabilní pozici na francouzské politické
scéně, hrál od počátku její charismatický lídr Jean-Marie Le Pen. Ten se v průběhu její
existence snažil stranu kredibilizovat a učinit ji volitelnou, avšak nikoli za cenu opuštění
krajně-pravicových myšlenek. Díky pevné stranické disciplíně byl schopen vyvažovat působení
jednotlivých ideologických proudů, které ve straně působily, a mohl tak udávat stranické
směřování.
Tato bakalářská práce mapuje vývoj v organizaci strany, nejprve během předsednictví
samotného Jean-Marie Le Pena, a poté za působení Marine Le Penové, která se stala
předsedkyní strany v roce 2011. Ačkoli jádrem práce je komparace těchto dvou lídrů, značný
prostor je věnován zejména působení Le Pena a organizační transformaci, kterou strana pod
jeho vedením prošla. I když začínala jako okrajové extremistické uskupení různorodých
ideologických

proudů,

v průběhu

osmdesátých

a

devadesátých

let

se

proměnila

v institucionalizovanou a profesionalizovanou stranu. V první části práce se budu věnovat
otázkám, jakými způsoby si Le Pen udržoval svoje postavení, jak se měnilo složení stranických
elit a jak se na základě toho měnil celkový obraz Národní fronty navenek. V druhé části práce
charakterizuji způsob řízení strany Marine Le Penovou. Ta se snaží stranu kredibilizovat za
účelem zlepšení volebních výsledků, a to mnohem výrazněji a důsledněji než její otec. S tím
souvisí značná proměna stranických elit, která po jejím nástupu proběhla. Její styl řízení však
zůstává velmi podobný. V poslední části oba lídry z hlediska organizace strany i vnějšího
působení porovnávám a vyvozuji, jaké celkové důsledky výměna vedení pro stranu měla.

Abstract
The National Front is French right-wing populist party that in the 40 years of its existence went
through an interesting and dynamic organizational development. Its leader, Jean-Marie Le Pen
has always played a key role in this process. His aim was to make the National Front a strong,
credible and eligible alternative for wide masses of voters, yet still not to loose its original
right-wing spirit.
Given the strict party discipline, he managed to balance and countercheck several ideological
factions that existed in the party and therefore was able to direct the party exactly as he wished.
This bachelor thesis firstly aims to map the development in the party organization during the
presidency of J.-M. Le Pen as well as to characterize his style of leadership. Under Le Pen, the
party went through phases of emergence, rise, and consolidation on the French political scene.
What moves did he take to keep his position untouched? How did the composition of party
elites evolve during that time? These questions will be dealt in the first part. Secondly, the
thesis will characterize the style of leadership of Marine Le Pen, who came into office in 2011.
Her style of leadership stays the same, but her aim of National front’s credibilization and
consequently a good election performance is much stronger than her father’s. That is why the
party’s elite has been changing significantly. In the last chapter, the thesis analyzes the
differences between these two leaders and explains how the change of leader affects the party’s
existence.
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Úvod
Jeden z problémů, tížících současnou západní Evropu, je v posledních několika
desetiletích poměrně strmý vzestup popularity krajně-pravicových a pravicově
populistických stran. Důvodů, proč se voliči obracejí k populistickým, charismatickým
lídrům je mnoho. Může jimi být kombinace současné ekonomické krize, úbytku důvěry
v tradiční politické instituce a obecného nárůstu pocitu životní nejistoty, způsobeného
postmoderním věkem.
Ve Francii druhé poloviny dvacátého století působilo mnoho krajně pravicových
uskupení, ovšem žádnému se nepodařilo dlouhodobě se uchytit mezi francouzskými
voliči a moci výrazněji ovlivňovat francouzskou politickou scénu. Národní fronta je
v tomto směru výjimkou, poněvadž po svém založení v sedmdesátých letech prošla
dynamickým vývojem, kdy se z okrajového extremistického uskupení stala rozsáhlá,
dobře organizovaná strana. Od menších úspěchů lokálního charakteru se postupně
etablovala na francouzské politické scéně a dnes zastává v otázce volebních preferencí
třetí nejsilnější pozici. Ačkoli má Národní fronta velmi malý skutečný podíl na moci,
strana díky svým volebním ziskům oslabuje zejména tradiční pravicové strany a také
nastoluje společnosti svoji agendu, na což se ostatní strany musí adaptovat.
K rozvoji Národní fronty přispělo mnoho vnějších faktorů. Modernizace
společnosti v druhé polovině dvacátého století přinesla kromě pokroku i pocity
společenského vykořenění a nejistoty. Francouzská identita utrpěla těžké šrámy, jednak
z důvodu poklesu mezinárodního postavení Francie, ale také kvůli vzrůstajícímu přílivu
imigrantů, kteří jsou vnímáni mnoha lidmi jako potenciální hrozba pro francouzskou
kulturu. Země se také v osmdesátých letech potýkala s ekonomickými problémy a
nezaměstnaností, a tradiční strany pravice a levice nenabídly lidem dostatečně efektivní
řešení těchto problémů. Frustrace z výše uvedených faktorů přispěla k pozitivnímu
přijetí populistického diskurzu Národní fronty. K dnešní silné pozici této strany ovšem
přispěly i vnitřní faktory, jako je efektivní řízení strany, umožněné výraznou osobností
lídra a programové vymezení. V osmdesátých letech prošla strana přeměnou, kdy ji její
lídr Jean-Marie Le Pen snažil očistit od přímého pouta s fašismem, nacismem a
rasistickými myšlenkami a založit ji spíše na kombinaci populismu a myšlenek nové
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pravice, (tzn. pravice oproštěné od fašistického základu)1, která prodělávala v této době
celoevropský rozvoj. Klíčovým prvkem v jejich programu se stala kritika narůstající
imigrace, zejména ze zemí Severní Afriky, obrana tradičních hodnot a francouzské
identity a kritika tehdejšího establishmentu, zejména pravicových stran. Během celého
svého působení si J.-M. Le Pen dokázal udržet poměrně dobrou stranickou disciplínu, a
prezentovat stranu jako silnou a dobře fungující organizaci. V roce 2011 nastoupila na
post vůdce Národní fronty jeho dcera Marine Le Penová, která pokračuje v jeho trendu
kredibilizace strany, ovšem v mnohem větším rozsahu.
Ve své bakalářské práci s názvem „Vývoj politického vůdcovství Národní
fronty“ se pokusím odpovědět na otázku, zda se v rámci této kredibilizace a změny
stranické prezentace liší i způsob řízení strany J.-M. Le Pena a Marine Le Penové.
Zkoumat budu jednak jejich postavení ve stranické struktuře, vývoj ve složení elit a
proměnu jejich komunikačního stylu.
Primární důvod pro výběr této problematiky jsem nastínila již výše. Je jím
vzrůstající důležitost Národní fronty, jakožto hráče na francouzské politické scéně. Na
vnitřní život strany jsem se rozhodla zaměřit proto, že organizace strany je jedním z
důležitých faktorů v dosahování stranických cílů a obzvláště v dnešní době stále stoupá
personalizace politiky a celkově roste význam postavení lídra ve straně. Navíc, vnitřní
život Národní fronty je v České republice poměrně nezmapován.
Z časového hlediska se bude práce pohybovat v rámci existence Národní fronty,
to znamená v období od počátku sedmdesátých let dvacátého století až do současnosti
(tzn. do roku 2013). Práce je komparací, přičemž větší část práce je věnovaná
charakterizaci vůdcovství J.-M. Le Pena. Je to jednak proto, že jeho působení v čele
strany je mnohonásobně delší, a tudíž mnohem více zmapované, ale také proto, že jeho
vůdcovství bylo pro stranu značně klíčovým faktorem, který do značné míry definoval
její dnešní podobu a dal Marine Le Penové předpoklady pro další změny, které provádí.

1

Paul Hainsworth, ed., The Politics of the Extreme Right : From Margins to the Mainstream (London:
Pinter, 2000), 5.
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V první kapitole si vymezím základní teoretické pojmy pro řízení politických
stran a zařadím Národní frontu do organizační typologie Angela Panebianca 2. V této
kapitole se pokusím vysvětlit, jak důležitou roli hraje vůdce a vedoucí skupina v životě
politické strany. V druhé kapitole představím historický a organizační vývoj strany za
J.-M. Le Pena, a charakterizuji jeho způsob řízení strany. Pozornost budu věnovat
zejména procesu notabilizace, neboli nabírání respektovaných osobností, který probíhal
pod Le Penovou taktovkou v osmdesátých letech, a také stranické roztržce na konci
devadesátých let, kdy bylo Le Penovo postavení vůdce vážně zpochybněno. Ve třetí
kapitole nejdříve představím jakou měla Le Penová ve straně pozici z hlediska vlivu
před svým zvolením, a poté charakterizuji její působení ve straně jako předsedkyně. Ve
čtvrté kapitole zhodnotím rozsah změn, které pro stranu z výměny lídrů vyplývají.
Porovnám oba vůdce jednak z pohledu vnitřní organizace strany, ale také z pohledu
jejich politických cílů a vystupování navenek. Pokusím se odvodit jak mohl ovlivňovat
způsob řízení její působení navenek, jak za Le Pena, tak v současnosti.

Analýza literatury a pramenů
Pro teoretické uvedení do problematiky jsem vycházela z Maurice Duvergera a Angela
Panebianca, kteří oba zkoumají politické strany primárně jako organizační jednotku a
zdůrazňují roli její organizace v celkové existenci strany a její další působení. Maurice
Duverger ve své knize Political parties3 položil základy popisu organizace moderních
politických stran a jejich vnitřního života. Jelikož bylo jeho dílo napsáno v padesátých
letech dvacátého století, Duverger věnuje pozornost zejména fungování socialistických
stran, či stranám fašistickým, které byly důležitými fenomény první poloviny dvacátého
století. Mnohé z jeho teorie tudíž nemůžeme aplikovat na moderní populistické strany,
které vznikly až v druhé polovině dvacátého století. Přesto, kapitola, jenž se zabývá
řízením strany a popisuje problematiků vůdcovství na aktuálnosti nepostrádá, poněvadž
otázka vůdce je otázka značně nadčasová. Pro teoretickou klasifikaci jsem použila
typologii Angela Panebianca, který z Duvergera vychází, ovšem jeho teorii dále rozvíjí

2

3

Angelo Panebianco, Political Parties: Their Organization and Power (Cambridge: Cambridge
University Press, 1988).
Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State (London,
Methuen, 1964).
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a například v organizační typologii stran specifikuje přináší detailnější, a tudíž lepší
rozlišení.
Co se týče samotného tématu práce, zkoumání vnitřního života jedné konkrétní
strany není z hlediska dostupnosti pramenů právě ideální, poněvadž strany obecně
nemají velký zájem zveřejňovat informace o svých interních procesech a mocenských
vztazích a Národní fronta po celou dobu předsednictví J.-M. Le Pena odmítala
komunikovat s novináři. Pro obecnou charakteristiku Národní fronty z hlediska její
ideologie a pro nastínění její faktické historie jsem vycházela zejména ze zavedených
autorů zkoumajících fenomén krajní pravice ve Francii, jako je Piero Ignazi v knize
Extreme right parties in Western Europe 4, Pascal Delwit v knize L´Extreme droit en
France et en Belgique5 či Michel Winock s knihou Historie krajní pravice ve Francii6.
Z česky píšících autorů se této problematice věnuje Michel Perottino, který Národní
frontě věnoval prostor například ve své knize Francouzský politický systém.7 Tyto
publikace se však zabývají zejména působením Národní fronty jako aktéra na politické
scéně. Analyzují její ideologii, faktory, které přispěly k jejímu vzestupu, zkoumají
složení jejího elektorátu a to, jak strana působí na ostatní politické strany, tudíž mi
dodaly jen dílčí informace o řízení Národní fronty.
Vhled do vnitřního života Národní fronty poskytuje nejlépe kniha Politics on the
Fringe amerického autora Edwarda G. DeClaira, což je podle mého názoru i kniha,
která přináší nejzdařilejší analýzu celkového politického působení Národní fronty.
Autor se v knize, kromě vnitřního života a organizace strany, zabývá také její ideologií
a programem a společensko-politickými faktory, pročež všechny tyto prvky dává do
souvislosti s jejím volebním vzestupem. Nedostatek informací o řízení strany autor
vyřešil provedením řady osobních rozhovorů se stranickými elitami.
Jelikož je Marine Le Penová ve funkci předsedkyně strany pouze dva roky,
odborné zdroje, které by analyzovaly její působení, téměř neexistují. Čerpala jsem proto
zejména z novinových článků a jí věnovaných monografií napsaných politickými
žurnalisty jako je Patrice Machuret8 či Romain Rosso9. Vzhledem k tomu, že jsem
4

Piero Ignazi, Extreme right parties in Western Europe (Oxford: Oxford University Press, 2003).
Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele a Andrea Rea, eds, L´Extreme droit en France et en Belgique
(Bruxelles: Editions Complexe, 1998).
6
Michel Winock et al. ed., Historie extrémní pravice ve Francii (Praha: Academia, 1998).
7
Michel Perottino, Francouzský politický systém (Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2005).
8
Patrice Machuret, Dans la peau de Marine Le Pen (Paris: Seuil, 2012).
5

6
potřebovala zjistit zejména konkrétní informace a fakta z vnitrostranického života, které
se dají nejlépe získat přímými rozhovory a trávením času s představiteli strany, si
myslím, že je tento typ zdrojů odůvodnitelný.

