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Anotace
Práce je zaměřená vývoj a proměnu Národní fronty převážně po nástupu Marine Le Pen do
pozice šéfky strany v roce 2011. Bude provedena analýza vývoje směřování strany za účelem
zodpovězení výzkumných otázek s tím, že hlavní důraz bude kladen na vývoj strany od roku
2011. Analýza bude provedena pomocí reflexe událostí posledních let zejména
s přihlédnutím vlivu Marine Le Pen na dění kolem strany a jejího vlastního počínání. Na
základě těchto skutečností v kombinací s teoretickou částí práce má práce ambici zodpovědět
na výzkumné otázky, včetně otázky v názvu práce samotné. Práce je rozložena na několik
částí. V první části je po úvodu do problematiky práce je odhalen cíl práce, následuje
metodologie a celkový přehled struktury práce. Další (teoretická) část vymezuje klíčové
pojmy. Následná část práce se zabývá obecným historickým vývojem strany. Závěrečná část
práce se již soustřeďuje na proměnu Národní fronty pod vedením Marine Le Pen a
v kontextu teoretické částí se tím se pokouší odpovědět na výzkumné otázky a nastiňuje
možné varianty budoucího vývoje.

Annotation
The thesis is focused on the development and transformation of the National Front, largely
after Marine Le Pen took up the position of the party's boss in 2011. An analysis of the
direction of the party will be conducted to answer research questions, with the main emphasis
on the development of the party from 2011. The analysis will be made with the reflection of
the events of recent years, especially considering the influence of Marine Le Pen on the
events around the party and her own actions. Based on these facts, in combination with the
theoretical part of the thesis, the work has the ambition to answer research questions,
including a question in the title of the thesis itself. The thesis is divided into several parts. In
the first part, after the introduction into the problems of thesis, the aim of thesis is revealed,
followed by methodology and overall overview of the structure of work. Another (theoretical)
part defines key concepts. The following part deals with the general historical development of
the party. The final part of the thesis focuses on the transformation of the National Front
under the leadership of Marine Le Pen and, in the context of the theoretical part, attempts to
answer research questions and outlines possible options for future development.
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1 Úvod
1.1 Úvod do problematiky
Marine Le Pen stojí v čele Rassemblement national (dříve Front National, přičemž tímto
tradičním názvem bude v práci o straně dále referováno) již sedm let. Za toto období prošla její
strana několika volbami, ve kterých Marine Le Pen dokázala dovést stranu k v době jejího
nástupu nepředstavitelným úspěchům, z nichž k největším bezpochyby patří vítězství ve
volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, velmi dobrý výsledek v prvním kole
regionálních voleb o rok později, a nakonec rekordní výsledek v prezidentských volbách 2017,
završený postupem do druhého kola. Obecně lze hovořit o celkovém posílení voličské základny
Národní fronty.
Front National je dnes po téměř padesáti letech své existence již etablovanou stranou
v rámci francouzského politického systému, kde má své nezpochybnitelné místo. Již od svého
nástupu nová předsedkyně Marine Le Pen pracuje na změně image strany, zatímco se svou
stranou dosahuje značných volebních úspěchů. Tématem práce bude analýza vývoje Národní
fronty po nástupu Marine Le Pen do čela strany.
Jak již bylo zmíněno, Front National se může pochlubit bohatou historií. Po jejím
založení v roce 1972 dokázal v průběhu 80. a 90. let minulého stolení zakladatel, předseda a
nejvýraznější tvář Národní fronty Jean-Marie Le Pen stranu vynést mezi stabilní subjekty
francouzského politického systému. Charismatický předseda strany dokázal svým svérázným a
svébytným způsobem přitáhnout hlasy určité skupiny voličů, čímž dokázal straně zajistit
stabilní přísun hlasů. Na druhé straně poněkud kontroverzní a neotřelá rétorika po dobu jeho
působení v čele partaje poměrně spolehlivým způsobem odrazovala majoritní část francouzské
populace. Jeho strana byla v této éře jak ze strany politologů, tak novinářů, ale i širší veřejnosti
vnímána jako anti-systémová či přímo extrémistická a z tohoto důvodu se tak přes
nezanedbatelnou voličskou podporu nedokázala prosadit ve specifikách francouzského
politického systému, kdy v rámci dvoukolového volebního systému kandidáti Národní fronty
ve druhých kolech parlamentních či regionálních voleb od změny volebního systému pravidelně
prohrávali s kandidáty umírněných stran.
Po prezidentských volbách v roce 2002, kdy otec současné předsedkyně Jean-Marie Le
Pen dokázal proklouznout do druhého kola, se mohlo zdát, že pro Front National nastává
úspěšné období. Strana se dokázala vyrovnat s rozštěpením z 90. let, kdy se od ní oddělilo

křídlo představované Brunem Mégretem (Ivaldi 2003: 2). Od zmiňovaných prezidentských
voleb nicméně začaly mít volební výsledky strany upadající trend. Předsedovi strany se
nepovedlo zopakovat úspěch v dalších prezidentských volbách v roce 2007 a zisk strany
v parlamentních volbách v témže roce klesl dokonce pod pětiprocentní hranici v prvním kole.
Klesající podporu zaznamenala strana i například v regionálních volbách. Naopak světlým
momentem byla v této situaci rostoucí hvězda dcery předsedy strany Marine Le Pen, která
dokázala například v parlamentních volbách v roce 2007 postoupit do druhého kola.
Stárnoucí předseda J-M. Le Pen se tak po téměř 40 letech rozhodl skončit v čele strany
a byl vystřídán svou dcerou, která v lednu 2011 zvítězila na Tourském stranickém kongresu
v boji o post předsedy strany, kdy poměrně přesvědčivě zvítězila nad svým protikandidátem a
dalším významným členem strany Brunem Gollnishem. První změna na tomto postu od
založení FN v roce 1972 pochopitelně přivábila značnou pozornost médií, a to nejen na
francouzské půdě. Tato výměna v čele strany přirozeně vznesla celou řadu otázek ohledně
dalšího směřování Front National. FN pod vedením bývalého předsedy byla často vnímána jako
extrémistická, xenofobní nebo rasistická organizace. Na tomto vnímání měl nemalou zásluhu
sám předseda strany, který nikdy neváhal přispěchat s kontroverzním prohlášením nebo
komentářem, jako je například jeho dnes stále propíraný výrok o plynových komorách coby
historickém detailu druhé světové války.
Již před touto výměnou na nejvyšším postu FN se Marine Le Pen prezentovala odlišně
od svého otce a představovala moderní křídlo strany, byla odhodlaná změnit image Národní
fronty, právě na rozdíl od svého protivníka v boji předsednický post, který reprezentoval spíše
starou konzervativní linii v duchu J-M. Le Pena. Nová lídryně s touto svojí strategií
dédiabolisation (dedémonizace) zaznamenala úspěchy již před svým zvolením do čela strany a
byla odhodlána v tomto kurzu pokračovat.
První velký test v podobě prezidentských voleb rok po svém nástupu do čela strany
zvládla nová předsedkyně na výbornou, když dokázala překonat nejlepší volební výsledek
svého otce, alespoň co se týče celkového počtu získaných hlasů. I v dalším období se Marine
Le Pen podařilo dovést svou stranu k dalším rekordním výsledkům. Jedná se zejména o
vítězství ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 nebo zisk třetiny hlasů ve druhém
kole prezidentských voleb v roce 2017. Front National tak pod novou předsedkyní vstoupila do
zlaté éry na poli volebních úspěchů. Tento fenomén nelze zpochybnit, je ovšem možné zkoumat
jeho příčiny.

Podobné úspěchy zaznamenaly i další evropské strany, označované jako krajněpravicové, extrémistické, populistické či antisystémové, z nichž s některými FN spolupracuje.
V Evropě je tento trend v posledních letech poměrně na vzestupu, lze do něj zařadit
nizozemskou PVV, britský UKIP nebo rakouskou FPÖ či další strany ve Španělsku nebo
Česku, ovšem i například vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách
představuje odklon od tzv. tradičních politických poměrů.

1.2 Výzkumné otázky a cíle práce
Předsedkyně Národní fronty Marine Le Pen již před svým nástupem do funkce
proklamovala, že ona představuje změnu, a tedy odklon od poměrů provázejících FN za éry JM. Le Pena. Nastoupila s cílem změnit negativní obraz její strany v médiích a mezi širší
veřejností, s cílem udělat ze své partaje subjekt volitelný pro všechny. Od svého nástupu začala
podnikat kroky vedoucí k naplnění této vize, a to v několika oblastech.
Cílem této práce tak bude zodpovědět na několik výzkumných otázek. Tyto otázky lze
rozdělit na klíčové a dílčí. Už od svého nástupu nová předsedkyně jasně deklaruje změnu, která
pod jejím vedením probíhá. Skutečně lze mluvit o změně?
Přestavuje výměna stranického šéfa a jeho prohlášení skutečně změnu a lze mluvit o změně
programové, ideové, případně personální nebo zůstává pouze u změny proklamované?
Od roku 2011 je zde vidět značný vzestup voličské popularity Národní fronty, která se projevila
i ziskem mandátů ve volbách, kde se to dříve zdálo i z důvodu nastaveného volebního systému
takřka nemožné.
Jaký vliv má tato proměna strany, včetně výměny předsedy, na pokračující volební úspěchy?
Jakým směrem se Národní fronta může ubírat dále?

