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1)   Charakteristika problému 

 

Tématem mé práce by měl být regionalismus v Itálii. Regionalismus 

představuje velmi aktuální téma nejen pro Apeninský poloostrov, ale pro řadu 

dalších evropských zemí.  

Itálii jsem si zvolila ze dvou hlavních důvodu. Za prvé, protože se touto 

zemí dlouhodobě zabývám, budu schopna vyhovět odborné (mimo to 

samozřejmě i formální) úrovni  absolventa bakalářského studia FSV. Za druhé, 

Itálie z politologického hlediska představuje ve všech ohledech nesmírně 

zajímavý fenomén. Jmenovat můžeme například její stranické systémy, sérii 

volebních systémů, politickou kulturu a mimo jiné i regionalistický prvek. 

Z národnostního i konfesijního hlediska jde sice o značně homogenní stát, po 

celou její existenci ale u občanů přetrvává silné lokální – či přesněji řečeno 

regionální – cítění, které naprosto převažuje nad pocitem příslušnosti k 

„italskému národu“. To vyplývá zejména ze skutečnosti, že jednotlivá území 

v minulých stoletích prošla hluboce rozdílným vývojem a tato tradice se zapsala 

hluboko do myslí občanů i společnosti jako celku. 

Požadavky na uznání regionálních specifik a odlišností byly kontinuálně 

vyslovovány již od počátku sjednoceného státu, tedy od 60. let 19.století. 

Neměly však žádnou odezvu, naopak byly zaváděny velké centralistické 

tendence s cílem potlačit projevy regionálních odlišností. Ještě silnější byly 

regionalistické tendence v rámci I. republiky, která nahradila v roce 1946 

dosavadní monarchistické uspořádání. Nový režim zpočátku projevoval určitou 

snahu těmto hlasům vyhovět. V republikánské ústavě 1948 byly položeny 

základy italským regionům, které měly mít i určitou formu samostatnosti a 

regionální autority. To však v praxi nebylo naplněno, ba naopak. Samostatnější 

postavení mělo pouze pět italských regionů s tzv. speciálním autonomním 

statusem (Sardinie, Sicílie, Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta, Trento-Alto 

Adige).  První institucionální reformy se země dočkala až v 70. letech 20. 

století, šlo však hlavně o kosmetické úpravy. První skutečné uznání 

specifického postavení regionů bylo naplněno až ve druhé italské republice, a to 

sérií zákonů v období 1997-2001, kdy došlo nejen k ústavní reformě, ale i 

skutečného přesunu široké škály reálných kompetencí regionům. Italská vláda 
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tento trend definuje jako přechod k federalistickému uspořádání, který by měl 

plně uznat regiony jako zásadní prvky státu. 

Jak napovídá název mé práce, chtěla bych se věnovat italskému 

regionalismu především v druhé italské republice, tj. po roce 1994. O vývoji 

této problematiky za první republiky se pro dokreslení a plné pochopení situace 

budu muset také zmínit, hlavní osou mé práce však bude vývoj v posledních 

letech, kdy akceleroval proces Ke skutečnému nastartování procesu  zásadní 

změně došlo především v roce 2001 v rámci ústavní reformy a k další změně 

(konkrétně k dalšímu zásadnímu posílení regionálních pravomocí) mělo dojít v 

roce 2006 – tato navrhovaná změna, která by v podstatě znamenala jasný krok k 

federalismu, byla 61 % hlasů odmítnuta v referendu.  

Otázka pravomocí jednotlivých italských regionů zůstává i nadále jedním z 

důležitých témat italské politiky a domnívám se tedy, že bude velice zajímavé 

se jí zabývat více – také proto, že akademický rok 2007/2008 budu v rámci 

programu Erasmus studovat na univerzitě v Bologni; budu mít tedy skvělou 

příležitost využít místního prostředí, vyučujících a literatury k důkladnému 

zpracování tohoto tématu.  

 

2)  Metoda a cíl práce 

 

Ve své práci bych ráda zachytila vývoj italského regionalismu, tedy jeho 

kořeny, jevy, které ovlivňovaly přístup k regionálním pravomocím ovlivňovaly, 

a samozřejmě jeho praktické aspekty v italském politickém systému.  