9

Romain Rosso, La façe cachée de Marine Le Pen (Paris: Flammarion, 2011).
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1.

Teorie řízení politických stran

1.1

Stranické vedení a složení elit

Na jednu stranu je v dnešní době velký důraz na demokratické principy v řízení stran,
na druhou stranu, čím demokratičtější praktiky se ve straně udržují, tím větší
organizační nestabilitu to straně působí. Ačkoli se vedení strany většinou snaží udržovat
zdání demokratického charakteru řízení strany, to bude vždy nést určité rysy autokracie.
Tento fenomén definoval již Robert Michels ve svém Železném zákoně oligarchie10,
kde uvedl, že „veškeré organizace nevyhnutelně tíhnou k oligarchičnosti. Demokratické
struktury nedokáží tendencím k oligarchii čelit, dokáží je pouze maskovat.“ Dle
Michelse k tomu dochází proto, že elity uzavírají kompaktní skupiny za účelem setrvání
u moci a disponují lepšími odbornými znalostmi a organizačními schopnostmi než
řadové členstvo, které má navíc tendenci být apatické a respektovat nadřazenost vůdce.
Podle Maurice Duvergera můžeme rozlišit několik typů oligarchického vedení.
Prvním typem je kamarila (občas se také používá pejorativní označení klika), což je
úzká skupina lidí, spojená s vůdcem nejen profesionální, ale i osobní solidaritou,
výměnou za níž dostávají tyto osoby vliv. Dalším typem oligarchického vedení jsou
takzvané „skupiny lídrů“, kde setkává několik silných osobností, které mají zhruba
stejný vliv. Spojují je většinou stejné ideologická škola, regionální příslušnost či
zkušenosti z určité životní oblasti. Sdružují se do jedné skupiny za účelem upevnění
svého postavení. Posledním, zcela odlišným typem je tzv. byrokratizované oligarchické
vedení. To nevychází z osobní iniciativy jednotlivých osobností, ale jedná se o stranicky
nastavený systém „tvorby profesionálních vůdců“. Perspektivní jedinci jsou vybíráni na
školení, kde se učí znalostem a schopnostem vůdců, aby byli připraveni na tuto pozici.
Tito jedinci jsou nominováni stranickým vedením a své předpoklady pro vůdcovství
musí dokázat dostatečnou oddaností straně, stejně jako i určitou tvárností a schopností
kompromisů. Cílem je vytvoření profesionálního a schopného vedení, které přispěje
k dalšímu růstu strany.11
Oligarchické vedení má tendenci stárnout, poněvadž staří vůdci neradi opouštějí
nabyté pozice a začleňování nových vůdců je problematické. Noví vůdci bývají vnímáni
s nedůvěrou nejen samotnými voliči, ale také členstvem strany. Obnovování vedení a
vzestup mladé generace je tedy nejlépe možné v centralizované a autokratické straně,
10

11

Michels v Andrew Heywood, Politologie (Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008),
325.
Duverger, „Political Parties“, 151-156.
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kde lídři mohou tuto změnu členstvu „vnutit“. Nebo naopak ve stranách slabě
organizovaných, kde se mohou dostat nové skupiny k moci díky vlastní dravosti a volné
soutěži.12
Míra oligarchie ve vedení je, kromě celkového stylu řízení strany, ovlivňována
také volebním systémem. Hlasuje-li se ve volbách pro jednotlivé kandidáty, je role
oligarchické skupiny mnohem menší, než když se hlasuje pro kandidátní listinu jako
celek. Demokratický systém volby vedení oligarchii nikterak neoslabuje, protože řadoví
členové většinou nemají důvěru v nové tváře a volí staré, osvědčené lídry.13
Co se týče složení vedení, v tradičních stranách se většinou vyskytuje určitý
nepoměr v sociálním statusu vedení strany oproti masovým členům a příznivcům
strany. Například ve stranách zastupujících střední třídu se nachází téměř výhradně
zástupci svobodných profesí, jako jsou právníci či lékaři a málo skutečných zástupců
střední třídy (obchodníků, řemeslníků či farmářů). U stran zastupujících dělníky se zase
tradičně nacházelo ve vedení velké procento intelektuálů - spisovatelů, učitelů a
novinářů. Paradoxní je, že čím demokratičtější metody volby strana používá, tím větší je
tento nepoměr sociálního statusu, poněvadž prominentní či respektované osobnosti
snáze získají důvěru členstva. Naopak čím autokratičtější metody strana pro volbu
vedení používá, tím větší je korelace elit a společenských tříd, které zastupují.
Příkladem může být sovětská komunistická strana, která tradičně jmenovala do
vysokých funkcí osoby „z lidu“, aby tím prokázala svou „demokratičnost“.14
Nabírání vedení do stranických orgánů obecně vzato probíhá dvěma způsoby.
Buď je prováděno skrze stranickou byrokracii, kdy členové či delegáti pravidelně
rozhodují o tom, kdo bude do které funkce zvolen, nebo je impulsem vlastní aktivita
potenciálních lídrů. V menších a mladých stranách, jako je právě Národní fronta, je
vždy důležitějším faktorem jmenování do funkce spíše osobní motivace a aktivita
členů.15
Co se týče obsazování vedoucích postů, i v tradičních demokratických stranách
probíhají určité manipulace. Na lokální úrovni bývají lídři zpravidla voleni širokým
členstvem, do klíčových orgánů však bývá systém volby nahrazován jmenováním shora,
nominací či kooptací samotným vedením. Vedení disponuje mnoha dalšími praktikami,
kterými může ovlivnit složení stranických orgánů, jako je například gerrymandering
12
13
14
15
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(neboli nespravedlivé rozdělování či slučování volebních obvodů) či vzorec pro
vypočítání zastoupení jednotlivých federací na sjezdech, který může oslabovat
například početně silné federace. Delegáty, kteří nepodporují „vhodné“ kandidáty lze ze
sjezdů eliminovat i špatným načasováním sjezdu, vzdálenou lokalitou, příliš pozdním
informováním o konání sjezdu, či popřípadě nasazením co nejvíce lobbyistů, kteří se
snaží přesvědčit nerozhodnuté delegáty. Ještě snazší ovlivnit složení zastoupení (a tím i
výsledek) na lokálních sjezdech, kde bývá účast menší. 16

1.2

Postavení lídra ve straně

Spolu se vznikem masových stran narostla i potřeba lepší organizace a disciplíny ve
straně. Toto plat obzvlášť pro socialistické strany, poněvadž ty byly určeny pro dělníky,
kteří vidí svoji sílu spíše v kolektivitě a dobré organizaci.
Role vůdce je obecně v politické straně velmi důležitá, ještě více to platí pro
strany krajní pravice a strany populistické. Tyto strany mívají nejasnou vnitřní strukturu
a lídr zde většinou disponuje rozsáhlými pravomocemi, na základě toho ve straně
panuje pevná disciplína.17 Udržováním poslušnosti se vůdci mimo jiné snaží zabránit
vytváření frakcí a křídel ve straně. Čím větší je ve straně disciplína, tím efektivněji
strana může vystupovat navenek. Je například možné členy strany organizovat do
stávek, nepokojů apod. a tím do značné míry ovlivňovat politickou situaci, byť má
strana třeba minoritní postavení, či je v opozici. Po kritice a neposlušnosti následují
represe v podobě napomenutí, sesazení z pozice, či dokonce až vyloučení ze strany.18
I při udržení disciplíny nikdy nelze úplně předejít vzniku odlišných frakcí.
Vytváření frakcí nevypovídá o svobodě řadového členstva, nýbrž je projevem
rozdílných vizí a neshod mezi členy vedení strany. V každé frakci se posléze vytvoří
stejná autoritářská struktura jako ve straně samotné, kdy určitá skupina lidí vykazuje
disciplínu vůči hlavnímu vůdci. Rozdělování stran tedy nevzniká na popud masového
členstva, nýbrž v rámci úzkého kruhu vedení. Frakce, jakožto opozice, která přichází
shora jsou tudíž pro lídra velmi ohrožující.19 Národní fronta se musela několikrát během
své existence potýkat s frakčními spory, ale pokaždé se je podařilo vůdci strany vyřešit
ke svému prospěchu.

16
17
18
19
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Ibid., 174–176.

11

1.3.

Personalizace politiky

Zejména v liberálních demokraciích „západních“ zemí zhruba od poloviny dvacátého
století postupně roste tendence k personalizovanému vedení politických stran.
Personalizace

politiky

je

obzvláště

patrná

v

zemích

s

prezidentským

či

poloprezidentským systémem, ovšem můžeme ji stále častěji zaznamenat i v zemích s
parlamentním uspořádáním. Strana bývá ztotožňována s lídrem, vláda bývá
pojmenována podle premiéra a lidé se při volbách stále více rozhodují na základě toho,
kdo stranu vede. 20
Personalizace politiky byla fenoménem typickým pro tradiční strany
devatenáctého století. I když ve straně již od počátku existovaly různé orgány jako
výbory a kanceláře, disponovaly jen velmi malým množstvím moci, případně samy ani
neměly zájem se na stranickém řízení efektivně podílet. V praxi ležela veškerá autorita
na respektovaném a charismatickém zástupci strany, jakými byli například Benjamin
Disraeli, William Gladstone či Léon Gambetta. Se vznikem socialistických stran došlo
ke změně, poněvadž tyto strany se přičinily o propracování systému stranických
mocenských orgánů a pokusily se vytvořit organizované a institucionalizované
vůdcovství, které by sňalo výhradní autoritu z jedné osoby. Byly vytvořeny orgány jako
ústřední kancelář (byro), ústřední výbor a každoroční stranický sjezd (kongres).
Nejdůležitějším z těchto orgánů je ústřední kancelář. Je to stálý orgán, který se sestává
většinou z malého počtu členů, a disponuje exekutivními pravomocemi. Ústřední výbor
je větší, semi-permanentní orgán, který volí členy ústřední kanceláře. Na stranickém
sjezdu se setkávají všichni straničtí delegáti, kteří zde rozhodují o budoucím směřování
strany.21 Spolu s nástupem postmoderního věku trend institucionalizované moci opět
začíná ustupovat ve prospěch autority jednotlivých osobností. Lídři autoritu orgánů
častokrát dokáží obejít, nebo se podílejí na jejich složení, tudíž jsou jim tyto orgány
odpovědné.22
Dnešní personalizace politiky je způsobena ale i několika dalšími faktory.
Určitou roli hrají institucionální faktory jako je státní zřízení a volební systém,
obzvláště ve volbách celonárodní úrovně. Prezidentský systém zvyšuje personalizaci
politiky, poněvadž prezidenti disponující exekutivními pravomocemi bývají voleni
většinou přímo a na stanovený počet let, po které jsou osobně odpovědni svým voličům.
20

21
22
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Stanovený termín funkce zároveň znamená, že prezident není vázán na důvěru
parlamentu, tudíž se může výrazněji projevovat a uplatňovat svoji politiku.23 V
parlamentních systémech naopak důležitější roli hrají strany, které se snaží udržet si
funkční strukturu a dobrou stranickou disciplínu. Ovšem i v parlamentních systémech je
v posledních desetiletích tendence přibližování se prezidentskému systému, co do
rozsahu pravomocí premiéra. Co se týče volebních systémů, zde samozřejmě platí, že
uzavřené kandidátky posilují moc strany, kdežto v systému, kde je možné kandidáty
vybírat podle vlastních preferencí, je posilován důraz na osobnost kandidáta – lídra.24
Jsou zde ovšem další, a to společenské faktory, jimiž rozumíme zejména vzestup
elektronických médií, konkrétně televize. Vliv televize začal výrazně růst v padesátých
a šedesátých letech minulého století. Tradice televizního zobrazování politiky byla
započata ve Spojených státech a debaty s prezidentskými kandidáty se posléze rozšířily
i do Evropy. Pro televizi, jakožto vizuální médium, je snazší komunikovat divákovi
poslání a program strany přes osobnost politika a jeho tvář, než skrze nějakou abstraktní
instituci. Tohoto využívají i samotné politické strany. Vysíláním charizmatických lídrů
mohou voliče zaujmout mnohem více než programovými prohlášeními, a zároveň
mohou také zasáhnout větší spektrum diváků než například na volebním mítinku.25
Dalším důvodem k personalizaci politiky je také to, že během dvacátého století
nastal pokles stranické loajality a členství ve straně, poněvadž došlo k oslabení
tradičních pout jako je náboženství či příslušnost k určité sociální třídě. Voliči začínají
být méně vyhranění v otázce své volby a celkově více absentují při volbách. Nastává
tedy důležitý moment pro lídra strany, který může svým působením přimět lidi jít k
volbám pro jeho stranu. Vzhledem k tomu, že lidé již nejsou tolik zatíženi
ideologickými otázkami, rozhodují se více podle personálního obsazení strany a lídři se
stávají důležitým nástrojem k mobilizování voličů. Na toto se strany samozřejmě také
adaptovaly. Spíše než na prezentaci svojí politiky se soustředí na prezentaci svých lídrů,
kteří budou případně tuto politiku implementovat. Zároveň, pokud je strana zvolená
díky vystupování svého vůdce, ten potom disponuje značně personalizovaným
mandátem, skrze který může provádět více či méně autonomní politiku a nemusí se
tolik ohlížet na svoji stranu.26