1.3 Metodologie
Práce je pojata primárně jako případová studie zaměřená vývoj a proměnu Národní
fronty převážně po nástupu Marine Le Pen do pozice šéfky strany v roce 2011. Bude provedena
analýza vývoje směřování strany za účelem zodpovězení výzkumných otázek. V rámci tohoto
postupu se nelze vyhnout ani určité rámcové komparaci s předchozím období vývoje strany za
předsednictví vedení Jeana-Marie Le Pena, stejně jako srovnání s podobně zakotvenými
politickými stranami po Evropě, ovšem s tím, že hlavní důraz bude kladen na vývoj strany od
roku 2011.

Práce reflektuje události posledních let (volby, vývoj voličské základny), zejména
s přihlédnutím vlivu Marine Le Pen na dění kolem strany a jejího vlastního počínání (veřejná
prohlášení, rozhovory, program strany). Na základě těchto skutečností v kombinací
s teoretickou částí práce má práce ambici zodpovědět na výzkumné otázky, včetně otázky v
názvu práce samotné.

Práce je rozložena na několik částí, které jsou v rámci přehlednosti ještě rozloženy do
jednotlivých kapitol. V první části je po úvodu do problematiky práce je odhalen cíl práce, která
má za účel zodpovědět uvedené výzkumné otázky. Poté následuje metodologie a celkový
přehled struktury práce s osvětlením postupu, který bude aplikován v dalších kapitolách,
případně jeho vysvětlení.
Po úvodu následuje teoretická část mající za cíl vymezit některé pojmy klíčové pro
zodpovězení výzkumných otázek. Ve druhé části jsou definovány různé pojmy, zejména ty,
které jsou Národní frontě přiřazovány, a to jak odbornou, tak laickou veřejností. Z těchto pojmů
bude mít dominantní prostor definice krajně-pravicové strany, včetně pokusu o důsledné
odlišení od pojmů extrémismus a radikalismus, a dále bude analyzován fenomén krajně
pravicových stran samotných, a to z důvodu, že tento pojem je pro práci klíčový. Poté budou
rozvedeny další termíny, jako nacionalismus, fašismus nebo populismus, které podle mnoha
autorů v kontextu krajně-pravicového spektra představují hlavní ideologickou náplň jeho
reprezentantů.
Třetí část práce se zabývá obecným historickým vývojem strany. V první kapitole
pojednává o éře Jean-Marie Le Pena, ve druhé o Front National pod Marine Le Pen.
Čtvrtá část práce se již soustřeďuje na proměnu Národní fronty pod vedením Marine Le
Pen a to v několika kapitolách, které se zaměřují na ideologii strany, její prezentaci v médiích
a na veřejnosti a v kontextu teoretické částí práce se tím se pokouší odpovědět na výzkumné
otázky a nastiňuje možné varianty budoucího vývoje. Vzhledem k tomu, že téma je tzv. živé a
aktuální, dochází k neustálým změnám. Práce je tak časově uzavřena k 1.7. 2018.
Co se týče technických záležitostí, v textu jsou využívány zkratky, například FN pro
Front National. Název strany je v různých částech uváděn v originále, jindy v češtině, zejména
z důvodu snahy se vyhnout neustálému opakování stejného termínu. Jméno předsedkyně strany
není z estetických důvodů subjektivního rázů přechylováno. Dále autor i přes změnu názvu

strany dává v textu přednost tradičnímu a historickému termínu Národní fronta (Front
National). Okolnosti a zejména konsekvence zmíněné změny nebylo v práci možno řádně
zachytit, neboť jak už bylo uvedeno, jedná se o aktuální téma.

1.4 Rozbor literatury
Tématu krajní pravice a obzvláště Národní frontě se věnují z větší části spíše zahraniční
autoři. Na české odborné sféře přispívá k tématu Front National především Michel Perrotino,
který již v roce 2011 svými „Několika poznámkami k výměně lídra Národní fronty ve Francii“
nastínil některé aspekty probírané problematiky. Dalšími autory zabývajícími se tématikou
krajní pravice buď obecně nebo omezujícími se na českou politickou scénu, jsou Petr Fiala nebo
Miroslav Mareš se svým titulem „Pravicový extremismus a radikalismus v ČR“, který se sice
zaměřuje na českou politickou scénu, nicméně i zde se objevuje teoretické zakotvení krajněpravicových subjektů. Svými články se do skupiny českých autorů pojednávající o krajní
pravici zařadila i Vladimíra Dvořáková, která v práci „Strany radikální pravice“ vychází
zejména z Pierra Ignaziho. Obecný vhled a důsledné odlišování pojmů nabízí také publikace
„Současný politický extremismus a radikalismus“ od Jana Charváta.
Mezi zahraničními autory je pak výběr samozřejmě daleko pestřejší. Jak již bylo
zmíněno, důležitou práci na teoretickém vymezení krajní pravice odvedl Pierro Ignazi, který
také přišel s novou koncepcí krajní pravice. Velkou práci na akademickém poli dále odvedl Cas
Mudde, který vytvořil teoretické uchopení krajní pravice na základě výzkumu několika
západoevropských stran. Mezi stěžejní a citovaná díla tohoto autora patří bezpochyby „The
ideology of the extreme right“ z roku 2000 a na ní pak navazující „Populist radical right parties
in Europe“ z roku 2007, která je v zásadě pokračováním a rozvinutí myšlenek předchozí
publikace z roku 2000. Další autorem pracující s koncepcí přiřazující populismus krajně
pravicovým stranám je Hans-Georg Betz, jehož myšlenky budou také zejména v teoretické části
využity. Za podobně uvažujícího autora by se dal označit také Paul Taggart, který výše zmíněné
napojení populismu na krajně pravicovou scénu konkretizuje například v podobě
euroskepticismu.
James Shields se specializuje na vývoj krajní pravice ve Francii a jeho publikace jsou
v rámci práce využity zejména v historické části. Jeho „The extreme right in France: from
Pétain to Le Pen z roku 2007 slouží jako přehledný zdroj pro historický vývoj Národní fronty,
bohužel jak již rok vydání napovídá, pro analýzu vývoje strany pod Marine Le Pen nemůže
přinést zásadní informace.

Dalším autorem vnášející přehled do tématu je Michael Winock se svou „Historií
extrémní pravice ve Francii“ z roku 1998, která stejně jako Shieldsovy publikace představují
cenný historický zdroj. Winock mimo to upozorňuje na přitažlivost myšlenek krajní pravice i
mezi levicovými voliči.
Vzhledem k aktuálnosti tématu jsou některé novější události zachytitelné pouze
prostřednictvím sdělovacích prostředků, takže jako zdroje budou pochopitelně využity z velké
části také webová zpravodajství, politická prohlášení, rozhovory nebo politické programy.

2 Definice pojmů
Na počátku práce je nutné definovat a ukotvit význam některých pojmů, což je stěžejní
pro dosažení cílů této práce, konkrétně za pomoci prací a názorů autorů, kteří se problematikou
probíraných termínů zabírají. Rozebírány budou pojmy, které jsou s Národní frontou běžně
spojovány či kterými je Národní fronta jako strana častována. Týká se to především pojmu
krajní pravice a na ní navazující extremismus, radikalismus, nacionalismus, fašismus a
populismus či jejich kombinace.

2.1 Krajní pravice
Mnoho aktérů na politické scéně je označováno jako krajně pravicových. Tyto subjekty
se svým ideologickým zaměřením pohybují od „ultrakonzervativního nacionalismu přes
pravicový populismus až k neofašismu a neonacismu“ (Charvát, 2007: 18). Definici termínu
krajní pravice pak neulehčuje ani značně chaotické označování těchto stran, hnutí či skupin,
kdy, a to zejména v mediích či v rámci politického boje jsou tito označováni jako krajně
pravicoví radikálové, ultrapravicoví extrémisté, neofašisté či pravicoví populisté.
Termín krajní pravice je využíván jednak na odborném poli, tak ve značné míře i na
laické úrovni. Užívání tohoto pojmu v médiích či v rámci politického boje je v mnoha
demokratických zemích na denním pořádku. V zásadě hlavní problém s vnímáním tohoto
pojmu spočívá v tom, že na jednotné definici nepanuje shoda, což je způsobeno i výše zmíněnou
širokou aplikací tohoto termínu. V dnešní době je mnoho politických stran zařazováno do
tohoto spektra, ač mezi nimi mohou panovat značné ideologické rozdíly či dokonce napjaté
vztahy. Laurenz Ennser dokonce došel k závěru, že některé politické strany označované jako
krajně pravicové jsou od sebe tak vzdálenější než strany z levé části politického spektra
(Ennser, 2012: 167).