Jako kostru mé práce bych ráda použila ústavní vymezení regionů, jejich 

vlád a pravomocí. To znamená, že bych pro každé období uvedla postavení 

regionů (samozřejmě také s rozlišením dvou typů regionů – tj. “běžných” 

regionů a již zmiňovaných pěti regionů se speciálním autonomním statutem) a 

následně praktickou podobu regionální vlády, vztahu k centrální vládě a 

využívání regionálních pravomocí, stejně tak i situaci v konkrétních regionech.  

Budu se zabývat jevy v italské politice, které přístup k regionům ovlivnily a 

přispěly k jednotlivým změnám. Samozřejmě vzhledem k vymezení své práce 
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budu muset popsat prvorepublikový vývoj v letech 1948-1994, ten ale budu 

analyzovat jen stručněji. Hlavní důraz a největší pozornost budu klást na vývoj 

po roce 1994, tedy v rámci druhé italské republiky. 

Podrobněji bych se chtěla věnovat také současnému stavu italského státního 

uspořádání a názorům na toto uspořádání, které pochopitelně mohou napovědět, 

jakým směrem se bude vývoj italského regionalismu ubírat.  

                
3) Předpokládaná osnova 

 

Text je rozdělen na dvě části. V první pojednávám o regionalismu v obecné 

rovině, tedy jako o politologickém problému. Předložím důležité definice 

termínů, s nimiž budu pracovat  a uvedu obecná fakta. Ve druhé části pak 

provedu analýzu regionalismu právě v rámci italské republiky. První oddíl bude 

kratší a méně obsažný, bude sloužit zejména k vyjasnění hlavních tezí a 

termínů. Hlavním objektem mého zájmu však bude reálný případ regionalismu 

v Itálii.  Struktura práce proto bude přibližně následující. 

1.  Úvod 

V úvodu seznámím čtenáře s tématem, uvedu základní východiska a 

předpoklady, nastíním hlavní problémy a formuluji otázky, na které se budu 

snažit odpovědět.  

2.  Regionalismus - obecně-teoretická část 

V prvním oddílu se budu věnovat samotnému pojmu regionalismus v jeho 

teoretické rovině. Tento úsek bude méně obsažný než analyticko-empirická 

část a bude sloužit k vyjasnění pojmů a teoretických předpokladů mé práce.  

3.  Historie regionalismu na Apeninském poloostrově  

Nejdříve stručně shrnu vývoj regionalismu v období první italské republiky, 

tedy v letech 1948-1994. 

4.  Regionalismus v rámci druhé italské republiky  

V této rozsáhlé kapitole, která bude zaměřena empiricko-analyticky, se 

budu podrobně věnovat období druhé republiky a popsat změny, které za 
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toto období, tedy od roku 1994 do současnosti, proběhly či měly 

proběhnout. Tento oddíl pak rozdělím na dvě hlavní podkapitoly. 

4.1. Období 1994 – 1997 

        V této etapě stále ještě nedocházelo k zásadním, viditelným posunům 

v otázce regionů. 

4.2. Období 1997 – 2007  

        V roce 1997 byl nastartován silný decentralizační proces, který 

vyvrcholil na začátku 21. století a přivedl zemi k tzv. regionálmímu 

státu.  

5.  Závěr 

V závěru shrnu všechny získané poznatky a budu se snažit zodpovědět 

otázky formulované na začátku. Neopominu ani možné perspektivy do 

budoucna.  

 
  4)  Předběžný seznam literatury a zdrojů 

 

Na tomto místě bych ráda uvedla předběžný seznam zdrojů pro moji práci – 

samozřejmě budu seznam průběžně doplňovat během podrobnějšího studia 

tématu, zejména pak během mé stáže na univerzitě v Bologni v příštím 

akademickém roce.  

Kromě teoretických knih týkajících se regionalismu se budu také snažit co 

nejvíce využít primárních zdrojů, především ústavu, statuty jednotlivých 

regionů, volební výsledky apod. (všechny tyto dokumenty jsou k nalezení 

zejména na oficiálních internetových stránkách italských institucí a 

regionálních vlád).  
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