23
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Trendem do budoucna je další zvyšování důležitosti volebních kampaní, ve
kterých budou lídři stále více zobrazováni. Zároveň, vzhledem ke stále nižší identifikaci
se stranou a vzhledem k tomu, že osobnosti přicházejí a odcházejí, můžeme do
budoucna očekávat ještě větší voličskou nestabilitu.27

1.4. Klasifikace Národní fronty
Dle typologie řízení strany Angela Panebianca můžeme označit Národní frontu jako
stranu charismatickou. Tento typ strany se vyznačuje klíčovou rolí vůdce, který
disponuje značnou prestiží a autoritou, jež ostatní členové strany bezvýhradně uznávají.
Má monopol na interpretaci stranické doktríny, je jejím symbolem a předpokladem pro
jeho realizaci. Image vůdce je zároveň identitou strany. V řízení strany neprobíhají
klasické institucionální postupy, ale funkce bývají přiřazovány lídrem na základě
loajality a schopností členstva. Pravidla pro získávání funkcí nejsou jasně stanovená.
Kolem lídra je ustanovena tzv. dominantní koalice, plná jemu oddaných
spolupracovníků a k dostání do této koalice je nutné uznávat autoritu lídra. Mocenské
souboje probíhají jen mezi dalšími členy vedení, ti ovšem nikdy nezpochybňují pozici
lídra, poněvadž by to vedlo k jejich vyloučení. Lídr je schopný formovat směřování
strany a určovat, který stranický proud bude dominantní. Strana je silně centralizovaná a
vůdce většinou disponuje i kontrolou nad finančními zdroji. Charismatické strany bývají
napojeny na nejrůznější spolky a organizace, nebo se z nich přímo sestávají. Vůdci
těchto skupinek mezi sebou soupeří o ideologické prvenství ve straně. Charismatické
strany jsou vzhledem k svojí revoluční podstatě antisystémové a prezentují se jako
alternativa ke stávajícím stranám.28
Podle Panebianca charismatické strany jimi nemohou zůstat dlouho. Buď
projdou procesem institucionalizace a vůdcovo charisma se rutinizuje a hlavní roli
začne hrát stranická byrokracie, nebo je strana úplně rozpuštěna. Institucionalizací
rozumíme stav, kdy je strana již pevně zakořeněná ve společnosti a v povědomí voličů.
Pravidelně se účastní celonárodních voleb a dosahuje v nich stabilních volebních
výsledků. Její celková existence a struktura se stabilizuje a strana tak není přímo závislá
na lídrovi.29 Dle Panebianca je v případě charismatických stran institucionalizace velmi
nepravděpodobná, poněvadž se jí lídr snaží zabránit, aby nepřišel o své výhradní
27
28
29

McAllister, „The Personalization of Politics“, 582.
Panebianco, s. 143 – 162.
Ami Pedazhur a Avraham Brichta, „The institutionalization of extreme right-wing charismatic
parties: A paradox?“, Party Politics 8, č. 1 (Leden 2002), 33 – 34.

14
postavení.30 Národní fronta však ukazuje, že i charismatická strana může být velmi
úspěšná ve volebních výsledcích, a celkově dosahovat stabilní pozici na politické
scéně.31

1.

Národní fronta pod vedením J.-M. Le Pena

2.1

Historický vývoj Národní fronty

Národní Fronta (Front National), dále také FN, je francouzská politická strana, která
byla založena v roce 1972 z iniciativy členů krajně pravicového, národně-revolučního
hnutí Ordre Nouveau (Nový řád).32 Vznikla sdružením proudů konzervativního
katolicismu, antisemitismu, neofašismu, poujadismu a uskupení bývalých vojáků OAS
(Organizace tajné armády, jenž usilovala o potlačení Alžírské nezávislosti). Předsedou
byl zvolen schopný politik Jean-Marie Le Pen. Ten byl vybrán jednak pro svou
politickou obratnost (byl jedním z nejúspěšnějších poslanců hnutí Pierra Poujada
v padesátých letech) a jednak proto, že nebyl nikdy otevřeně spojován s neofašismem, a
měl tudíž poměrně čistou image.33
Strana byla již zpočátku rozdělena na dva zhruba stejně velké proudy.
„Nacionalističtí“ členové Nového řádu preferovali přímý odkaz na neofašismus a
inspirováni byli zejména italskou neofašistickou stranou MSI (Italské socialistické
hnutí). Kdežto „národovci“ J.-M. Le Pena a jeho přátel chtěli působit v rámci legálnosti
a odvolávali se zejména na tradici francouzského národovectví.34
Prvotní program Národní fronty se skládal z antikomunismu, nacionalismu,
kritiky imigrace a podpory silného státu a tradičních konzervativních hodnot.35
Zpočátku byly volební preference FN mizivé, což bylo způsobeno zejména jejím
nejasným ideologickým vymezením a také nedostatečnou důvěryhodností. Strana byla
vnímána jako uskupení pravicových extremistů, které mohlo být přitažlivé jen pro
úzkou skupinu vykořeněných a nespokojených

lidí, nikoli však pro širší masy

„běžných“ voličů. V prvních prezidentských volbách r. 1974 obdržel Le Pen jen 0,62 %
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hlasů a v roce 1981 nezískal ani potřebný počet 500 podpisů státních funkcionářů pro
svoji kandidaturu.36
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let strana podstoupila určitý liftink a
reorganizaci za účelem zvýšení její kredibility. Snažila se o zlepšení své prezentace na
veřejnosti, například skrze vytváření spřízněných organizací, umožňujících větši vliv na
společenské klima – nejvýznamnějšími v tomto směru byla Mládež Národní Fronty či
Rozvoj podnikání a svobod. Strana také začala spolupracovat s think-tankem Club de
l´Horloge, v rámci kterého rozvíjeli své myšlenky o imigraci a svůj ideologický postoj
jako je liberalismus, nacionalismus, nerovnost ras a pomohlo jim to definovat tato
témata a prezentovat je na veřejnosti.37 Strana také začala spolupracovat s deníkem
Présent a týdeníky Minute a Rivarol.
Odraz ve volebních výsledcích na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1982
obdržela strana ve volebním obvodu Dreux pod vedením Jeana-Pierra Stirboise více než
10 % a v následných doplňovacích legislativních volbách v roce 1983 utvořila koalici se
stranami klasické pravice, aby jim umožnila získat většinu. Další úspěch přišel v roce
1984 ve volbách do Evropského parlamentu, kde Národní fronta získala jedenáct
procent hlasů a deset zvolených poslanců.38 Toto období bylo pro Národní frontu
průlomové, poněvadž strana začala být více medializovaná a navíc koalice s pravicí
Národní frontu legitimizovala.39
Na základě těchto volebních úspěchů se Le Penovi začalo také dařit
přesvědčovat mnoho respektovaných osobností francouzského společensko-politického
života a stejně tak začali o stranu jevit zájem i přeběhlíci z tradičních pravicových stran
RPR a UDF. Ačkoli byla notabilizace (neboli nabírání respektovaných osobností)
vnímána negativně některými stoupenci militantního směřování strany, kteří stranu
posléze opustili, celkově bylo toto období pro Národní frontu velice důležité a umožnilo
její další volební vzestup.40
Ačkoli se zisk FN v osmdesátých letech pohyboval zhruba na úrovni deseti
procent, kvůli dvoukolovému většinovému systému strana neměla šanci získat
poslanecké křeslo, poněvadž veškeré zisky si mezi sebou rozdělily čtyři nejsilnější
strany. To se na krátko změnilo v roce 1986, kdy byl levicí schválen zákon o změně
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hlasovacího systému z většinového na proporční. FN tehdy se ziskem necelých 10 %
hlasů obdržela 35 poslaneckých křesel. Toto volební vítězství bylo přelomové,
poněvadž strana poprvé vstoupila do parlamentu. Nemohla jej však příliš zužitkovat,
poněvadž strany pravice (RPR-UDF) obdržely nadpoloviční většinu hlasů, a mohly tak
sestavit vládu bez pomoci Národní fronty. Na regionální úrovni však spolupráce s FN
potřebná byla, a tak RPR-UDF spolupracovala s Národní frontou, aby získala většinu
v některých regionálních radách.41 Strana stoupala vzhůru zejména skrze volby menší
důležitosti jako jsou municipální volby (volby do městských rad) či volby do
Evropského parlamentu, kde platil proporční hlasovací systém, který umožňoval
prosadit se i menším stranám. Zároveň pro její vzestup hrály roli i společensko-politické
jako frustrace ze stále rostoucí nezaměstnanosti a kriminality. Le Pen byl v této době
jedním z prvních politiků, který se začal těmito problémy otevřeně zabývat a nabízet
nespokojenému národu řešení.42
Konec osmdesátých let se nesl v dalším posilování pozice Národní fronty, která
se začala velice dobře etablovat ve většině francouzských regionů na všech úrovních
samosprávy. V prezidentských volbách roku 1988 již J.-M. Le Pen obdržel celkem
zaznamenání hodný výsledek 14,4 % hlasů.43
Na začátku devadesátých let Le Pen také začal oslovovat ve větší míře dělníky,
kteří byli zklamáni umírněností a pasivitou komunistické strany. Spolu s tím přišla i
změna ekonomického programu, ve kterém již nehrál takovou roli liberalismus, nýbrž
se v něm začaly objevovat levicové prvky. Ekonomický program FN tvořila kombinace
opatření jako omezování státních zásahů a podpora malých a středních obchodníků na
jedné straně a zajišťování sociálních dávek a spolupráce s odbory na straně druhé.44
Národní fronta se stala „třetím hlasem“ mezi levicí a pravicí. Jejich heslem bylo „Ani
levice, ani pravice, nýbrž Francie!“ (Ni gauche, ni droite : Français!).45
Tento příklon doleva přispěl k dalšímu vzestupu preferencí. V komunálních
volbách roku 1995 dobyla FN tři města – Orange, Marignane, Toulon a v roce 1997
také Vitrolles.46 V následných regionálních volbách sice nezískali přímý mandát (tzn.
nedostali se do předsednictví), ovšem byli pro pravici opět nepostradatelní ve spolupráci
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proti levici. Národní fronta byla v tuto dobu již velkou, funkční stranou, plně
etablovanou na francouzské politické scéně.
Zároveň ovšem ve straně začaly narůstat rozpory mezi frakcí J.-M. Le Pena,
který se chtěl držet striktně kritické linie vůči zavedeným politickým stranám a frakcí
Bruna Mégreta, bývalého člena RPR, jenž se v Národní frontě vyprofiloval na stranické
číslo dvě a usiloval o prohloubení spolupráce s pravicovými stranami. Tento souboj
nakonec skončil odchodem Bruna Mégreta, spolu s více než polovinou stranických elit,
který si vytvořil novou stranu Mouvement National Républicain (Národní republikánské
hnutí), MNR.47
Ačkoli se mohlo zdát, že tato událost způsobí politický konec Národní fronty, či
dokonce rozloží celou krajní pravici, opak byl pravdou. MNR nepřekročila
v následných volbách do Evropského parlamentu hranici 5 %. V municipálních volbách
roku 2001 se jim sice podařilo předstihnout FN v několika městech, ovšem další
tendence jejich volebních výsledků byla stále klesající a dnes se jejich preference
pohybují kolem méně než jednoho procenta.48 Samotná Národní fronta sice ve volbách
do Evropského parlamentu také získala jen něco málo přes pět procent hlasů, ovšem
straně se podařilo udržet si věrnost značné části svých voličů, což se projevilo
v následujících letech, kdy se volební výsledky začaly opět zlepšovat. Záhy přišel
dokonce největší moment slávy pro Národní frontu a hlavně samotného Le Pena,
kterým byl jeho postup do druhého kola prezidentských voleb v roce 2002. Se ziskem
16,9 % hlasů Le Pen postoupil do druhého kola, jednak díky tomu, že se jedním
z hlavních témat těchto voleb staly problémy s imigranty a znovuzavedení zákona a
pořádku, ale především kvůli roztříštěnosti levice, jež byla zastoupena příliš velkým
počtem kandidátů. Ve druhém kole Le Pen nezískal o moc více hlasů než v kole prvním,
jelikož voliči všech demokratických stran dali hlas Jacquesovi Chirakovi, byť s jeho
politikou silně nesouhlasili.49
I po roce 2000 zůstávala FN vesměs pouze skladištěm protestních hlasů a
nedařilo se jim získat důvěryhodnost francouzských občanů (i kvůli zákazu spolupráce
s FN, který vyhlásily ostatní velké strany v roce 1984, což jim neumožnilo dostat se ať
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už do městských rad či do vlády).50 V období mezi léty 1983 až 2002 se pohybovala
průměrná míra nedůvěry v Le Pena okolo 80 %.51
V roce 2007 se Nicolasovi Sarkozymu podařilo v prezidentských volbách
přebrat Le Penovu tématiku obnovení zákona a pořádku, a Le Pen tak získal jen 10 % a
celkově skončil na čtvrtém místě.52 I v dalších volbách (parlamentních i evropských)
pokračoval mírný sestup jejich stranických preferencí a před rokem 2010 se mohlo zdát,
že neustálými vnitřními spory zmítaná strana v čele se stárnoucím Le Penem již ztrácí
dech a stane se znovu jen okrajovou skupinkou. Sarkozyho straně UMP se však
nepodařilo udržet hlasy nespokojených voličů, kteří zase záhy přešli na stranu FN.
Národní fronta se opět mírně odrazila vzhůru, se ziskem 11, 4 % v regionálních volbách
roku 2010 a následných parlamentních volbách již strana získala 13, 6 procenta hlasů.
Z dlouhodobého hlediska Národní frontě naopak prospělo, že Nicolas Sarkozy
legitimizoval otázky týkající se imigrace a zákona a pořádku, které má strana
dlouhodobě ve svém programu. Díky debatě o francouzské národní identitě, kterou
Sarkozy otevřel v roce 2009 se zvedl počet členů Národní Fronty z deseti tisíc na zhruba
čtyřnásobek.53
Již kolem roku 2009 J.-M. Le Pen oznámil, že v příštích prezidentských volbách
nebude kandidovat, a tudíž rezignuje také na post předsedy strany. Dvěma hlavními
kandidáty na tento post byl dlouholetý matador strany Bruno Gollnisch a nejmladší Le
Penova dcera Marine. Bruno Gollnisch nabízel tradiční a poctivou ideologii krajní
pravice, kdežto Marine Le Penová se již několik let ve straně snažila prosazovat
modernizaci a „dediabolizaci“ Národní fronty. Ta spočívala ve snaze změnit
společensky zažité vnímání Národní fronty, z pravicově extremistické strany, na
systémovou pravicovou stranu, s cílem zisku více volebních hlasů a případnou
vyhlídkou na účast ve vládě.
Nakonec byla roku 2011 na stranickém sjezdu v Tours zvolena předsedkyní
strany Marine Le Penová. Le Penová již nenese stigma antisemitistických výroků a
kontroverzních činů svého otce a spolu s dalšími opatřeními, jako je zejména zvyšování
kredibilizace strany, se ji daří přetvářet image Národní Fronty tak, aby se tato strana
stala atraktivní pro větší množství lidí.
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I když s Marine Le Penovou přišlo zmírnění projevů rasismu, strana neopustila
svůj tradiční program zaměřený na kritiku imigrace, islámu a multikulturalismu a snahu
o nastolení práva a pořádku. Zatím to vypadá, že změna image straně prospěla.
V prezidentských volbách roku 2012 si Le Penová vedla velice dobře, a ačkoli zisk 17,9
% hlasů nestačil pro postup do druhého kola, početně získala více hlasů, než její otec
během volby v roce 2002.54 Anketní průzkumy z května 2011 jí dokonce přisuzovali
vyšší počet hlasů, než stávajícímu prezidentovi Sarkozymu, a pasovaly jí tedy na
nejsilnějšího kandidáta pravice.55 Zároveň, v následujících parlamentních volbách
získala Národní fronta dva zvolené poslance, což je zatím její nejlepší výsledek
v parlamentních volbách, kromě roku 1986, kdy byl zaveden proporční hlasovací
systém.
Voliči FN byli tradičně většinou muži, spíše mladšího věku, kteří žijí zejména
ve větších městech či na předměstích, mající střední či nižší vzdělání a tvoří je z velké
části obchodníci, živnostníci a dělníci.56 I v této oblasti dochází za předsednictví Le
Penové posun – strana je přístupnější pro ženy a vysokoškolsky vzdělané.57