Ač sama Marine Le Pen svou stranu považuje za národně pravicovou, Národní fronta je
především označována za stranu krajně pravicovou, případně jako strana radikální nebo
extrémní pravice. Tyto pojmy navíc bývají často zaměňovány a mnohdy není mezi nimi
rozlišováno (Danics, 2017: 19).
Problematiku definice pojmu krajní pravice trefně popisuje Vladimíra Dvořáková, podle
které

v zásadě

není

obtížné

identifikovat

jednotlivé

krajně

pravicové

strany v

různých politických systémech. Větší problém ovšem nastává, pokud je chceme definovat
(Dvořáková, 2000: 24).
Jedním z autorů, který se pokouší přijít s definicí krajní pravice, je Piero Ignazi, který
pomocí politické osy vymezil krajní pravici tak, že napravo od ní již zkrátka není žádný další
subjekt. Ten také zařazuje fašistickou ideologii jako podstatnou náležitost ideologického rámce
krajně pravicových stran a s tím snahu svrhnout demokratický systém, tedy vštěpuje krajněpravicovým stranám antisystémový charakter (Ignazi, 2006: 33-34). S Ignazim nesouhlasí
Marco Tarchi, který se domnívá, že ne všechny krajně pravicové strany bojují za svržení
systému a některé z nich jsou dokonce schopny navázat spolupráci s vládními stranami. (Luther
dle Hloušek, 2010: 210-212).
K první myšlence Pierra Ignaziho je také nutno podoktnout, že konstrukce s krajně
pravicovou stranou zcela jistě bude dávat smysl například v grafickém vymezení pravolevé osy
a jistě i v některých stranických systémech. Na druhou stranu, pokud se ve stranickém systému
vyskytnou na pravém okraji politického spektra strany dvě nebo tři, musela by podle Ignaziho
konstrukce být do krajně pravicového spektra zařazena pouze jedna1. Pokud by se naopak ve
stranickém systému dané země na témže místě nenacházela žádná, mohla by tak roli krajně
pravicové strany (tedy té strany, od které napravo již není jiný subjekt) zastávat kupříkladu
tradiční konzervativní strana s dlouhou demokratickou tradicí.
Na základě toho lze dojít k závěru, že za jistých podmínek by tradiční konzervativní
strana skutečně mohla být vnímána jako krajně pravicová a do jisté míry i extrémistická. Termín
extrémismus je další klíčový pojem, se kterým je nutno se vypořádat.
Dalším autorem věnující se této tématice je Cas Mudde, který se pokouší přijít s obecně
platnou definicí krajně pravicových stran pomocí ideologického rámce některých německých a
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Jako příklad může být uvedena právě Francie, kde vedle FN existují nebo existovaly další strany podobného
charakteru.

nizozemských stran. Cas Mudde přišel s pěti ideologickými prvky definující krajně pravicové
subjekty, přičemž pouze tři jsou společné všem těmto entitám. Jedná se o nacionalismus,
xenofobii a podporu silnému státu. Odpor proti demokracii a rasismus se také u některých
krajně pravicových stran objevují, ale tyto ideje už nejsou nutně přítomny u všech krajně
pravicových stran. (Mudde, 2000: 16-18).
Těchto pět prvků Cas Mudde později dále rozpracoval a rozšířil na sedm. Ve výčtu
zůstal nacionalismus, který byl ještě rozdělen na vnitřní (etnický) a vnější (státní). Opětovně se
zde vyskytuje xenofobie a silný stát, který musí zajistit právo a pořádek. Nově zde autor přidal
tradiční hodnoty, revizionismus a program šovinistického sociálního zabezpečení. Nicméně
podobně jako ve své předchozí práci Cas Mudde zúžil tento soubor na čtyři, které jsou vlastní
všem krajně-pravicovým subjektům, a to jsou nacionalismus, xenofobie, šovinistické sociální
zabezpečení a víra v právo a pořádek. Přítomnost odporu vůči demokracii se zde ani
nevyskytuje, z čehož vychází, že krajně-pravicové strany nemusí být podle Case Muddeho vždy
antisystémové, tedy s cílem svrhnout demokratický řád a zdůrazňuje, že tyto strany jsou
schopné fungovat v souladu s demokratickým politickým systémem. (Mudde, 2007: 19-22).
Martin Kuta označuje Národní frontu jako tzv. novou krajní pravici. Podle něj
„kombinuje prvky státních zásahů do společnosti a ekonomiky (silný stát) s jedinečným
postavením trhu (liberální pojetí ekonomiky) a nutností existence funkční rodiny (morálně
hodnotový apel)“ (Kuta, 2012: 7). Obdobný názor na zakotvení Národní fronty zastává
například francouzský politolog Alexandre Dézé (Dézé, 2016).

2.2 Extremismus a radikalismus
Dalším pojmem spojovaným s Národní frontou je extremismus. Obtížnost definice
tohoto pojmu je podobná jako v případě krajní pravice. Podle Jana Charváta je tento pojem
vágní a z toho důvodu tak může narážet na široký obsah a „neoznačuje žádnou pevně danou
politickou ideologii nebo doktrínu“, může být tedy levicový i pravicový. Dále je vhodné zmínit,
a to s drobným odchýlením se na druhou stranu politického spektra, že primárně záleží na
podmínkách, ve kterých se nachází daný politický systém nebo společnost. V některých
historických obdobích by určité aspekty současné politické reality nebo společnosti byly zcela
jistě považovány za extrémistické (Charvát, 2007: 11-13).

Harald Bergsdorf tvrdí, že extremismus lze definovat za pomocí tří prvků. Tím jsou
jediný pravdivý pohled na svět, dále boj proti „jiným zájmům, hodnotovým stupnicím a životním
formám“, často je zde přítomen i nějaký „obětní beránek“. Za třetí je zde nekompatibilita
extremistických skupin s demokratickým pluralismem. (Bergsdorf, 2004: 3).
Petr Fiala se domnívá, že v rámci usnadnění definice či užívání pojmu extremismus je
vhodné mu přiřadit adjektiv levicový nebo pravicový, protože definovat politický extremismus
jako celek přináší značné obtíže (Fiala, 1998: 10-11). S pojmem pravicový extremismus pracuje
také Lee Gowan, který tvrdí, že pro něj jsou charakteristické z velké částí následující rysy:
„nacionalismus, egocentrismus, xenofobie, zvláště skryté za závojem antisemitismu a rasismu,
antipluralismus, antikomunismus, antiplarlamentarismus, militarismus, uvažování soustředěné
na právo a pořádek, touha po autoritativním státu vedeným jediným člověkem, nezřídka
sympatie ke konspiračním teoriím, přijímaní násilí jako přiměřeného prostředku politického
jednání“. Tento autor se dále domnívá, že termín pravicový extremismus byl postupně nahrazen
pojmem pravicový radikalismus, a to z důvodu poněkud pejorativního nádechu, který byl
s prvním termínem spojován. (McGowan, 2004: 18-19).
Podle Miroslava Mareše politický radikalismus obecně staví na kritickém postoji
k pluralistickému pojetí demokracie a snaží se prosadit změnu. Na druhé straně se nemusí
jednat o plně negativní postoj vůči demokracii a všemu, co představuje. Radikalismus se neštítí
využít pro dosažení svých cílů, tj. prosazení změny, útoků vůči svým politickým protivníkům
například formou populistických prohlášení. Mareš uznává, že některé projevy radikalismu
mohou přinést i oživení demokracie, ale také upozorňuje, že rozdíly mezi extremismem a
radikalismem jsou malé, takže určité projevy radikalismu mohou vést minimálně k ohrožení
politické stability. (Mareš, 2003: 34-35).
Někteří autoři se domnívají, že pojmy radikální a extrémní není vhodné používat pro
krajně-pravicové strany, a to z toho důvodu, že termín extrémní se objevuje spíše v konotaci
s anti-systémovostí a termín radikální je obsahově příliš různorodý, aby dokázal vystihnout
názory strany daného politického systému či kultury (Hloušek, 2010: 215).

2.3. Nacionalismus a euroskepticismus
Národní fronta bývá označována také jako nacionalistická strana. Stejně tak termín
nacionalismus je některými autory (Mudde, Gowan) zařazován jako prvek ideologického rámce
krajně-pravicových stran, do jejíž rodiny je Front National zařazována. Na druhou stranu od

některých dalších pojmů, kterou jsou ke straně přiřazovány (např. fašismus 2), v tomto případě
se Národní fronta k nacionalismu hrdě hlásí.
Při převzetí otěží Národní fronty z rukou svého otce, Marine Le Pen zdědila subjekt,
který lze označit jako nacionalistický, euroskeptický, protekcionistický a tradicionalistický
(Danics, 2017: 223). Nutno podotknout, že na rozdíl od západní Evropy, kde by tradiční
politické strany snad ani nenapadlo použít termín národ ve svém názvu, má francouzský
politický systém obecně vcelku silnou nacionalistickou tradici a jeho projevy jsou běžné i u
dalších tradičních politických stran v zemi. To je dáno i tím, že francouzský pojem „nationalité“
lze chápat buď jako národnost, tak i státní příslušnost. (Valenta, 2016).
Národní fronta je tak díky výše uvedeným postojům často považována za stranu
euroskeptickou. Ani tento pojem nemá jasně přijímanou a obecně platnou definici. Už od
pohledu však lze jen z názvu vydedukovat skepsi vůči EU. Paul Taggart přichází s vymezením,
kdy euroskepticismus definuje jako „kritický postoj nebo kvalifikovanou stranickou opozici
vůči procesu evropské integrace“ (Taggart, 1998: 366). Tento autor také rozlišuje
euroskepticismus na dvě roviny. První, tzv. měkký euroskecptismus se projevuje tím způsobem,
že politické strany, které ho zastávají, se nestavějí k Evropské unii zcela negativně, nicméně
cítí určitý odpor k některým aspektům evropské integrace či politiky Evropské Unie. Naopak
tvrdý euroskepticismus spočívá v jasném odmítání Evropské unie, evropské integrace obecně,
kdy strana většinou prosazuje vystoupení z Evropské Unie (Szczerbiak, 2003: 6).