2.2

Jean-Marie Le Pen v čele Národní fronty

Národní frontu můžeme označit jako stranu charismatického typu, protože osoba jejího
lídra byla jedním z určujících faktorů jejího vzniku, vzestupu a konsolidace na
francouzské politické scéně. Jelikož se stran původně skládala z několika různorodých
skupin, jako bývalí stoupenci francouzského Alžírska, revoluční nacionalisté, stoupenci
vichystického režimu, neofašisté, neonacisté, monarchisté a katoličtí fundamentalisté,
byly pro stranu typické na počátku jejího vzniku frakční souboje o to, kdo bude udávat
směr. Všechny tyto frakce byly zastřešeny J.-M. Le Penem, který se snažil v první řadě
o sjednocení všech těchto proudů. Projevil se jako schopný, charismatický a inteligentní
lídr, kterému se podařilo svým specifickým organizačním stylem vybudovat silnou
stranu, v níž on zastával silnou, neohroženou pozici. Le Pen stranu řídil v poměrně
autokratickém duchu. Důležité stranické orgány zaplnil svými stoupenci a přáteli a
průběžně se snažil navzájem vyrovnávat vliv silných osobností, aby se mu v budoucnu
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nemohli stát konkurencí.58 Straně také vytvořil svým výrazným vystupováním na
veřejnosti nepřehlédnutelný image. Po prvním větším volebním úspěchu, kterými byly
kantonální volby v roce 1982 a municipální volby v roce 1983 byl J.-M. Le Pen pozván
do televizního vysílání a od té doby byl znám jako politická osobnost, začal být
zmiňován v anketách, a celkově se o něj začala více zajímat média. Televizní
vystoupení mu umožnila prezentovat svojí dobrou rétoriku a svoje non-konformní
názory na společenská témata a zviditelnit Národní frontu. Po jednom z jeho vystoupení
například byla zdvojnásobena podpora FN v anketě TNS Sofres, ze 3,5 % na 7%.59 Pro
média byl Le Pen velice přitažlivou osobou a obzvláště z úst politiků ostatních stran zní
kritika, že novináři Le Penovi jeho neustálou medializací de facto napomohli k
úspěchu.60 Ačkoli někdy používal rasistické či revizionistické provokace, které byly tzv.
„přes limit“, jeho neúnavný populistický projev a jeho charisma mu pomohly k tomu si
znovu získat přízeň lidí.

2.3 Počátky strany
Ačkoli byl v roce 1972 předsedou strany zvolen Le Pen, strana byla zpočátku pod
kontrolou politiků z krajně pravicového hnutí Ordre Nouveau (ON), zejména Francoise
Brigneaua, Francoise Duprata a Alaina Roberta, kteří o Le Penovi uvažovali jen jako o
titulárním vůdci.61
Aktivisté z ON si přáli dát straně spíše militantní a antidemokratický charakter,
kdežto Le Pen se snažil o působení v rámci legislativy. Strana se zmítala vnitřními
konflikty. Kvůli svým násilným aktivitám byl však Ordre Nouveau tehdejší vládou
rozpuštěn, což podnítilo Le Pena k tomu, aby posílil svojí dominantní pozici ve straně a
začal určovat její kurz.62 To vedlo k následnému odštěpení některých politiků, zejména
Roberta a Brigneau, do hnutí Faire Front (Čelem), které se později transformovalo ve
stranu Front National - Partie des forces nouvelles (Strana nových sil).63
Odchod těchto stoupenců neofašismu Le Penovi umožnilo zbavit se nálepky
nositele fašistické, anti-systémové a revoluční ideologie, a tudíž se mohl obrátit se
svými populistickým přístupem na mnohem širší publikum. Volební výsledky Národní
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fronty byly v těchto letech mizivé, poněvadž běžné voliče strana odrazovala. FN to však
nerozložilo a Le Pen dbal na to, aby strana nabízela kandidáty ve všech typech voleb, a
strana se tak dostala co nejvíce do povědomí voličů.64
Elity FN v tuto dobu tvořili pouze poměrně konzervativní příznivci krajní
pravice, které budu dále v textu označovat jako „zastánci tvrdé linie“.65 Byli to
zakládající členové Národní fronty, nebo ti, jenž do strany vstoupili záhy po jejím
založení. Byla pro ně typická loajalita a oddanost vůči Le Penovi, ke kterému je pojilo
dlouhotrvající přátelství a společné zkušenosti například z poujadistického hnutí, z
aktivismu během Alžírské krize či z působení ve volební kampani pro TixierVignancourta v šedesátých letech. Tato první skupina lidí do devadesátých let straně
výrazně dominovala.66
J.-M. Le Pen nikdy nepřipustil, aby některý spolustranník mohl ohrozit jeho
mocenskou pozici. Dvě silné postavy, které se v sedmdesátých letech profilovaly jako
jeho potenciální konkurenti, byli Francois Duprat a Jean-Pierre Stirbois. Duprat byl
poměrně radikální intelektuál a žurnalista, který vytahoval na světlo různá témata, jako
je obrana francouzské identity či rasový přístup v otázkách imigrace. Roku 1978 však
na něj byl proveden atentát a na jeho následky zemřel.67 Jean-Pierre Stirbois stál za
prvním větším volebním úspěchem FN v Dreux, v roce 1982 se stal generálním
tajemníkem strany a posiloval autoritu národního centra u místních organizací (federace
a sekce). Le Pen se snažil vybalancovat Stirboisovo silné postavení vytvořením nového
orgánu - generálního zastupitelstva. Do jeho čela dosadil nadějného politika Bruna
Mégreta, který přešel do Národní fronty v roce 1987 z republikánské strany.68 Hlavní
sekretariát hrál klíčovou roli ve struktuře strany a její vnitřní organizaci a generální
zastupitelstvo bylo pověřeno vnějším vystupováním, zejména strategií, ideologií a
projevy.69 Po tragické smrti J.-P. Stirboise při autonehodě v listopadu 1988 se
stranickou dvojkou stal právě Mégret. Podílel se na Le Penově vcelku úspěšné
prezidentské kampani v roce 1988, a celkově se prokázal jako zdatný stratég a
organizátor.70
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2.3

Vzestup

Na počátku osmdesátých let provedl Le Pen stranickou restrukturalizaci a snažil se
vtisknout straně důvěryhodnější tvář. Posiloval propagaci strany na veřejnosti – strana
začala organizovat školení, stáže a každoroční slavnosti „Modro-bílo-červených“, kde
se scházeli aktivní členové.71 Strana si také začala vytvářet řadu spřízněných
organizací, které jí pomohly začlenit se do francouzského společensko-politického
prostředí. V těchto organizacích se sdružovaly nejrůznější skupiny lidí, od podnikatelů a
profesionálů, přes bývalé válečné veterány, až po nezaměstnané. Národní fronta se
tak snažila oslovit co nejrozmanitější škálu obyvatel.
Asi nejdůležitější z těchto organizací je Mládež Národní fronty (Front National
de la Jeunesse) dále jen FNJ, která čítá na 15 000 členů a slouží jako politické zázemí
pro mladé aktivní příznivce strany. Zároveň straně slouží jako báze, z které se etablují a
trénují nové kádry. Všichni prezidenti FNJ posléze získali post v politické kanceláři.72
Dalším důležitým uskupením je spolek Moderní podnikání a svobody (Enterprise
Moderne et Libertés), který byl založen roku 1984 a umožnil FN proniknout do světa
podnikatelů. Snažil se o řešení problémů spjatých s podnikáním a umožňoval setkávání
profesionálů na půdě FN. Spolu s reorientací z čistě pravicové politiky, danou
zvýšeným zájmem o nižší vrstvy Francouzů, byly založeny i spolky Front AntiChômage (Fronta proti nezaměstnanosti) a Fraternité Française (Francouzské
bratrství), které se snažily pomáhat Francouzům v nouzi. Tyto dvě organizace, stejně
jako mnohé další, měly za cíl ukázat lidštější a laskavější tvář Národní fronty.73
V rámci této reorganizace byly také vytvořeny ústřední stranické orgány –
výkonná kancelář, politická kancelář, ústřední výbor a stranický sjezd. Vrcholem
organizační struktury je exekutivní kancelář, což je jakási Le Penova osobní kancelář,
plná jemu oddaných členů. Zde leží jádro stranické moci. Mohli bychom ji přirovnat k
premiérovu kabinetu. Měla osm členů, kteří byli jmenováni Le Penem a rekrutovali se z
politické kanceláře.74 Za Le Pena tvořili jasnou většinu zakladatelé strany, ačkoli
například v devadesátých letech přibyli i notáblové jako Bruno Gollnisch či Bruno
Mégret a mladý politik Carl Lang.
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Politická kancelář měla původně 20 členů, na konci 90. let byla rozšířena na 30
členů a po kongresu v Nice roku 2003 na 40 členů.75 Politická kancelář reprezentuje
stranickou "vládu" a její členové jsou také jmenováni Le Penem. Jejím úkolem je
jmenovat stranické a regionální tajemníky. Členstvo politické kanceláře se obecně
obměňuje velmi pomalu, například v roce 1999 bylo 70 % členstva totožného s tím v
roce 1990. 76
Ústřední výbor má 120 členů a slouží jako "parlament" Národní fronty. Členové
byli voleni, (kromě 20 jedinců, které může jmenovat Le Pen), delegáty strany. Ústřední
výbor slouží jako demokratické posvěcení rozhodnutí výkonné kanceláře, jelikož může
schvalovat či odmítat kandidátní listiny. Vždy však musí schválit či odmítnout celou
listinu, nikoli jednotlivého kandidáta a za doby Le Penova působení se nestalo, že by
nějakou kandidátní listinu neschválili. Dalším orgánem byla Národní rada, která se
setkávala dvakrát až třikrát za rok za účelem projednání stranického směřování
načrtnutého politickou kanceláří, ta byla však po roce 2000 zrušena. Její členstvo tvořili
členové ústředního výboru, politické kanceláře a regionální zástupci (sekretáři
jednotlivých departmentů a popřípadě další speciálně vybraní funkcionáři).77
V rámci vytváření nové, důvěryhodnější FN a na základě volebního úspěchu z
roku 1984 začala strana také nabírat respektované osobnosti, které zastávaly prestižní
funkce ve francouzském společensko-politickém životě, tzv. notábly.78 Národní fronta
potřebovala tyto osobnosti známého jména s dobrou reputací z určité lokality nebo
politické či kulturní organizace. V mnoha případech byli tito notáblové pozváni a
přesvědčováni samotným Le Penem. Notáblové měli dodat straně respekt,
kredibilizovat ji na politické scéně a zvýšit její atraktivitu v očích voličů. Pro tyto
osobnosti zase strana představovala perspektivní možnost kariérního vzestupu.
Notáblové byli většinou vysokoškolské vzdělaní a vykazovali menší ideologické
ukotvení v krajně pravicových myšlenkách, než původní zakladatelé strany. Mnoho z
nich bylo předtím činných v klasických pravicových stranách. Velice záhy získali dobré
pozice ve straně, což jednak zajistilo jejich loajalitu ke straně, a jednak zvýšilo její
důvěryhodnost navenek. Vstup do nejvyšších orgánů jako exekutivní či politická
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kancelář však Le Pen přiřazoval velice opatrně.79 Tento proces kredibilizace a nabírání
notáblů byl pro stranu klíčový, poněvadž pomohl etablovat ji a institucionalizovat.
Spolu s organizačním růstem strany čelit Le Penův styl řízení mnoha výzvám.
Například v druhé polovině osmdesátých let začaly požadovat regionální sekce, aby
mohly samy nominovat své volební kandidáty. Reakcí na to bylo utužení centralizace a
regionální sekce připadly pod přímou kontrolu stranického vedení. Zastupitelé, kteří s
tímto nesouhlasili, byli vyloučeni. Bez ohledu na to, že se jednalo o celkem úspěšné
místní kandidáty, kteří patřili k zakladatelům Národní fronty.80

2.4

Konsolidace a schisma

První polovina devadesátých se nesla ve znamení stranické konsolidace a strana
začínala upevňovat svoji pozici na francouzské politické scéně. Stále pokračovalo
posilování stranického aparátu a zefektivňovala se její organizace. 81 Strana měla stabilní
zastoupení v regionálních radách i městských departementech. Začínala tudíž vzbuzovat
větší důvěru voličů jako celek a voliči se začínali identifikovat více se stranou
samotnou, než s jejím vůdcem. V této době již můžeme mluvit o straně jako o
institucionalizované.
Až do konce osmdesátých let to byl zejména Le Pen, který byl nejvýraznější
osobností strany a dosahoval vyšších volebních výsledků než strana v celonárodním
měřítku. V první polovině devadesátých let nastala ovšem změna tohoto trendu a
rozdíly ve volebních výsledcích mezi Le Penem a ostatními, méně známými poslanci,
se začali stírat. Voliči začali vnímat Národní frontu jako pozitivní alternativu volby,
oproti minulým letem, kdy volili kontroverzního Le Pena jen jako vyjádření svého
protestu proti systému.82 Stranické členství narostlo z cca 15 000 lidí z roku 1986 na 40
000 lidí v první polovině 90. let.83 V roce 1997 strana obdržela svůj do té doby nejlepší
výsledek 14,9 % v parlamentních volbách a 15,3 % v regionálních volbách roku 1998.84
To, že se strana institucionalizovala ovšem také znamenalo, že někteří vysoce postavení
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členové v tuto dobu začali vidět Le Pena jako postradatelného, či dokonce jako přítěž
pro stranu, což vedlo k vážnému ohrožení Le Penovy vůdcovské pozice.
Jeho vyzyvatelem se stal Bruno Mégret, jenž se mezitím vyprofiloval na jednoho
z hlavních regionálních lídrů FN, který se do značné míry podílel na volebních úspěších
Národní fronty v devadesátých letech. Úspěšně působil v regionu Provence-Alpes-Côte
d'Azur a byl zvolen poslancem do Evropského parlamentu. Staral se zejména o výchovu
nových kádrů, snažil se stranu profesionalizovat a také rozvíjel ideologická témata FN
na veřejnosti. Založil například revue Identité, kde debatoval nad ideologickým
směřováním FN. Napsal manuál Cinquante Mesures pour régler le problème de
l'immigration (Padesát opatření pro řešení imigračního problému) a další knihy, ve
kterých navrhoval řešení společenských problémů. V roce 1995 obdržel ve městě
Vitrolles zisk 43% hlasů v prvním kole, (pro Národní frontu rekordní počet hlasů ve
městech nad 30 000 hlasů), nestačilo to však nakonec na vítězství. Poté, co byl
odsouzen k nevolitelnosti, získala v roce 1997 jeho žena vítězství v doplňovacích
municipálních volbách ve Vitrolles.85
Mégret byl do velké míry opak Le Pena. Pocházel z dobře postavené rodiny, měl
kultivovaný, avšak nepříliš výrazný projev. Byl výborným manažerem, ovšem nijak
zvlášť charismatickým lídrem.86 Mégret, podporován velkou částí vysoce postaveného
členstva FN, začal požadovat větší spolupráci s pravicovými stranami. Ta by FN
zajistila vyšší volební výsledky, vstup do prestižních funkcí a s ním i lepší finanční
možnosti a ukončila její věčnou izolaci. Le Pen však preferoval udržování pevného
ideologického postoje strany, byť za cenu setrvání v opozici a nepřál si být spojován se
stranami tradiční pravice. Již v roce 1997 se začaly v Národní Frontě dít určité změny
z hlediska rozložení vlivu a moci ve straně. Federální tajemníci a lokální straničtí
zastupitelé, kteří souhlasili s Mégretem v jeho záměru utvořit alianci s pravicí, vyhráli
značný podíl v centrálním výboru FN, a stali se tak velmi vlivnou skupinou na desátém
stranickém kongresu konaném v roce 1997 ve Štrasburku.87 Mégret a Le Gallou získali
více hlasů, než Bruno Gollnisch, což představovalo pro Le Pena do budoucna hrozbu88.
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Aby Le Pen vyvážil Mégretův narůstající vliv, jmenoval na začátku roku 1998
na post generálního tajemníka strany svého stoupence Bruna Gollnische. 89 Také začal
vyvíjet tlak na Mégretovy sympatizanty, zprvu skrze obsazování funkcí v departmentu
Bouches-du-Rhône, kde bylo Mégretovo postavení nejsilnější, svými lidmi. Poté
přistoupil i k vyloučení José Perugy, Huberta Fayarda a Nathalie Debailleové ze strany
za jejich kritické postoje vůči svému jednání.90 Ve volbách do Evropského parlamentu
v roce 1999 Le Pen nemohl kandidovat, protože proti němu bylo vedeno trestní řízení
pro fyzické napadení. Místo toho, aby za sebe navrhl Mégreta, k jeho velkému
rozhořčení Le Pen raději nominoval svoji ženu Jany. Celkový počet mégretistů na
kandidátce do europarlamentu byl značně eliminován.91
Na konci devadesátých let ideologický i personální spor těchto dvou osobností
vrcholil. Za Le Penem stálo zejména ortodoxní jádro strany, tvořené „otci zakladateli“,
neofašisté, tradicionalističtí katolíci a také důležití reprezentanti mládeže Národní
Fronty, například Samuel Maréchal či Carl Lang. Podporovatelé Bruna Mégreta se
rekrutovali zejména z bývalých politiků národně-konzervativní části tradiční pravice,
kteří vstoupili do FN v osmdesátých letech, jako Yvan Blot, Francois Bachelot či Jean
Yves Le Gallou. Zároveň se ve straně začala formovat generace nových kádrů, kterým
bylo nejen blízké moderní smýšlení a programová reorientace, ale zároveň měli zájem o
odstranění autokratického stylu vedení J.-M. Le Pena.92 Po další radikalizaci sporu se
Bruno Mégret, který si byl vědom své rozsáhlé podpory ve straně, rozhodl na sjezdu
v Marignanu v roce 1999 vyhlásit vznik nové strany Front National-Mouvement
National (Národní fronta-Národní hnutí), jíž se stal prezidentem. Spolu s Mégretem
opustila stranu větší polovina z devadesáti pěti regionálních tajemníků, třetina členů
politické kanceláře strany, necelá polovina členů ústředního výboru, tři z jedenácti
europoslanců, dva ze čtyř senátorů a zhruba polovina členstva Mládeže Národní
fronty.93 Spor o to, kdo bude používat název Národní fronta, musel být řešen u soudu a
vyhrál jej Le Pen; Mégret tedy začal používat pro svoji stranu název Mouvement
National Républicain (Národní republikánské hnutí).
Tato roztržka dočasně Národní frontu personálně oslabila, což způsobilo
krátkodobý pokles její důvěryhodnosti (strana těsně překročila hranici pěti procent ve
89
90
91
92
93

Hainsworth, „The Politics of the extreme right“, 29.
Perottino, „Francouzský politický systém“, 261–262.
Hainsworth, „The Politics of the extreme right“, 29.
Ivaldi, „The Front National split“, 6.
Hainsworth, „The Politics of the extreme right“, 30.

27
volbách do Evropského parlamentu v roce 1999).94 Ovšem z dlouhodobého hlediska
naopak přinesla „očištění“ od frakce oponentů Le Pena, a tudíž opět lepší organizaci,
která přispěla k opětovnému vzestupu FN. Straně se podařilo udržet si lépe svoji
voličskou základnu a rychle dokázala zaplnit posty novými kandidáty.95

2.5

Charakteristika elit Národní fronty

Jak již bylo řečeno, v Národní frontě bylo vedení tvořeno úzkým okruhem lidí kolem J.M. Le Pena. Nabírání vedení do klíčových stranických orgánů bylo na základě osobní a
profesionální zkušenosti, kterou Le Pen se svými spolupracovníky měl. Svoji roli hrála
také osobní motivace a aktivita členů.96
Pro období vlády J.-M. Le Pena, (zejména do konce 90. let), bylo
charakteristické velice malé zastoupení žen ve vedení strany. Například ve
čtyřicetičlenné politické kanceláři byly na konci devadesátých let pouze dvě ženy –
Marie-France Stirboisová a Martine Lehideux. Tento nepoměr také korespondoval s
nízkou volební podporou žen pro FN. Průměrný věk elit Národní fronty byl vždy o něco
nižší, než v ostatních zavedených stranách a strana obecně dávala prostor mladým
osobnostem. Díky tomu a díky úspěšné spolupráci s Národní frontou mládeže byla
strana tradičně atraktivní i pro velkou část mladých voličů. Ve straně je o něco nižší
zastoupení elit pocházejících z vyšších tříd, než například ve stranách RPR či UDF.
Obecně jsou elity FN více heterogenní, než elity ostatních stran. To může být jedním z
důvodů atraktivity strany pro různorodé voličstvo, což zapříčinilo jejich dobré masové
ukotvení.97
Pro elity Národní fronty za J.-M. Le Pena byla typická kumulace jejich mandátů.
Elitní členové FN měli funkce v několika stranických orgánech, a k tomu měli přidělené
další funkce, jako například řízení prezidentské kampaně, či odpovědnost za
komunikaci a strategii. Tento fenomén bývá typický pro malé, nově vzniklé strany,
které nemají dostatek hotových elit, které by mohly zastat tyto funkce. Zároveň tato
kumulace mandátů způsobuje silnější identifikaci elit se stranou, které potom mají větší
zájem na tom, aby byla strana úspěšná.98
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Celkově se elity dělily na zastánce tvrdé linie a notábly. Na konci osmdesátých
let přibyla do klíčových orgánů jako je výkonná a politická kancelář třetí skupina,
mladá generace. Ta do strany vstoupila na základě svého vlastního přesvědčení a
nadšení ze stranického programu a Le Penovy osobnosti. Ačkoli to může působit
překvapivě, ideologicky jsou jim bližší krajně pravicově smýšlející zakladatelé strany,
než umírnění notáblové. I proto stála většina organizace FNJ při stranické roztržce na
straně Le Pena a "staré gardy". Tato skupina poskytovala straně svoji energii a
entusiazmus a byla důležitá pro budoucnost strany. 99 Za doby vládnutí Le Pena tvořili
nejmenší část stranického vedení, ovšem s Marine Le Penovou přišla v tomto směru
výrazná změna.
Osobně-profesionální vztahy s Le Penem byly klíčovým faktorem určujícím
distribuci moci ve straně. Le Pen musel provádět toto rozdělování moci velmi opatrně,
tak, aby rovnoměrně vyhovoval požadavkům zástupců všech tří skupin. Nepřipustil
jakékoli porušení stranické disciplíny a neváhal, byť za cenu volebních ztrát, vyloučit ze
strany nepřizpůsobivé jedince.