2.4. Fašismus
Někteří autoři se ve vztahu s Národní frontou zabývají i fašistickou ideologií. To se týká
například Pierra Milzy, který zkoumal Národní frontu ještě za dob předsednictví J-M. Le Pena.
Milza připouští, že má strana má určité fašistické tendence, zároveň ale dodává, že strana má i
populistický a xenofobní charakter (Milza podle Davies, 2001: 7).
Jak již bylo zmíněno, Piero Ignazi vkládá fašistickou ideologii jako podstatnou
náležitost do ideologického rámce krajně pravicových stran, a to spolu s umístěním strany na
pravém okraji politického spektra. Ignazi dále ve své tvorbě uvádí, že uvedené podmínky
nemusí být naplněny taxativně. Zavedl také rozdělení krajní pravice na dvě skupiny, a to na
první, tradiční a druhou, postindustriální, resp. starou a novou. V té první, tradiční skupině se
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nacházejí takové strany, příp. skupiny, které jsou vázány na fašistickou ideologii, dnes bývají
označováni jako neofašisté (Ignazi, 2006: 23). Pokud tradiční fašismus byl charakterizován
idejemi jako nacionalismus, rasismus nebo korporativismus, ovšem s tím, že neměl jasný
program, vyznačoval se velkou pružností a pragmatismem co do svých taktických cílů i
prostředků (Paxton: 22–24, O'Sullivan: 46–47), tak naopak postindustriální směr krajní pravice,
jak již název napovídá, nesleduje toliko materiální zájmy a představitelé tohoto směru fašismus
a korporativismus zavrhují. Ignazi dále tvrdí, že v současné době relevantní politické strany
nevykazují fašistické sklony a z toho důvodu tato podmínka naplněna být pro krajně pravicové
zařazení strany nemusí.
V roce, 2011 Jean-Luc Mélenchon otevřeně nazval Marine Le Pen fašistkou.
Předsedkyně Národní fronty si tento útok nenechala líbit a spor se po několika letech dostal až
ke kasačnímu soudu, kdy byl Melanchonův výrok označen jako „nepřekračující přípustné meze
svobody projevu v rámci politické debaty“ (Le Monde, 2017).

2.5 Populismus
Mnozí autoři přidávají k definičnímu znakům krajně-pravicových politických stran také
populismus. Jedním z nich je Hans-Georg Betz, který přidává krajně pravicovým stranách
přívlastek populistická. Domnívá se, že těmto stranám jde o prosazování vlastních idejí, a to i
v rámci politického systému. Tímto způsobem tak rozšiřuje pojetí krajní pravice. Většina
takových stran se podle názoru H.G.Betze negativně staví vůči individualistickém pojetí
společnosti, není ani spokojena s fungováním volného trhu, případně prosazuje posílení
v současné době upadající role státu.
Tyto populistické pravicové strany se vymezují vůči sociální rovnosti a brání se
politickým snahám o její prosazení. Dále vystupují proti sociální integraci některých skupin či
přímo nabádají ke xenofobii nebo v některých případech dokonce k rasismu nebo
antisemitismu. Tyto strany používají populismus k tomu, aby rozšířili strach ve společnosti a
apelují na „zdravý rozum obyčejného člověka“. Přesto, na rozdíl od klasického fašismu a
„starých“ stran krajní pravice, dnešní krajně pravicové strany jsou schopny fungovat v rámci
politického nebo ekonomického systému, jejich projevy jsou, jak již bylo řečeno spíše
populistického charakteru, kdy útočí na politickou elitu. (Betz, 1994: 3-4).
Cas Mudde chápe populismus jako „thin-centered ideologii“. Tato ideologie pracuje
s rozdělením společnosti na lid a elity. Lid je zde jako ta klíčová entita, opak vůči často

zkaženým elitám. Populismus může být kombinován s dalšími „thin“ nebo „full“ klasickými
ideologiemi, jako je socialismus nebo konzervatismus. Populismus se projevuje především tak,
že rozlišuje společnost na přátele a nepřátele a pro představitele této ideologie nebo její
příznivce tak bývá obtížné nalézt nějaký kompromis s politickými protivníky.
Na myšlenky Mudda, Taggarta a dalších navazují čeští autoři Havlík a Pinková, kteří
rozdělují populistické strany na identárně a parciálně populistické. Podle nich „Populistická
rétorika/program se totiž v praxi stranické politiky vyskytují buď jako jádro identity jinak
programově nevyhraněných politických stran nebo naopak jako (více či méně logický) doplněk
primárního programu jiných politických stran“.
Odlišení spočívá v tom, že parciální populistické strany mívají i jasně danou tradiční
ideologii v rámci pravolevého rozlišení politického spektra. Identární populistické strany jsou
na druhé straně prosty jakékoli full-centered ideologie. Jádrem jejich identity je „politika
protestu namířeného vůči politice stávajících elit a naopak obhajoba zájmu obyčejných lidí“,
což je pro populismus klíčové. Tyto strany je pak pro absenci jasné ideologie problematické
zařadit, přičemž ony sami o to často ani nestojí. (Havlík, 2012: 138-141).
Využívání populismu lze vidět zejména u opozičních stran, které se snaží dostat k moci,
nicméně není neobvyklé, pokud se objevují i u stran vládnoucích. Strategie populistické
komunikace cílí na emoce „obyčejných lidí“, populisté často zdůrazňují problémy, kterými trpí
společnost. Představitelé populistických stran odmítají elity a obracejí se na lid jako legitimní
zdroj moci (Danics, 2017: 128).
Krajně pravicové strany obecně podle Vladimíry Dvořákové jako součást své ideové
prezentace často využívají populistickou rétoriku. Jejich reprezentanti předkládají občanům a
potenciálním voličům jednoduchá řešení na předloženou problematiku (Dvořáková, 2000: 31).
Jedním z předkládaných problémů krajně-pravicových stran je i problematika imigrace.
Podle Ignaziho terminologie to je postindustriální krajní pravice, která často přichází s tématem
imigrace. Z přicházejících přistěhovalců má společnost často pocit úzkosti, přičemž krajněpravicové subjekty dokáží těchto nálad využít. Politici těchto stran v návaznosti na ně často
využívají nacionalistické nebo xenofobní či přímo rasistická hesla, kterými se vymezují vůči
multikulturalismu. (Ignazi podle Dvořáková, 1997: 15-16)

3 Historie Národní fronty
3.1 FN pod Jean-Marie Le Penem
Národní fronta vznikla v roce 1972 v rámci sloučení několika pravicových skupin,
z nichž nejvýznamnější byla v té době Ordre Nouveau, tedy Nový řád. Všechny subjekty k sobě
měli ideologicky poměrně blízko na politickém spektru. Prvním předsedou strany se stal JeanMarie Le Pen, který měl v rámci uskupení vedle radikálních členů Ordre Nouveau či
monarchistů poměrně umírněnou pověst (Winock, 1998: 154).
Před parlamentními volbami v roce 1973 se v nově vzniklé Národní frontě projevila
značná disharmonie mezi rétorikou některých členů strany a volebním programem. Ten
obsahoval mnoho témat, která nebyla nijak radikální a v zásadě se překrývala s programem
mainstreamové pravice. Šlo o například antikomunismus, tradiční hodnoty, etatismus, imigraci
či antiamerikanismus navázaný na tradiční francouzský nacionalismus. Jak v parlamentních
volbách, tak těch prezidentských strana nedokázala získat více jak 1 % hlasů.
Le Pen se snažil FN sjednotit, což mělo za následek odliv některých radikálnějších členů
ze strany, kteří vytvořili odštěpeneckou Parti des forces nouvelles. Tato situace obě uskupení
po druhou polovinu 70. let značně oslabila. V dalších prezidentských volbách ani Le Pen
nemohl kandidovat kvůli kritériu podpory minimálně 500 zvolených politických představitelů,
které FN nebyla schopna sehnat (Shields, 2007: 169-179).
Situace se změnila až v průběhu 80. let. Obecným předpokladem pro vzestup FN bylo
to, že politická sféra se posunula více do středu, což dalo FN více prostoru na pravicovém
spektru. Umožnilo jí to získat voliče hledající alternativu vůči novému, více centristickému
establishmentu (Kitschelt, 1997: 95–98).
Na druhé straně to mainstreamovým pravicovým stranám (RPR a UDF) nepřekáželo v
opatrné spolupráci s Národní frontou, což se projevilo zejména v komunálních volbách v roce
1983, kdy byl Le Pen dokonce zvolen do zastupitelstva 20. pařížského obvodu. Pravicové strany
i díky této spolupráci vytěžili přesvědčivé vítězství nad socialistickým táborem. Dalším
faktorem vzestupu bylo omezení bojkotu ze strany médií, kdy předseda Le Pen usiloval o jeho
zrušení u samotného prezidenta Mitteranda. Od roku 1984 začala strana získávat prostor
v hlavním vysílacím čase, což Jean-Marie Le Pen kvitoval jako jakýsi zlom, který vedl
k úspěchům strany v následujících letech (Winock, 1998: 160).

V červnu téhož roku zaznamenala FN první významní volební úspěch, když ve volbách
do Evropského parlamentu dokázala získat 11 % hlasů a 10 křesel. Volební úspěch se straně
podařilo zopakovat i v parlamentních volbách o dva roky později, když získala necelých 10 %
hlasů a 35 křesel. Nutno podotknout, že tento úspěch byl způsoben krátkodobou změnou
volebního systému na poměrný, který umožnil získat velký počet křesel. Bohužel pro stranu
byl pro další parlamentní volby znovuzaveden dvoukolový většinový systém, který drtivou
většinu kandidátů ve druhém kole dokázal (a stále dokáže) eliminovat. V následujících
parlamentních volbách tak FN získala jediný mandát, přestože dosáhla srovnatelné podpory
voličů (Perottino, 2005: 254).
Jean-Marie Le Pen v 80. letech stranu celkově zkonsolidoval, přijímal přeběhlíky
z ostatních pravicových partají, také se mu podařilo vybudovat silné zázemí na regionální
úrovni, dokonce začal do strany přijímat i bývalé válečné kolaboranty. V dalších
prezidentských volbách se mu podařilo dosáhnout téměř 15 % hlasů, kdy opět vsadil na
nacionalistická témata a vymezení se vůči mainstreamovým stranám. Front National se během
uplynulého desetiletí tak stala silou, se kterou bylo potřeba počítat.
Nespokojenost Francouzů s politickým establishmentem se ukázala i v regionálních a
kantonálních volbách roku 1992, které znamenaly definitivní usazení strany v místní
samosprávě. Trend volební podpory se potvrdil i v parlamentních volbách o rok později, kdy
strana dosáhla na 12,5 %, nicméně vzhledem k několikrát zmíněnému volebnímu systému
získala strana jediné křeslo.
Pro volby do Evropského parlamentu v roce 1994 strana ve svém programu jednoznačně
odmítnula změny přijaté Maastrichtskou smlouvou. Heslo Contre l´Europe de Maastricht, Allez
la France bylo jasně vypovídající. FN si dokázala udržet svoji stabilní podporu v těchto volbách
a získat 10,5 % hlasů (Ignazi, 2006: 99).
V roce 1995 Jean-Marie Le Pen ve svém politickém směřování otočil a popřel legitimitu
demokratického systému, který byl ze strany FN označován jako antinacionální, s tím, že
občané mají právo proti němu povstat. Tento návrat ke krajně pravicové politice způsobil, že
ostatní pravicové subjekty ztratily chuť s FN spolupracovat. V prezidentských volbách si
nicméně Le Pen udržel 15 % podporu. Ve volebním klání se prezentoval například návrhem na
odsunutí 3 milionů neevropanů z Francie. Rostoucí přízeň voličů potvrdily i parlamentní volby
o dva roky později, kdy Národní fronta překročila 15 % hlasů, přičemž přes nevýhodnost
systému dokázala získat jeden mandát (Ivaldi, 2003: 18).

Na konci 90. let však stranu zasáhl rozkol, když se v zásadě rozštěpila na dvě křídla.
První, vedené Bruno Gollnischem, které mělo blíž k předsedovi Le Penovi, chtělo pokračovat
v dosavadním kurzu. Naopak liberálnější křídlo s Bruno Mégretem chtělo stranu reformovat a
přiblížit umírněné pravici. V roce 1999 se tak nespokojené reformní křídlo ze strany oddělilo a
založilo nový subjekt – Mouvement National Républicain. V evropských volbách si sice FN
udržela převahu na krajně pravicovém spektru, nicméně oslabila na necelých 6 % hlasů. Tři
procenta získala právě MNR. Ztrátu FN zaznamenala i v regionálních volbách v roce 2001
(Ivaldi 2003: 6).
O to víc šokující byl pak výsledek prezidentských voleb o rok později. Jean-Marie Le
Pen se se ziskem téměř 17 % dokázal probojovat do druhého kola, kde nakonec podlehl
tehdejšímu prezidentovi Jaquesovi Chiracovi. Dokázal mimo jiné porazit i socialistického
předsedu vlády Lionela Jospina. Opět se tak potvrdilo, že si šéf strany i v době úpadku partaje
dokáže zajistit silnou volební podporu a FN jako celek vděčí za své výsledky z velké části jeho
silné osobnosti. Situace nebyla jiná ani při parlamentních volbách, kdy FN získala jen 11 %
hlasů. Ani v regionálních a evropských volbách v roce 2004 FN svoje výsledky nezlepšila.
Naopak přišlo mírné zhoršení na necelých 10 % v eurovolbách a pokles míst v regionálních
zastupitelstvech, což ovšem bylo způsobeno zejména zavedením dvoukolového systému.
(Ivaldi 2003: 15-18)
Definitivní konec kariéry Jean-Marie Le Pena předznamenal neúspěch v prezidentských
volbách v roce 2007, kdy došlo k propadu na 10,5 % hlasů pro dlouholetého šéfa strany, přitom
v průzkumech mu bylo predikováno kolem 15% (Shields 2010: 61). Celkové oslabení strany
pak bylo zřejmé i všech následujících volbách.

3.2 FN pod Marine Le Pen
Na počátku roku 2011 na kongresu v Tours mělo dojít k dlouho očekávané a předesílané
změně na pozici šéfa strany. Dlouholetý předseda Front National Jean-Marie Le Pen dal již
několikrát najevo, že nehodlá znovu kandidovat. Logickou příčinnou tohoto kroku byl
pochopitelně věk dlouholetého lídra strany. Za jeho odchodem ale lze hledat i další faktory.
Národní frontu po slabých výsledcích v prezidentských i parlamentních volbách roku 2007 (což
po historickém postupu Jean-Marie Le Pena do druhého kola prezidentských voleb bylo velkým
zklamáním) postihla vnitrostranická krize. Tato krize by se dala rozdělit do politického,
spojeného s nejistým směřováním strany do budoucna, a ekonomického rozměru, který byl
řešen například prodejem hlavního sídla strany nebo propouštěním zaměstnanců.

Postupně se ve vnitrostranickém boji vyprofilovali dva kandidáti bojující o post příštího
předsedy strany (stejně jako prezidentského kandidáta ve volbách v roce 2012). Vedle Marine
Le Pen to byl Bruno Gollnisch. Bylo patrné, že oba uchazeči reprezentují odlišný postoj
k budoucímu směřování strany. Bruno Gollnisch byl některými dlouho vnímán jako nástupce
Jean-Marie Le Pena a také pokračovatel dosavadního kurzu strany, zatímco Marine Le Pen
představovala příslib změny. (Perottino, 2011)
Bruno Gollnisch prosazoval konzervativní směřování strany spojené s ekonomickým
liberalismem. Marine Le Pen představovala určité reformní myšlenky; například schvalování
potratů, zatímco v ekonomické sféře zastávala protekcionistický sociálně-konzervativní
přístup. Bruno Gollnisch si dokázal svým postojem získat tradiční kruhy ve straně, vzhledem k
charakteru partaje mu také hrálo do karet, že konzervativně naladění členové by raději dali
přednost mužskému nástupci. Podporu si získal i u fundamentalisticky katolických
spolustraníků, kteří viděli v Marine Le Pen hrozbu, která vyvede stranu z dosavadních kolejí.
Marine Le Pen na druhé straně měla nespornou výhodu v tom, že za ní stál její otec.
Tato podpora z jeho strany je z politického hlediska poměrně paradoxní, protože by dávalo větší
smysl podpořit protikandidáta Bruna Gollnische, který byl v názorech dosavadnímu předsedovi
daleko bližší. Další značnou výhodou bylo už jen jméno Le Pen, které jak ve straně, tak i
v médiích, a dokonce v celé francouzské společnosti představuje “politický trademark“.
Některé deníky, zejména katolický tisk, Le Pen kritizovali, například kvůli jejímu
postoji k potratům. Kritika krajně pravicového tisku ovšem kandidátce neuškodila, naopak
podpořila její novou vizi, která měla stranu modernizovat a oddémonizovat (často bylo
používáno slovo dédiabolisation). Marine Le Pen se v kampani zaměřila především na socioekonomická témata, aby se do jisté míry odlišila od svého otce, který stavěl především na
nacionalismu a odporu k imigraci. Potenciální předsedkyně chtěla ze strany vytvořit alternativu
vůči etablovaným stranám, která by jednou mohla převzít vládu, nikoli aby fungovala pouze
jako protestní uskupení. Vedle podpory ze strany svého otce měla Marine Le Pen další výhodu
v tom, že její frakce měla pod kontrolou centrální výbor strany, stejně tak za sebou měla
podporu veřejnosti (myšleno voliče nebo podporovatele FN), která v ní viděla následníka svého
otce. Marine Le Pen dokázala zvítězit přesvědčivým způsobem, když získala dvě třetiny hlasů
(Danics, 2017: 223).
Nová předsedkyně strany dostala šanci se ukázat hned pár měsíců po kongresu při
příležitosti regionálních a kantonálních voleb. FN v prvním kole kantonálních voleb dosáhla

historického úspěchu, když dokázala proniknout do druhého kola v bezmála 400 kantonech.
Nová předsedkyně dovedla FN k úspěchu již při první příležitosti. Na druhou stranu v kontextu
politické situace tehdejší doby lze vysledovat i další faktory vedoucí k nárůstu voličů Národní
fronty. Prezident Nicolas Sarkozy v úřadu nepožívat příliš velkou důvěru, způsobenou dalšími
faktory jako byla ekonomická krize, případně jeho silně proevropská politika, která mohla u
tradičně protekcionistických Francouzů sehrát svou roli v poklesu jeho popularity. Ovšem tento
poslední faktor lze přičíst k dobru nové šéfce strany, která se svou protekcionistickou politikou
nabídla voličům jasnou alternativu. V této oblasti mohla být FN skutečně vnímána jako jediná
v opozici vůči vládní politice, protože ani socialisté (v té době navíc rozděleni bojem o
prezidentskou nominaci) nenabízeli nějakou výraznou změnu.
Front National se soustředila na prezidentské volby v nadcházejícím roce. Práci na své
kandidatuře do nejvyšší ústavní funkce započala Marine Le Pen už po zvolení do čela strany.
Přesto požadovaný počet podporovatelů dokázala získat až tři dny před uzávěrkou.
Prezidentské volby v květnu 2012 byly chápány zejména jako střet současného
prezidenta Sarkozyho a jeho establishmentu se socialistickým vyzyvatelem Francoisem
Hollandem, kteří měli oba bez větších problémů projít do druhého kola. Jejich vyzyvatelka
z Národní fronty si podle průzkumů měla pohlídat třetí místo.
Svůj volební program představila Marine Le Pen pod názvem Mon projet – Pour la
France et les Français, tedy Projekt pro Francii a Francouze. Tento program byl sice vázán
pouze na její osobu, tedy kandidátky na prezidenta, nicméně demonstroval, jaké hodnoty hodlá
stále relativně nová předsedkyně zastávat. Tento program byl rozdělen do 21 částí, přičemž se
dá konstatovat, že v popředí stojí ekonomická témata, například měna nebo politika
zaměstnanosti. Dále se zabývá otázkou migrace, školství či justice. Volební program byl tak
pojat poměrně široce (Front National, 2011)
V prvním kole získala Marine Le Pen historických 18% hlasů a obsadila s přehledem
třetí místo za očekávanými postupujícími Francoisem Hollandem a Nicolasem Sarkozym.
Šéfka FN tak oslovila přes šest milionu voličů, což byl lepší výsledek, než na který dosáhl její
otec během své téměř čtyřicetileté kariéry.
Před druhým kolem prezidentských voleb tak 18 % voličů FN skýtalo obrovský
potenciál pro druhé kolo. Čekalo se tedy, zda Marine Le Pen jednoho z kandidátů podpoří. Blíže
voličům FN byl samozřejmě prezident Sarkozy a očekávalo se, že se pokusí naklonit si jejich
přízeň. Stejnou kartu se mu vyplatilo hrát již v roce 2007. Na druhou stranu si musel počínat