3.

Národní fronta pod vedením Marine Le Penové

3.1

Výměna vedení

Již od konce devadesátých let novináři a vědci zabývající se Národní frontou
spekulovali o tom, kdo nahradí Le Pena v čele strany. V devadesátých letech se mohlo
zdát, že převaha stoupenců tvrdé linie ve straně končí a nastupuje generace notáblů. Le
Penovi se však nelíbil směr, který Národní frontě nabízel Mégret a postaral se o to, aby
ze strany odešel. Po této roztržce byla naopak role notáblů oslabena ve prospěch Le
Pena a „zakladatelů“. V roce 2009 však Le Pen oznámil, že hodlá rezignovat na post
předsedy strany. Mezi dva hlavní favority patřili dlouholetý úspěšný člen FN Bruno
Gollnisch a nejmladší Le Penova dcera Marine Le Penová.
Le Penová zpočátku nebyla mezi členy strany příliš populární. Proti jejímu
zvolení protestovala zejména „stará garda“, které se nelíbilo, že opouští tradiční
stranická dogmata.100 Le Penová nabízela přeměnu Národní fronty ve volitelnou a
důvěryhodnou stranu. Tím by ovšem Národní fronta začala být součástí systému, proti
němuž se strana tak dlouho a úporně vymezovala. V její neprospěch hrála také pozice
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„protekčního dítěte“. Ačkoli se Le Pen formálně snažil budit dojem, že oba mají stejné
šance, ve skutečnosti celou dobu podporoval svoji dceru, jednak z důvodů biologické
spřízněnosti, a jednak proto, že se domníval, že strana pod jejím vedením má více šancí
na úspěch. Již v roce 1997 ji jmenoval do ústředního výboru, ačkoli nebyla zvolena
hlasováním delegátů, poněvadž měl pravomoc jmenovat dvacet z celkového sta členů
tohoto orgánu.101 Otec ji také jmenoval do nejužšího vedení strany, na post
místopředsedkyně strany v roce 2003 na kongresu v Nice, ačkoli v hlasování delegátů
skončila až na 34. pozici.102 Také v reakci na její špatnou pozici ve straně jmenoval
deset nových členů do politické kanceláře, z nichž polovina byli stoupenci a blízcí
spolupracovníci jeho dcery.103
V roce 2005 Le Pen vyloučil ze strany dokonce i Marie-France Stirboisovou a
Jacquese Bomparda, kteří kritizovali příliš velký vliv Marine Le Penové. 104 S rychlým
vzestupem Le Penové nesouhlasil ani dlouholetý člen FN Carl Lang, který si pro volby
v roce 2009 připravil samostatnou volební kandidátku, pro oblast Nord-Pas-de-Calais,
kde kandidovala Le Penová, pročež byl následně také vyloučen.105
Na popularitě Le Penové nepřidala ani odpovědnost za vedení otcovy
prezidentské kampaně v roce 2007, kde tehdejší lídr FN skončil s relativně skromným
výsledkem 10,44 %. Oproti tomu její rival Bruno Gollnisch zdůrazňoval, že byl
ředitelem Le Penovy úspěšné kampaně v roce 2002. Gollnisch a jeho stoupenci
kritizovali přílišnou spolupráci Le Penové s médii. Říkali, že v podstatě se stává
součástí mediálně-politického komplotu, proti kterému se Národní fronta vždy
vymezovala. Zároveň také kritizovali to, že měla Le Penová během kampaně o
předsednictví lepší přístup do médií, díky tomu, že pro ně byla, minimálně z titulu
svého jména, zajímavější.106
Ačkoli měla tedy silné odpůrce, na druhou stranu, snaha o změnu image strany,
kterou začala provádět Le Penová poté, co se dostala do stranického vedení, si rychle
získala mnoho stoupenců. Obzvláště mladá generace začínala spatřovat její vizi Národní
fronty jako perspektivnější a fronta tzv. marinistů se rychle rozrůstala. Stejně tak se ze
své pozice Le Penová snažila již zpočátku zabezpečit co nejvíce funkcí pro své
stoupence. Nakonec byla na kongresu v Tours v lednu 2011 zvolena Marine Le Penová
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s počtem 67,75 % hlasů.107 Podpora jejího otce pravděpodobně hrála určitou roli
v přesvědčení stoupenců tvrdé linie.

3.2

Marine Le Penová v čele Národní fronty

Marine Le Penová, vstoupila do Národní Fronty hned po dovršení svých osmnácti let
v roce 1986. Během svých vysokoškolských studií advokacie byla již činná v klubu
Cercle national des étudiants de Paris, což je spolek navázaný na Národní frontu, a
byla zde jednu dobu čestnou prezidentkou. Po ukončení svých studií působila jako
ředitelka právnické kanceláře FN.108
Politicky se začala ve straně více angažovat zhruba po roce 2000, kdy také
představila svůj plán dediabolizace strany a celkové změny stranického směřování. V
roce 2002 se objevila relativně náhodou v médiích, když byla zvýšená potřeba
stranických členů pro okomentování Le Penova výsledku po druhém kole
prezidentských voleb. Médii byla přijatá velice dobře a stala se pro ně atraktivní
osobností.109 Od roku 2004 je také europoslankyní za FN, ovšem skutečný stranický
úspěch přišel až s parlamentními volbami v roce 2007, kdy se dokázala prosadit v obci
Henin-Béaumont v severním departmentu Francie, Nord-Pas-de-Calais. Pro město
Henin-Béaumont, jakožto bývalé těžařské středisko na severu Francie, je typická
vysoká nezaměstnanost a celkově nepříznivé společenské klima. Navíc, otěže tohoto
města drželi dlouhou dobu v rukou radní ze socialistické strany, kteří praktikovali
nepříliš kvalitní správu plnou korupce a klientelismu. Tudíž toto město bylo ideální pro
prosazení Le Penové s jejím populisticko-levicovým programem plným kritiky elit.110 V
tomto městě obdržela Le Penová v parlamentních volbách v roce 2007 necelých 25 %
hlasů a stala se tak jediným kandidátem FN, který postoupil v těchto volbách do
druhého kola.111 Ačkoli ve druhém kole nezvítězila, byl to její první větší úspěch,
možná rozhodující v její cestě za stranickým předsednictvím. V doplňujících městských
volbách v roce 2009 se jí sice znovu nepodařilo vyhrát, ovšem Národní fronta byla opět
druhou nejsilnější stranou ve městě, tentokrát již se 46 % hlasů. Le Penová byla do té
doby ve straně vnímána spíše jako protekční dítě svého otce, protěžované médii, ale bez
opravdových organizačních a politických schopností. Práce v terénu a každodenní
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komunikace s lidmi z Henin-Béaumontu ji zocelila a pomohla získat respekt
spolustraníků a také vybudovat si okruh oddaných spolupracovníků.112
Po neúspěchu na kongresu v Nice roku 2003 se začala více snažit získat si
aktivisty a delegáty FN na svou stranu a začala s nimi lépe komunikovat svůj plán
„dediabolizace“ Národní fronty. Strana byla do té doby stále prezentovaná jako strana
extremistů či fašistů a jako hrozba pro demokracii. Le Penová se rozhodla změnit image
strany a rétoriku tak, aby Národní fronta mohla zaujmout i pro běžného voliče. S tímto
přístupem sice nenadchla zastánce tvrdé linie, kteří preferovali v čele strany Gollnische,
ovšem nakonec početně převážili ve straně marinisté.

3.3

Organizace strany Le Penovou

S nástupem Le Penové do čela strany došlo jen ke kosmetickým změnám organizační
struktury. Stranické orgány zůstaly totožné, pouze došlo, v souladu s růstem a vývojem
strany, k rozšíření výkonné kanceláře z osmi na devět členů, politická kancelář byla
rozšířena z 40 členů na 45 a ústřední výbor byl rozšířen ze sta členů na 129.113 Orgán
generálního zastupitelstva byl zrušen na začátku roku 2011.114 Byla také zrušena
národní rada a naopak založena komise pro podporu volebních kandidátů (Commission
d´investiture).115 Další změna je ta, že ústřední výbor je již plně volen příznivci
strany116, poněvadž dříve mohl 20 členů jmenovat předseda strany. 117 J.-M. Le Pen
zůstal čestným předsedou FN, a zároveň je členem exekutivní i politické kanceláře a
europoslancem. Také je prezidentem malé strany Cotelec, což je společnost založená v
roce 1988, která zabezpečuje financování Národní fronty. Všem těmto funkcím se
intenzivně věnuje, několikrát týdně se schází se svou dcerou, a stále tedy oplývá
určitým vlivem na chod strany.118
Co se nezměnilo vůbec je samotný styl řízení strany. Stranické funkce jsou
přidělovány jen přísně loajálním členům. Do vysokých funkcí jmenuje Le Penová
osoby, které stály na její straně ve stranických rozepřích, a které se jí osvědčily
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v minulých letech svými schopnostmi či odborností, popřípadě osoby, které se o funkci
zasloužili aktivitou pro stranu a loajalitu k Le Penovi.
Demonstrovat si to můžeme na výkonné kanceláři strany, jež je složena z devíti
členů. Těmi jsou, kromě Le Penové a jejího otce, z poloviny lepenisté (dlouholetí
členové strany, kteří se o funkci zasloužili aktivitou pro stranu a loajalitou k Le Penovi
a jeho dceři), Alan Jamet, Jean-Francois Jalkh, Wallerand de Saint-Just a MarieChristine Arnautu. Druhou polovinu tvoří nové tváře, které stály od začátku na straně
Le Penové a osvědčili se jí během spolupráce s ní, tzv marinisté - Louis Aliot, Florian
Philippot a Steeve Briois.119
Na nižší úrovni, to znamená v rámci politické kanceláře, tvoří většinu členstva
opět marinisté, které si mohla Le Penová jmenovat při svém nástupu, přičemž deset míst
ponechala Gollnischovi a jeho stoupencům. Le Penová jmenovala jednak výše zmíněné
členy výkonné kanceláře a také další blízké spolupracovníky (jakými jsou například
Bruno Bilde, Huguette Fatna či Nicolas Bay).120 Zajímavé je, že lidé z týmu Le Penové
(obzvláště z lokálních kampaní 2007 a 2009 v Nord-Pas-de-Calais) jsou z většiny
rekrutováni z bývalých stoupenců Bruna Mégreta. Tito většinou velmi schopní a
vzdělaní manažeři stranu opustili v roce 1998, ovšem Le Penové se podařilo získat je
zpět.121
Kromě profesionálních zkušeností ji s velkou částí stranických elit pojí i
mimostranické přátelství a vztahy. Například Marie-Christine Arnautu a Huguette Fatna
jsou dlouholeté rodinné přítelkyně (mimo jiné například kmotry jejich dětí) a
místopředseda strany Louis Aliot je jejím současným životním partnerem.122
Strana má nyní také pět místopředsedů, kterými jsou Louis Aliot, MarieChristine Arnautu, Alain Jamet, Jean-François Jalkh a Florian Philippot.123 Všechny
tyto osoby jsou přítomny i v politické kanceláři, ústředním výboru a komisi pro
schvalování volebních kandidátů. Z tohoto vidíme, že vedení strany je rozděleno mezi
úzký kruh lidí, kteří jsou s Le Penovou spojeni profesionálními a osobními vztahy.
Pokračuje, nebo se dokonce zvyšuje nepotistická tendence, se kterou stranu organizoval
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J.-M. Le Pen. Opět je zde přítomná značná kumulace mandátů (například MarieChristine Arnautu disponuje osmi různými stranickými funkcemi).124
Momentálně je skutečné jádro moci rozděleno zejména mezi zástupce „nové“,
marinistické Národní Fronty – Le Penovou, Philippota, Aliota a Brioise. Florian
Philippot je reprezentant mladé generace, absolvent prestižní francouzské vysoké školy
pro státní úředníky ENA (Ecole Nationale de l´Administration) a v posledních měsících
stoupá jeho kariéra velice strmě vzhůru. Mluví se o něm jako o „číslu dvě“ v Národní
frontě. Jeho vzestup, stejně jako důvěra, kterou do něj Le Penová vkládá způsobuje ve
straně nesouhlas, mimo jiné i proto, že se Národní fronta vždy velmi vymezovala vůči
elitám.125 Louis Aliot je pověřen vzděláváním stranických kádrů a zároveň má patronát
nad think-tankem Idées Nations, který slouží jako platforma pro odborné debaty. Aliot
zároveň úzce spolupracuje i se zastánci „tvrdé linie“ a jeho ideologické postoje jsou
velmi blízké těm, které zastával J.-M. Le Pen.126 Steeve Briois je bývalý stranický
aktivista z Hénin-Beaumontu, který se Le Penové osvědčil v každodenní tvrdé práci pro
stranu v letech 2007 až 2009, když získával nové příznivce tím, že je oslovoval na ulici
či v jejich domovech. Dnes disponuje za svou snahu, kromě výše zmíněných funkcí,
také postem generálního tajemníka strany.127