opatrně, protože by riskoval ztrátu středových voličů, kteří na FN stále pohlížejí jako na
extrémistickou stranu. Marine Le Pen se však vymezovala vůči establishmentu, tedy i
prezidentu Sarkozymu. Přesto mu navrhla určitý obchod a nabídla mu podporu ve druhém kole,
pokud stejnou podporu od UMP získají kandidáti FN ve druhém kole parlamentních voleb.
Prezident však na tento návrh nepřistoupil, za což si vysloužil tvrdou reakci ze strany FN.
Během oslav svátku práce vystoupila předsedkyně FN v Paříži s projevem, od kterého
celá veřejnost očekávala, zda se vysloví pro podporu jednoho z kandidátů ve druhém kole. Ve
svém hodinu trvajícím projevu nakonec nepodpořila nikoho, naopak neopomněla oba kandidáty
podrobit kritice, stejně jako jejich strany. Za sebe pak prohlásila, že se voleb sice zúčastní, ale
odevzdá bílý hlas. Také vyzvala voliče, aby podpořili Front National v červnových
parlamentních volbách. Vítězem voleb a novým prezidentem se tak stal socialista Francoise
Hollande se ziskem téměř 52% hlasů. Ukončil tak 17letou pravicovou dominanci nad
Elysejským palácem. (Hewlett, 2012: 415).
Pro parlamentní volby téhož roku založila Marine Le Pen volební koalici
„Rassemblement bleu Marine“, která zahrnovala kromě FN například podobně euroskeptickou
SIEL a další vcelku minoritní subjekty. Sama si v jedenáctém obvodě v the Pas-de-Calais téměř
zajistila poslanecký mandát, nakonec ve druhém kole těsně zvítězil socialistický kandidát
Philippe Kemel.
Národní fronta dokázala získat celkem 13,77 % hlasů, tedy téměř o 10 procentních bodů
více než ve volbách předcházejících. Strana dokonce získala dvě křesla, z nichž jedno neteř
předsedkyně Marion Maréchal Le Pen, v té době vycházející hvězda strany. (Danics, 2017:
224). Národní fronta získala voliče především na venkově a předměstích velkých měst
(Hewlett, 2012: 415).
V roce 2014 úspěchy na volebním poli pokračovaly. V březnových komunálních
volbách získala strana dvanáct starostů a celkem 1534 zastupitelů, což byl nejlepší výsledek
strany na lokální úrovni. Ve volbách do evropského parlamentu, kde na rozdíl od voleb
parlamentních Národní frontu neznevýhodňuje dvoukolový systém, dokázala získat 25 % hlasů
a vcelku s přehledem zvítězit před UMP i PS. (Laubacher podle Stockemer, 2016: 24-25).
Ve departementálních volbách v roce 2015 dokázala Národní fronta získat stejně jako
v předcházejících eurovolbách 25% hlasů. Následně na konci téhož roku ve volbách
regionálních Národní fronta dokonce atakovala hranici 28%. Bohužel pro ní se tento úspěch
poněkud rozmělnil ve druhém kole a strana tak nezískala ani jeden region. (Ministere de

l‘Intérieur podle Stockemer, 2016: 25). Po úspěšném volebních roce 2012 tak Národní fronta
pod novou předsedkyní pokračovala ve stejném, ne-li lepším duchu i v letech následujících.
V roce 2015 také propuklo Le Penovské schizma. Jean-Marie Le Pen spustil politickou
krizi ve straně svými typickými kontroverzními výroky, týkajících se druhé světové války a
minorit ve Francii. Po mnoha tahanicích byl nakonec zbaven postu čestného předsedy a
vyloučen ze strany. Stejný potkal i jeho příznivce (Stockemer, 2016: 25).
Rok 2017 byl ve znamení prezidentských a legislativních voleb. Marine Le Pen
oznámila svou kandidaturu v již v první polovině roku 2016. Při značné nepopularitě prezidenta
Hollanda, o němž ještě nebylo známo, zda bude svůj mandát obhajovat a nepříliš velké oblibě
socialistické strany jako celku, tak byly logicky jako největší protivník vnímáni republikáni,
jejichž primárky nakonec ovládl François Fillon. Vzhledem k tomu, že žádnému
socialistickému kandidátovi usilující o nominaci nebyly dávány velké šance3, právě François
Fillon tak byl ze strany Front National vnímán jako nejvážnější protivník ve nadcházející
prezidentské volbě, zároveň také jako největší favorit volby. Marine Le Pen dále v rámci
pokusu o rozšíření elektorátu dočasně odstoupila z funkce předsedkyně strany, čímž chtěla
dokázat, že není kandidátkou „nacionalistické Národní fronty“, ale že je lidovou kandidátkou
proti „kandidátovi oligarchie“. (Marine Présidente podle Krinková, 2017: 28)
Francois Fillon však v první kole voleb selhal a do druhého kola z prvního kola
postoupil Emmanuel Macron společně právě s Marine Le Pen s počtem 24%, resp. 21% hlasů.
Marine Le Pen se před druhým kolem voleb snažila lovit hlasy ve všech směrech, jak oznámila
na vystoupení v Nice (BFM TV podle Krinková, 2017: 27).
Národní fronta před druhým kolem vyvinula strategii nálepkovat protikandidáta
Emmanuela Macrona jako pokračovatele dosavadního prezidenta Francoise Hollanda, který byl
u francouzské veřejnosti značně nepopulární. Marine Le Pen se snažila apelovat jak na tradiční
voliče republíkánů, tak podporu hledala svým ekonomicky více levicovým programem i mezi
voliči v prvním kole vyřazeného levicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, v souladu se
strategií místopředsedy Floriana Philippota.
Marine Le Pen ve druhém nakonec úspěšná nebyla, kdy její porážka byla sice
očekáváná, nicméně některé průzkumy jí dávali šanci na dosáhnutí až 40 % hlasů. Nakonec
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Kandidátem PS se nakonec stal bývalý ministr Benoît Hamon

však byla poražena poněkud výraznějším rozdílem, když dokázala dosáhnout pouze na 34 %
hlasů a její soupeř Emmanuel Macron si tak poměrně s přehledem zajistil prezidentský úřad
(Ministere de l‘Intérieur 2017a).
V následujících legislativních volbách dosáhla Národní fronta na 13 % hlasů, tedy téměř
totožný výsledek jako před pěty lety. Na rozdíl od předchozích voleb ale dokázala dosáhnout
na celkem 8 mandátů, proti předchozím dvěma, což byl největší zisk v historii strany, pokud
pomineme volby v roce 1986, kde však propočet na mandáty probíhal poměrnou metodou.
Marine Le Pen samotná byla poprvé zvolena do Národního shromáždění, kdy tentokrát
dokázala ovládnout jedenáctý obvod the Pas-de-Calais. (Ministere de l‘Intérieur 2017b).

4 Analýza
4.1 Ideologie a program

Jak bylo nastíněno v teoretické části, FN byla typicky spojována s pojmy jako je krajní
pravice a na ní navazující extremismus, radikalismus, nacionalismus, fašismus a populismus či
jejich kombinace. Většina zmíněných autorů, kteří se zabývají krajní pravicí, do tohoto spektra
Národní frontu obvykle zařazují. Na druhou stranu značná část stěžejních prací, ať už jde o
Muddeho, Winocka nebo Betze je staršího data a tyto práce tak posuzují Národní frontu ještě
za doby předsednictví J-M. Le Pena. Obecně se dá říci, že se potvrzuje teze Vladimíry
Dvořákové, podle které není problém krajně-pravicové subjekty odhalit v rámci stranických
systémů, ale je obtížnější je charakterizovat.
Jako krajně pravicové strany bývají označovány i britský UKIP, rakouská FPÖ,
případně nizozemská PVV. Jak argumentuje Ennser, tyto strany však k sobě mají v některých
otázkách ideově dost daleko. To se týká zejména ekonomické oblasti, kde Marine Le Pen razí
spíše sociálně-konzervativní postoj, prosazuje protekcionismus, což by vzhledem k politice
PVV nebo UKIPu byl zřejmě zásadní problém při např. vyjednávání o koalici, pokud by se tyto
partaje nacházely v jednom stranickém systému. Na druhé straně to nebrání spolupráci např.
UKIPu a FN v Evropském parlamentu, ač vztahy mezi nimi nebyly vždy ideální.
Jak již bylo zmíněno, Front National tuto politiku nerazila vždy. Za minulého předsedy
a v zejména v počátečních období strana razila ekonomicky liberální program. Podobné změny
postojů lze pozorovat i například u rakouské FPÖ, která za současného předsedy Stracheho