3.4

Vývoj složení elit

V současných letech se do velké míry obměňují stranické elity. Z výše uvedených
informací můžeme vidět, že za Marine Le Penové došlo ke zvýšení počtu žen ve
stranickém vedení a zvýšení počtu mladých kádrů na úkor zastánců tvrdé linie, kteří
jednak kvůli věku, a jednak kvůli nesouhlasu s novým stylem prezentace Národní fronty
stranické funkce opouštějí. Ve straně panuje velmi křehká rovnováha mezi těmito
dvěma frakcemi. Ačkoli se Le Penová snaží zaplnit vedení svými stoupenci, zastánci
„tvrdé linie“, věrni přístupu J.-M. Le Pena, kritizují marinisty za jejich zřeknutí se
ideologické podstaty strany. I proto stále zůstává ve straně značná popularita Bruna
Gollnische, který je jejich nejvýraznějším zástupcem.
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Na druhou stranu se Le Penové daří změnou image lákat do strany respektované
odborníky, kteří mohou vyvážit případný odliv kádrů ze strany. Spolu s „dediabolizací“
strany klesá společenská stigmatizace členství ve FN, a tudíž pro stranu je stále snazší
získávat nové členy. Notáblové a mladí aktivisté tedy mohou zaplnit vedení velmi
rychle. Straně však stále chybí větší množství odborníků a politicky zkušených elit,
kterými by mohla skutečně reprezentovat vládu či regionální orgány a Členství v
Národní frontě pořád zůstává riskem pro opravdu kvalitní kandidáty.
Na druhou stranu, díky tomu, že se strana organizačně rozvíjí, i „obyčejný“
člověk, tzn. takový, který by neměl šanci se uplatnit ve větší politické straně či v jiné
prestižní státní organizaci, zde může velmi rychle přijít k vyšším stranickým funkcím a
získat dobrou kariérní příležitost, což může působit velmi atraktivně pro nové členy. 128
Nedostatek elit se strana snaží řešit skrze víkendovou školu Campus Bleu Marine. Ten
poskytuje vzdělávání a průpravu pro perspektivní aktivní členy strany, kteří by mohli
být budoucími kandidáty pro municipální volby v roce 2014.129 Strana dlouhodobě
dosahuje dobrých výsledků zejména na venkově a v malých městech, a hodlá proto
svoje lokální zastoupení zkvalitňovat, aby v následujících volbách maximalizovala svůj
úspěch.

3.5

Le Penová a její image

Marine Le Penová, pokud zrovna nediskutuje s jinými politiky, umí působit jako „dobrá
kamarádka“, je veselá, usměvavá a komunikuje s obyčejnými lidmi jako je například
personál v obchodech a restauracích.130 Je velice atraktivním objektem pro média a
články a rozhovory s ní patří k těm více čteným a její účast v pořadech zvyšuje
sledovanost.131 Ačkoli se Le Penová zříká rasistických narážek, používá stejně ostrou
rétoriku jako její otec a častokrát svého protivníka osočuje a je velmi útočná. I ona se
snaží využívat média ke své prezentaci a velkou částí jim vděčí za svůj úspěch. Na
rozdíl od svého otce, který s novináři nekomunikoval příliš přátelsky a neustále média
osočoval z jejich „spiknutí proti Národní frontě“ (tj. nedostatek prostoru v médiích a
výhradně negativní reference o FN), Le Penová s novináři spolupracuje a snaží se
udržovat s nimi dobré vztahy. Pořádá často tiskové konference, ale také večeře a
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snídaně, na které zve širokou řádku novinářů, kterým se snaží poskytnout co nejlepší
pracovní prostředí. Stejně tak je pro Le Penovou a její spolupracovníky typické časté
působení na internetu, kde se FN velice dobře etablovala, a to paradoxně i díky tomu, že
strana byla zejména mezi lety 2007 až 2011 ve finanční tísni a volila tento prostředek
jako nejlevnější.132
Ačkoli obsah toho co Národní fronta hlásá zůstává stejný, změnila se forma, a to
výrazně. Le Penová symbolizuje novou tvář FN a existuje mnoho osobností veřejného
života, které jí otevřeně vyjadřují svojí podporu, ač do strany vstoupit nechtějí. Na
podporu její prezidentské kandidatury vzniklo v roce 2012 suverenistické hnutí
Rassemblement

Bleu

Marine.133

Členy jsou

například Paul-Marie Coûteaux

(europoslanec v letech 1999 – 2009 za pravicovou RPR) či Bertand Dutheil de La
Rochère (spolupracovník bývalého ministra vnitra a současného senátora J.-P.
Chévenementa, známého svými suverenistickými postoji). Podporu Marine Le Penové
vyjádřil i Gillbert Collard, respektovaný a mediálně známý advokát (v současné době je
zvolen i poslancem za FN).134
Le Penová však sdílí velmi úzce názory svého otce a prioritami jsou pro ni
omezení imigrace (zejména z muslimských zemí) a posilování francouzské národní
identity a prosperity. Snaží se rozšířit programové portfolio zejména o řešení sociální
problematiky a další ekonomické otázky. Ačkoli k těmto tématům přistupuje se
zjednodušenou optikou levicového populismu, zároveň se snaží stranu co nejvíce otevřít
odborníkům z nejrůznějších oblastí tak, aby FN zvyšovala svou kompetenci řešit tato
témata. Le Penová od roku 2010 spolupracuje s think-tankem Idées Nations, na jehož
platformě debatují zástupci FN a formulují svá témata. Na základě této spolupráce se
diskurs strany mírně změnil od otázky uchování si kulturní identity na bezpečnostní a
ekonomickou tématiku.135
Zatím to vypadá, že je Le Penová ve své snaze „dediabolizovat“ Národní frontu
úspěšná, poněvadž podle nedávného průzkumu agentury TNS Sofres stranu již
nepovažuje za nebezpečí pro demokracii 47 % obyvatelstva, což je zatím nejvyšší
poměr od roku 1986, kdy začala být vedena tato anketa.136 I pro vzestup Národní fronty
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pod vedením Le Penové hrají samozřejmě roli některé další externí faktory, jako za
jejího otce. Finanční krize, rostoucí nedůvěra v Evropskou unii a pokles stranické
loajality spojený s personalizací politiky.137

4. Vývoj v řízení Národní fronty
4.1

Rozdíly mezi J.-M. Le Penem a Marine Le Penovou ve
vnitřní organizaci strany

Le Pen byl klíčovým elementem pro vzestup a institucionalizaci Národní fronty na
franouzské politické scéně. I samotní členové uvádějí jeho osobnost a styl řízení jako
nejdůležitější faktor, který způsobil přerod Národní fronty v osmdesátých letech na
úspěšnou stranu.138 Působil jako silně kohezivní element zastřešující různorodé frakce
krajní pravice. Ve straně spolu koexistovalo mnoho proudů, které lze zjednodušeně
rozdělit na zastánce tvrdé linie a umírněné. Le Penovi se podařilo udržet,
s výjimkou stranické roztržky na konci devadesátých let, rovnováhu mezi těmito dvěma
složkami a zároveň uchovat nedotčenou svoji absolutní pozici vůdce a řídit chod strany
dle svých představ. Národní fronta tak mohla sloužit jako vzor stranické organizace a
disciplíny. Le Pen tohoto docílil značnou centralizací strany, kdy veškerá rozhodnutí
podléhala schválení úzkého kruhu lidí v exekutivní kanceláři, a rozumným
rozdělováním stranické moci a klíčových pozic. Obsazování do těchto pozic
neprobíhalo skrze byrokratické procesy ve straně, nýbrž na základě jeho vlastního
uvážení. Od svých podřízených spolustraníků vyžadoval absolutní loajalitu a výraznější
kritiku či nerespektování interních pravidel "trestal" vyloučením ze strany.
V exekutivní i politické kanceláři tvořili zpočátku většinu „zakladatelé“ strany
neboli zastánci tvrdé ideologické linie, ovšem s pokračujícími roky přibývali notáblové
a mladá generace aktivistů. Jelikož během osmdesátých a devadesátých let měla
Národní fronta při svém růstu velkou potřebu známých a osobností a schopných
mladých aktivistů, získaly osoby z těchto dvou skupin za svoji práci a aktivitu pro
stranu poměrně rychle přístup k vysokým funkcím ve straně. Na druhou stranu ovšem si
Le Pen dal velký pozor, aby v politické kanceláři a ještě více v exekutivní kanceláři
měli převahu osobnosti, jež patřily k zakladatelům FN, kterým mohl bezvýhradně
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důvěřovat.139 V devadesátých letech začali notáblové vedeni Mégretem usilovat o
dominaci, to ovšem Le Pen nepřipustil, čímž dokázal udržet charismatický typ řízení
Národní fronty.140 Po této stranické roztržce měli až do konce Le Penova působení
zastánci tvrdé linie v klíčových stranických orgánech stále mírnou většinu.
Po nástupu Le Penové do čela strany nedošlo ve způsobu řízení strany
k zásadním změnám. Le Penová provádí stejný způsob řízení strany jako její otec, tzn.
stranu řídí úzká oligarchická skupina, která je k Le Penové loajální a sdílí její politické
názory. Le Penová má možnost ovlivňovat složení všech klíčových orgánů a obsazení
dalších důležitých funkcí. Spolu s Le Penovou ovšem dochází zde ke změně politických
cílů strany, což souvisí se změnou poměru stranických elit. Ve straně dochází ke
generační a ideologické výměně, kdy mnoho zastánců „tvrdé linie“ odchází a jejich
místa zaplňují mladí političtí aktivisté, zapálení pro Národní frontu a lační po kariérním
úspěchu. Zároveň vzrůstá i počet notáblů, které se Le Penové daří přitáhnout do své
strany svojí změnou rétoriky a kredibilizací strany. Již od devadesátých let postupně
vzrůstalo zastoupení notáblů a mladých kádrů na úkor zastánců tvrdé linie, ale nyní je
tento trend ještě umocněn.
Změna elit nemá důsledek jen na vnitřní chod strany, ale také navenek.
Rozšířením spektra notáblů a větším zastoupením mladých, vzdělaných osobností
Národní fronta sleduje další rozšiřování svého elektorátu, jehož nové složky se s těmito
elitami mohou identifikovat lépe než se zastánci „tvrdé linie“. Strana potřebuje pro svůj
další rozvoj, stejně jako v osmdesátých letech, nové, důvěryhodné osobnosti a bojuje s
nedostatkem lokálních zastupitelů a kandidátů. Notáblové a mladí aktivisté zde mohou
tudíž velmi rychle přijít ke stranické funkci. Pro členství v klíčových orgánech je ovšem
opět nutné projevovat kromě pro-stranické aktivity také loajalitu k současnému vedení.

4.2

Rozdíly mezi J.-M. Le Penem a Marine Le Penovou v

otázce vnějšího vystupování a politických cílů
Le Pen i jeho dcera jsou výrazné, charismatické osobnosti, které jsou se svoji stranou
silně personifikovány. Tato personifikace tradičně způsobovala, že FN získávala i
podporu lidí, kteří by do strany jako takové nevstoupili, nebo by ji nevolili, ale kvůli Le
Penovi tak učinili. S Le Penovou tento trend pokračuje.

139
140

DeClair, „Politics on the Fringe“, 157.
Pedazhur a Brichta, „The Institutionalization“, 43.