zaujala sociálnější postoj, což vedlo k navázání těsnější spolupráce mezi jeho stranou a FN (EU
Observer, 2011), zatímco za předchozího šéfa Haidera razila rakouská strana podobnou politiku
jako FN pod bývalým předsedou.
Ignaziho vymezení „starých“ krajně pravicových stran, které bývají na okraji
politického spektra4, mají fašistický nádech a snaží se svrhnout demokratických systém, by se
dal aplikovat na Národní frontu pod vedením J-M. Le Pena, který se k tomuto směru v 90. letech
sám přihlásil. Zde lze dobře vypozorovat rozdíl mezi přístupem obou předsedů. Marine Le Pen
se aktivně snaží svou stranu zbavit „extrémistických nálepek“, na druhé straně se stále jedná
pouze o více či méně politická prohlášení, k čemuž blíže v části o populismu. Autor se domnívá,
že nejlépe strana představí svůj program, pokud ho může aktivně prosazovat z vládních lavic.
Muddeho terminologie je již přesnější. Základ krajně pravicových stran nizozemský
politolog vidí v nacionalismu, xenofobii, šovinistickém sociálním zabezpečení a víře v právo a
pořádek. Pokud tyto atributy aplikujeme na Národní frontu, ani sama Marine Le Pen by
v kontextu svých vyjádření nebo programu neměla problém přiřadit většinu těchto prvků ke své
straně. Problém by samozřejmě nastal v případě xenofobie. Ta bývá často i zneužívána v rámci
politického boje k očerňování protivníků. FN má jako stěžejní bod svého programu dlouhodobě
ilegální imigraci, zejména z islámských zemí. Za vlády předchozího předsedy byly časté
verbální útoky na Židy, což dokládá například tradiční výrok o plynových komorách. Marine
Le Pen se od těchto výroků dlouhodobě distancuje a s židovskou komunitou se snaží udržovat
korektní vztahy, za což si vysloužila kritiku například od svého bývalého partnera5
v Evropském parlamentu (Jobbik, rok neznámý). Přerušení spolupráce s touto stranou,
navázané za předchozího předsedy, již výrazněji dokumentuje autentickou změnu ve směřování
Národní fronty, zejména pokud se bavíme o Evropském parlamentu, kde lze jednotlivé frakce
považovat za jakési „kvazikoalice“. Odstřihnutí se od Jobbiku nelze podle názoru autora označit
za čistě účelové nebo dokonce populistické gesto.
Pojem extrémismus nebo radikalismus je obtížně uchopitelný, jak se domnívá např.
Hloušek. Podle něj se termín extrémní objevuje spíše v konotaci s anti-systémovostí a termín
radikální je obsahově příliš různorodý, aby dokázal vystihnout názory strany daného
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Ani tuto definici na FN nelze použít. Jak již bylo zmíněno, na francouzském politickém bojišti má krajní pravice
dlouhou tradici a podobných subjektů se zde vyskytuje více.
5
Jobbik je právě díky svým častým antisemitským postojům vnímán jako xenofobní strana.

politického systému či kultury. Podle McGowanovi definice, která počítá u extrémistů např.
s násilím, Národní frontu do této skupiny zařadit nelze.
Naopak k nacionalismu se Marine Le Pen hrdě hlásí. Jak uvádí Tanics, FN lze označit
jako nacionalistický, euroskeptický, protekcionistický a tradicionalistický subjekt. Front
National dává nacionalismu konkrétní obrysy v tom smyslu, že se vymezuje proti dvěma jevům,
se kterými se Francouzi pravidelně setkávají. Zaprvé je to migrace, která má v ekonomické
oblasti velký vliv na zvyšování nezaměstnanosti u Francouzů a je také hrozbou pro národní
identitu v oblasti kulturní. Druhým problém je pro Národní frontu Evropská unie, případně
společná měna euro, která je spoluodpovědná za ztrátu národní suverenity (Tourev, 2017).
Jak již bylo zmíněno v teoretické části, přítomnost nacionalismu je ve francouzské
společnosti i na politické scéně mnohem výraznější než v dalších evropských státech. Pokud se
vrátíme zpětně k extremismu nebo krajní pravici obecně, která ústy mnoha autorů obsahuje
nacionalismus jako stěžejní prvek, nelze ho právě v kontextu francouzské reality brát jako něco
extrémního (či krajně pravicového) pro její politický systém.
S nacionalismem je úzce spojen i euroskepticismus, neboť EU omezuje pravomoci
členských států. Pokud budeme na FN aplikovat Taggartovu terminologii o tvrdém a měkkém
euroskepticismu, zjistíme, že Národní fronta v tomto směru zaznamenala značný posun.
Z tradiční „tvrdé“ linie, která byla charakterizována útoky na Evropskou unii jako takovou,
zejména na jednotnou měnu, v poslední době Marine Le Pen značně polevila a v rámci současné
transformace strany (zejména změna názvu) vše nasvědčuje tomu, že z tvrdého
euroskepticismu definitivně ustoupí. Její postoj teď čím dál více směřuje k měkkému
euroskepticismu. Tedy nestaví se k Evropské unii zcela negativně, nicméně cítí určitý odpor k
některým aspektům evropské integrace, například k federální strukturám. I její dříve absolutně
negativní postoj vůči euru se teď zjemňuje (The Straits Times, 2018).
Vzhledem k tomu, že vystoupení z EU, potažmo eurozóny, není ve Francii populární,
lze v případě této změny politiky značně pochybovat o její autentičnosti a je nutno zabývat se
tím, zda je není tento postoj pouze populistickým krokem. Zde je samozřejmě vzhledem
k aktuálnosti tématu třeba vyčkat na další vývoj.
Někteří autoři (Milza, Ignazi) se zabývali ve vztahu k FN i fašismem. Milza ještě za dob
minulého předsedy přiřadil straně do určité míry fašistický nádech. Ignazi dál rozpracovává
svou definici a rozděluje krajní pravici na tradiční a postindustriální, kdy klíčových rozdílem
bývá právě přítomnost fašistických idejí. Podle jeho názoru dnešní krajně-pravicové strany již

fašistický charakter nemívají, neboť zde došlo k posunu politického spektra. Je samozřejmě
otázka, zda v případě pokračování „umírňování“ krajních stran dochází z politologického
hlediska ke ztrátě jejich zařazení do tohoto spektra nebo v souladu s Ignaziho teorií o jejich
relativní poloze nejdále od středu si tento charakter zachovávají. Každopádně podle Ignaziho
terminologie by Národní fronta měla spadat do kategorie postindustriální, tedy nové krajní
pravice. Autor se domnívá, že otázka fašismu z ideologického hlediska není pro soudobou
Národní frontu aktuální.

4.2 Publicita, populismus a personálie
Otázka populismu je na druhé straně mnohem aktuálnější. Mnozí autoři (Betz, Mudde)

přidávají k definičnímu znakům krajně-pravicových politických stran také populismus.
Betzova teorie je v určitém směru na FN aplikovatelná. Odpor vůči individualistickém pojetí
společnosti, posílení upadající role státu, nespokojenost s fungováním volného trhu zde lze
vysledovat. Naopak vymezení vůči sociální rovnosti u Marine Le Pen lze s její sociální
politikou jen těžko hledat. Lze nicméně souhlasit s tím, že FN jako strana je schopna fungovat
v rámci stávajícího politického nebo ekonomického systému. Cas Mudde v rámci své práce
mezi populistické strany řadí vedle například rakouské FPÖ i právě Národní frontu (Mudde,
2004: 541-544).
Marine Le Pen se často ve svých projevech a vystoupeních vyjadřuje podobně jako JeanMarie Le Pen, který se často prezentoval jako „tribun lidu“. Marine Le Pen často hovoří o
populismu jako o vyslyšení vůle lidu. Marine Le Pen se v některých případech dokonce
otevřeně přihlásila k populismu. „Ve Francii je lid podroben rozhodnutí svých vůdců. V
posledních třiceti letech je opomíjen. Avšak demokracie, to je vláda lidu, lidem a pro lid. Pokud
tohle znamená být populistkou, jsem populistkou.“. (Le Pen podle Goulliaud, 2012). V politické
praxi není běžné, že by se politik dobrovolně přihlásil k populismu. Jean-Marie Le Pen se
tomuto označení za dobu svého předsednictví nebránil a Marine Le Pen se k populismu dokonce
hrdě hlásí.
Jedním z logickým ukazatelům k zařazení politické strany je vnímání její vlastní
prezentace a vlastního výběru, takže pokud se politická strana k populismu sama, což jak už
bylo zmíněno hlásí, je možné ji označit za populistickou. Jako další znak populismu lze označit
odmítání pravolevé škály, což FN opět jednoznačně dokládá svým heslem „ni gauche, ni

droite“, tedy ani vlevo, ani vpravo. Marine Le Pen se dále opakovaně vyjadřuje v tom smyslu,
že bude žalovat každého, kdo by si dovolil její stranu nazvat extrémistickou.6
Autoři Havlík a Pinková již v roce 2012 zařadili Národní frontu mezi parciálně
populistické strany s jasnou ideologií, nicméně s se silným populistickým apelem. (Havlík,
2012: 141). Jak již bylo zmíněno, Marine Le Pen se před druhým kolem prezidentských voleb
dočasně vzdala funkce předsedkyně Národní fronty, a to z důvodu oproštění se od stranického
étosu, který stále ještě není úplně čistý, aby se tak mohla stát skutečnou lidovou kandidátkou a
vést boj proti zkorumpovaným neschopným elitám, v tomto případě proti pokračovateli
bývalého socialistického prezidenta.
V rámci procesu dedémonizace se Marine Le Pen rozhodla zbavit některých
nepohodlných osob, zejména těch na viditelných postech, včetně svého otce. Tento proces
zahájila ještě před svým zvolením do čela strany. Několik lidí samo odešlo nebo bylo odejito.
Spolupráci nová předsedkyně nenavázala ani se svým protikandidátem na post šéfa strany.
Marine Le Pen kritizovala staré poměry ve straně, zejména přítomnost extrémistů,
z nichž někteří se nebáli dávat svoje přesvědčení najevo například tetováním s rasistickými
motivy. Přes tyto opatření počet členů strany dlouhodobě vzrostl. Počet členů FN se od roku
2011 z původních 22 tisíc zvýšil až na 83 tisíc na konci roku 2014 (Le Figaro, 2014).
K úspěšnosti těchto kroků nutno uvést, že mezi lety 2002 a 2012 počet Francouzů, kteří vnímají
Národní frontu jako hrozbu, klesl ze 70 na 50 procent s tím, že většina obyvatel teď považuje
Národní frontu za běžnou politickou stranu. (TNS-Sofres podle Stockemer, 2014: 2).

5 Závěr
Přestože Marine Le Pen značně umírnila svou rétoriku a upravila ekonomickou politiku
strany, v socio-kulturní rovině nedošlo k zase tak výraznému posunu. Strana si některá klíčová
témata ponechává (nacionalismus, odpor vůči migraci), na druhé straně došlo k určitému
zmírnění některých extrémů, které uvolnilo prostor populismu. To je dobře vidět na přístupu
k Evropské unii.
O ideové a programové změně tak můžeme hovořit do určité míry. Personální politika
doznala výraznějších změn, kdy se Marine Le Pen zbavila osob představující starou éru.
Personální politika a image strany navenek tedy prošly značnou změnou. Těmto změnám lze
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připsat podstatnou zásluhu na vylepšených volebních výsledcích. Na druhé straně je nutné
připomenout, že tato nevybíravá vnitřní politika mnohé ukazuje na poměry ve straně. V této
oblasti se tak Marine Le Pen od svého otce příliš neliší, neboť vládne poměrně autoritativním
stylem.
Dále si musíme uvědomit, že Francie se po nástupu Marine Le Pen potácela
v ekonomické krizi, bujela vysoká nezaměstnanost, popularita prezidenta Hollanda byla na
rekordně nízkých číslech a pravicovou UMP zmítaly vnitřní rozpory. Je samozřejmě možné, že
někteří voliči v rámci tehdejší situace zaměřili svůj hněv vůči mainstreamovým stranám, které
nedokázaly řešit v některých případech ani své vnitrostranické problémy, natož aby byly
schopny vyřešit sociální a ekonomické problémy sužující celou zemi. Po překonání
ekonomické krize vznikl imigrační problém. V rámci své populistické rétoriky tak má šéfka
strany další téma, které může aktivovat v rámci předvolebního boje. Na druhé straně
v posledních parlamentních volbách FN nedokázala zlepšit svůj výsledek. Co to bude znamenat
do budoucna, to napoví další volební klání. Dále se také objevil fenomén Macron, který naprosto
rozvrátil francouzský politický systém.

Jak již bylo řečeno, autor se domnívá, že nejlépe strana představí svůj program, pokud
ho může aktivně prosazovat z vládních lavic nebo z Elysejského paláce. Bohužel současnou FN
z tohoto pohledu nelze zkoumat. Strana má určité zastoupení na samosprávné úrovni, na
celostátní úrovni se na vládnutí vzhledem k uvedenému podílet nemůže. Autor se domnívá, že
Národní frontu můžeme zařadit zcela jednoznačně jako novou krajní pravici s parciálně
populistickým zaměřením. Strana si zachovává autoritativnější nádech směrem dovnitř než
navenek. Co se týče budoucnosti, autor se domnívá, že Národní fronta se bude dále posouvat
k umírněnějšímu stylu, opět zejména navenek, přičemž svůj krajně pravicový charakter může
ztratit, a to především v důsledku směřování k více populistickému charakteru strany, které
Marine Le Pen v poslední letech předvádí.

Summary:
The purpose of this thesis was to analyse the Front National during the presidency of Marine
Le Pen, who had been in charge of the party since 2011. At the time, she was trying to make
some changes within the party. The aim of the thesis was to research her activities as party boss
and find out how the party changed since she assumed the presidency and to determine the
influence by the new president on the electoral successes of the party.
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Zaměření práce:
Front National je institucionalizovaná francouzská strana. V poslední době se nové
předsedkyni podařilo změnit image strany a dosáhnout v relativně krátké době řady úspěchů.
Tématem práce bude analýza vývoje Národní fronty po nástupu Marine Le Pen do čela strany.
Důraz bude kladen na specifika řízení strany pod novým vedením. Rozboru bude podrobeno
také směřování strany a zejména zkoumání její proměny, především na to, zda se jedná o
programovou změnu trvalého charakteru vedoucího k opuštění dosavadních pozic nebo zda je
to jen strukturální změna politické image. Okrajově se práce také nevyhne srovnání
s ostatními evropskými stranami podobného charakteru a nastíněn bude také možný
budoucí vývoj.

Úvod do problematiky:
Fronte National má na francouzské politické scéně bohatou historii. Po založení v roce
1972 se pod vedením Jeana-Marie Le Pena dokázala v 80. letech vypracovat mezi stabilní
subjekty francouzské politického systému. Svým poněkud problematickým, avšak pro určitou
část populace přitažlivým programem dokázal jako předseda stranu pevně ukotvit a zajistit ji
stabilní přísun hlasů. Národní fronta se stala silou, se kterou je třeba počítat, přestože v rámci
většinového volebního systému a kontroverznosti programu bylo téměř nemožné získat výrazné
zastoupení na celostátní úrovni. Když se v roce 2002 dostal Le Pen v prezidentských volbách
do druhého kola, vyvolalo to nejen ve Francii, ale po celé Evropě šok. Ačkoli byl podle
očekávání poražen, naznačovalo to další vzestup strany. Nicméně tyto předpoklady zůstaly
nenaplněny a straně začal docházet dech. V roce 2007 při jak prezidentských, tak i
parlamentních volbách FN úspěch zopakovat nedokázala a straně ubylo značné množství
voličů. Dlouholetý předseda tak odešel do ústraní.
V roce 2011 byl předal otec žezlo své neméně charismatické dceři Marine a strana se
opět vydala cestou vzhůru. Nová šéfka strany dokázala během pár měsíců Národní frontu
pozvednout. Marine Le Pen získala v prezidentské volbě víc hlasů než kdy její otec, dovedla
stranu k vítězství ve volbách do Evropského parlamentu a zaznamenala i solidní výsledek ve
volbách do Národního shromáždění. Národní fronta jakoby popadla nový dech a v kontextu
současné politické situace se dá očekávat, že v blížících se prezidentských volbách by šéfka
strany mohla reálně usilovat o zopakování úspěchu z roku 2002. Do voleb v roce 2017 je

nicméně ještě daleko a Marine Le Pen bude muset prokázat, že současné úspěchy nejsou pouze
shodou příznivých okolností.

Cíle výzkumného projektu:
Cílem bakalářské práce bude zodpovědět několik výzkumných otázek. Tyto otázky lze
rozdělit na klíčové a dílčí. Už od svého nástupu nová předsedkyně jasně deklaruje změnu, která
pod jejím vedením probíhá. Skutečně lze mluvit o změně? Nelze pochybovat, že Marine Le
Pen Národní frontu pozvedla. Je právě proklamovaná změna příčinou současných úspěchů?
Nebo jde o jinou kauzalitu, případně kombinace dalších? Pokud změna probíhá, lze mluvit o
změně upřímné? Jako klíčová otázka se nabízí výzkum toho, zda se skutečně mění strana jako
taková, její program, její cíle a tvář nebo zda jde jen o změnu taktiky a snahu nalákat nové
voliče na přijatelnější program ve smyslu office-seeking? Kam bude strana směřovat
v budoucnu? V Evropě existuje několik stran podobného ražení. Jedná se zejména o britský
UKIP nebo nizozemský PVV. V práci se samozřejmě nelze vyhnout jistému srovnání s těmito
či dalšími evropskými stranami, které jsou označovány jako krajně pravicové. Práce se také
bude okrajově zabývat vztahem těchto stran a jejich spoluprací na mezinárodní úrovni.

Metodologie:
Práce bude koncipována jako případová studie zaměřená na vývoj Front National pod
vedením Marine Le Pen. V první části budou vymezeny různé pojmy, jako je krajní pravice
nebo fašismus a rozebrán fenomén krajně pravicových stran samotných. Tento úvod je nezbytný
pro vymezení rámce, v němž se poté bude práce pohybovat a bude podle něj možno hodnotit
vývoj strany.
Analyzovány budou různé aspekty vývoje strany po jejím nástupu v roce 2011. Práce se
nevyhne ani určité komparaci s předchozím vývoje strany pod vedení Jeana-Marie Le Pena,
stejně tak srovnání s dalšími strany podobného ražení v Evropě. Hlavní důraz bude nicméně
kladen na FN samotnou. Práce má za úkol evaluovat určité události a skutečnosti, ke kterým
došlo v nedávné minulosti a pokusit se na jejich základě zodpovědět na výzkumné otázky.

Přehled literatury:

V úvodní části práce budou jako zdroje pro vymezení působnosti strany a její historie
použity klasické knižní zdroje. V samotné analýze současné situace se připojí některé
elektronické články. Vzhledem k tomu, že téma je poměrně čerstvé, mezi zdroji se objeví i
články z různých novinových článků, které budou reflektovat současné dění.
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