38
Oba používají značně populistický diskurs a využívají ke své prezentaci média a
intenzivní propagaci jako je pořádání mítinků a společných pochodů. Jsou dobří řečníci
a nebojí se používat ostré obraty a slovní hříčky, kterými se snaží zaskočit soupeře. Oba
se dlouhodobě vymezují proti vládnoucí elitě a nepovažují ji za legitimní. Jejich
ideologické ukotvení je relativně totožné, Marine Le Penová ovšem neprojevuje
otevřeně rasistické postoje a nepodporuje revizionistické pohledy na druhou světovou
válku. Jakožto stoupenec mladší generace než je její otec má také liberálnější pohledy
na rodinu, například v otázce potratů.141
Národní frontě se pod vedením Le Pena i Le Penové dařilo prezentovat se jako
jediným politickým hráčem, který dlouhodobě řeší problematiku imigrace a obnovení
zákona a pořádku (kromě období kolem roku 2007, kdy toto místo zaujala strana UMP
v čele se Sarkozym).142 Le Penová je však více než její otec zaměřená na dobývání
politické moci. S tím je spojena její taktika „dediabolizace“ strany, neboli změna
prezentace, občas na úkor původní stranické ideologie.
Le Penová pokračuje v krocích svého otce, který v osmdesátých letech provedl
rozsáhlou restrukturalizací a kredibilizaci strany, která byla předpokladem pro její
budoucí masový úspěch. Zvyšuje však míru a profesionalitu, se kterou tento proces
provádí. Netoleruje používání krajně pravicové rétoriky v rámci strany a místo orientace
výhradně na téma imigrace a národní identity se snaží učinit stranu kompetentní i k
řešení ekonomických a bezpečnostních témat. Jejím cílem je otupit ostré vnímání
Národní fronty v očích veřejnosti, a proto odmítá i označení krajní pravice a prezentuje
FN jako národní pravici. Její záměry jsou však původními stranickými kádry vnímány
jako prodání ideálů kvůli mediálnímu úspěchu. Ačkoli ve svých projevech Le Penová
nešetří kritikou vůči levicové PS i pravicové UMP, nevyloučila utváření koalic s oběma
stranami v druhém kole regionálních a lokálních voleb.143 Ve straně se ovšem velmi liší
názory na to, zda by Národní fronta měla v budoucnu případně participovat na vládě.
Otázkou zůstává, zda se Národní frontě podaří spolu se vzrůstajícími
preferencemi si udržet svoji ideologickou podstatu, nebo se stane v očích voličů jen
další „systémovou“ stranou, které jde jen o zisk mocenské pozice. Chce-li se strana stát
důvěryhodnou volební alternativou a získat důležité posty ve státní správě, musí
nabídnout dostatečný počet odborníků. Zároveň se tím však začíná podobat tradičním
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stranám v ohledu stranického složení – začínají v něm převládat elity. S pokračující
institucionalizací a organizačním růstem strany může být do budoucna problémem také
udržení stranické disciplíny mezi protichůdnými frakcemi a udržení stávajícího typu
vůdcovství Le Penové. Na druhou stranu, značka jména Le Pen je natolik silná, že
v současné době Národní fronta nedisponuje osobnostmi, které by ji mohly překonat.
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Závěr
Francouzská Národní fronta slouží jako příklad úspěšného vůdcovství politické strany.
FN byla založena na počátku sedmdesátých let jako radikální krajně-pravicové hnutí,
skládající se z různých ideologických proudů. Zpočátku se strana pohybovala na dně
volebních preferencí protože budila, jakožto extremistická strana, v běžných voličích
nedůvěru a dařilo se jí zaujmout jen neúspěšné a vykořeněné jedince. Navíc byla
oslabována vnitřními rozbroji, které znemožňovaly její úspěšnou organizaci a
prezentaci navenek.
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se však jejímu dosavadnímu lídrovi
J.-M. Le Penovi podařilo konsolidovat svoji vedoucí pozici ve straně. Tu si upevnil
vytvořením stranických orgánů, do kterých dosadil svoje nejvěrnější spolupracovníky.
Byli to ti, se kterými sdílel profesionální zkušenosti před vstupem do strany, ale také ti,
které k Le Penovi pojilo přátelství a úcta. Díky silné centralizaci a pevné disciplíně
mohl lépe určovat směřování FN.
V osmdesátých letech se Le Pen rozhodl učinit Národní frontu důvěryhodnější a
atraktivnější pro voliče tím, že inicioval vytvoření spřízněných organizací a také
spolupráci s ideovými uskupeními či spřízněnými periodiky. Snažil se očistit stranu od
přímého pouta s fašismem a orientoval se spíše na kombinaci populismu a myšlenek
nové pravice. Klíčovým prvkem v programu FN se stala kritika narůstající imigrace,
kterou se Le Pen snažil prezentovat seriózně, jako ekonomickou a politickou hrozbu,
spíše než otázku identity a nerovnosti.
Le Pen využil prvotních volebních úspěchů k tomu, aby do strany dostal notábly,
neboli respektované osobnosti francouzské společnosti, které mohly změnit nepříznivý
dojem, který strana do té doby vyvolávala, a dodat jí ráz odbornosti. Byl ve své snaze
úspěšný a Národní fronta se stala přitažlivým odrazovým můstkem pro mnoho
osobností. Notáblové se záhy stali vedle ideologicky konzervativních zakladatelů
druhou významnou skupinou, která ve straně měla vliv. Díky pevnému vedení a
disciplíně, která ve straně panovala, mohl utlumit nesouhlas, který by případně
konzervativní zastánci tvrdé linie mohli proti nástupu notáblů mít.
Na základě těchto organizačních opatření, a také díky společenský faktorům,
působících nespokojenost obyvatelstva, začínala strana stoupat a získávat volební
úspěch. Národní frontě začala mít větší prostor v médiích a Le Pen tak mohl lépe
rozšiřovat své myšlenky ve společnosti a nastolovat diskusi. V devadesátých letech se
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již dá mluvit o Národní frontě jako institucionalizované straně, která získávala stabilní
volební výsledky ve všech typech celonárodních voleb a svojí pozicí začínala ohrožovat
výsledky ostatních stran. Do Národní fronty začali také na přelomu osmdesátých a
devadesátých let vstupovat mladá generace aktivistů, bez politických zkušeností, avšak
s velkým zápalem pro frontistickou ideologii a Le Pena samotného. S organizačním
růstem strany a růstem síly strany samotné však přišel i pokus odejmout Le Penovi jeho
pozici výhradního lídra krajní pravice. Bruno Mégret, jeden z nejvýznamnějších notáblů
Národní fronty na konci devadesátých let již nesouhlasil s politickou izolací FN, a
usiloval o stranu, která bude schopná a ochotná tvořit účelová spojení s pravicí. Le Pen
si však nepřál, aby strana musela podstupovat ideologické kompromisy a stejně tak
nechtěl dopustit, aby bylo jeho prvenství ve straně zpochybněno. Začal tedy provádět
opatření za účelem eliminace Mégretova vlivu, který se nakonec pokusil, vzhledem k
tomu, že za ním stála značná část stranických kádrů, o vytvoření nové,
konkurenceschopnější krajně-pravicové strany. Nakonec se však ukázalo, že většina
voličů Národní fronty zůstala věrná původním myšlenkám strany a Le Penovu
charismatickému projevu.
Kromě tohoto napjatého období se Le Penovi jinak po celou dobu dařilo udržet
si ve straně pevnou disciplínu. Výrazně dbal na to, aby žádná jiná osobnost nedostala ve
straně příliš velký prostor a ideologické proudy ve straně vzájemně vyvažoval. Kritiky
svého počínání či některých jeho kroků se nerozpakoval ze strany vyloučit, aby tím
předešel tvoření frakcí, bez ohledu na to, jak dobré měli volební výsledky.
Vzhledem k tomu, že strana stále do značné míry stála právě na Le Penovi, bylo
otázné, zda bude možné najít lídra, který by jej nahradil. Musel to být dostatečně
výrazný lídr, schopný zaujmout členy strany i voliče svým charismatem a zároveň
organizačně zdatný vůdce, schopný korigovat frakční rozpory mezi zástupci tvrdé linie
a mladšími umírněnými členy a notábly.
Nakonec stranické hlasování vyhrála Marine Le Penová, která do čela strany
nastoupila s jasným cílem dalšího posilování pozic Národní fronty, tak, aby strana byla
schopna konečně získat podíl na moci. Z tohoto důvodu pokračuje v kredibilizaci,
kterou započal její otec, avšak v mnohem větším měřítku. Cílem J.-M. Le Pena bylo,
aby strana měla možnost ovlivňovat francouzskou politickou scénu a společenskou
diskusi, byť třeba nebude zastávat reálné mocenské pozice. Le Penová v tomto smyslu
zachází ještě dál a je ochotná učinit určité ideové kompromisy a utvářet koalice se
stranami pravice v regionálních či městských radách.
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Za tímto účelem důkladně přetváří dojem, který Národní fronta vyvolává
navenek. Zříká se rasistických narážek a netoleruje žádné projevy rasismu či fašismu
ani uvnitř strany. Celkově má pro veřejnost mnohem přívětivější a přijatelnější image
než její otec a i díky tomu se jí daří nabírat do strany mnoho nových tváří. Častokrát to
jsou poměrně úspěšné osobnosti, kteří by dříve do FN nevstoupili. Díky těmto
osobnostem, většinou odborníkům ve svém oboru, a i díky spolupráci s ideovými a
ekonomickými uskupeními se Národní fronta snaží prezentovat jako důvěryhodná
alternativa schopná řídit státní, či alespoň regionální orgány. Ideologicky a programově
k žádné výraznější změně nedochází, strana se však začíná více orientovat na
ekonomickou problematiku, spíše než jen na otázky zákona a pořádku a tradičních
hodnot.
Stejně jako její otec řídí Le Penová stranu silně oligarchicky. Hned po svém
nástupu na post předsedkyně strany jmenovala do klíčových postů osoby, s nimiž ji
pojila dřívější profesní spolupráce, ale i osobní vztahy. Tito lidé, jako jsou Louis Aliot,
Florian Philippot a Steeve Briois drží i další důležité funkce ve straně a moc je tedy
rozdělená mezi úzký kruh jí loajálních lidí. Přidělování funkcí na základě loajality má
stále přednost před institucionalizovanými byrokratickými postupy. Ačkoli se strana
organizačně rozrůstá, Le Penová zůstává ztělesněním Národní fronty a symbolizuje
image strany navenek. Stejně jako její otec bezvýhradně určuje směřování strany. Stále
tedy zůstává zachován charismatický typ řízení strany.
S Le Penovou tedy nedochází ke změně stylu organizace strany, ale pouze ke
snaze změnit image Národní fronty navenek. Vzhledem k této vnější přeměně ve straně
také dochází k obměně stranických elit, kdy v klíčových orgánech pomalu začínají
převažovat notáblové a mladí aktivisté, nad zástánci tvrdé linie. S taktikou zmírňování
ideologie a vnitrostranickou přeměnou mnoho konzervativních zastánců tvrdé linie
nesouhlasí, ovšem vzhledem k centralizaci a k disciplíně, kterou ve straně Le Penová
udržuje nemají mnoho možností, jak protestovat. Jelikož je Le Penová zodpovědná za
složení vedoucích orgánů strany, může radikální kritiky ze strany kdykoliv vykázat.
Navíc, zatím se zdá, že její taktika přináší ovoce. Národní fronta začíná být médii a
veřejností vnímána stále více jako systémová pravicová strana a její volební preference
vzrůstají, což také upevňuje vůdcovskou pozici Le Penové. V současné době máme k
dispozici příliš krátký časový úsek pro komplexní analýzu jejího působení v čele strany.
Navíc, Národní fronta prochází poměrně dynamickým vývojem a rychle se početně a
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organizačně rozrůstá. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude Le Penové dařit sladit
charismatický typ řízení strany s její postupnou profesionalizací.
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Summary
National Front was establised in 1972 as a fringe movement of right-wing activists under the
leadership of Jean-Marie Le Pen. Altough his position of leader wasn't effortless at the
beginning, during the next few years he managed to fortify his leadership and to establish a
functional organization, succesful at elections yet still with a strict party discipline. The party
institutions were accountable to Le Pen and also they were packed with his adherents and
friends. If someone didn´t approve his decisions, he was expelled from the party. His political
aims were to make the party succesful, however without leaving his ideological right-wing
roots. That's why he started a process of party credibilization in early 80's. It consisted of
inviting respected and politically succesful notables as well as of promoting ideas of National
front through cooperation with socio-professional organizations and ideological think-tanks.
Thanks to the strict party discipline he managed to keep, he was able to control the
conservatives and hard-liners, so they wouldn't spoil his efforts of getting party to the rise.
With his charismatic personality he provided also a strong and distinctive image to the party
who was then able to poll well, even with a lack of financial resources. This bachelor thesis
compares the style of leadership of J.-M. Le Pen and his daughter Marine Le Pen who came
into office in 2011. Even before she was elected as a president of National front, she had
already tried to maximalize the number of her supporters in lower institutions and local
federations. After becoming a president, she appointed all her close workmates and friends
into the key party institutions and each of them now keeps several key functions within the
party. Like her father she also possesses a significant charisma that helps to get her respect
within party activists as well as outside of the party. Mme Le Pen's main goal is to
profesionalize the party, and make it credible and attractive for a broader mass of voters.
That's why she started to invite broad spectrum of experts and notables to the party and even
opened up a university for young party activists where they can get political skills. She is
much more thorough in this party „redressing“ than her father. Even though many hardliners
are not happy with this trend of party profesionalization, their criticism will not have any
impact as they don't possess any measures against the dominant coalition of „marinists“. In
addition, the results from presidential and legislative elections in 2012 show that Mme Le Pen
has been succesful in her efforts and that also strengthens her position as a leader. The thesis
concludes that even though Marine Le Pen undertook many changes in the matters of party
presentation and party image, she didn't change anyhow the party organization and her
leadership style stays the same as of her father.
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