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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá italskými politickými stranami, které působí současně na 

státní a regionální úrovni vládnutí. Cílem práce je výzkum vlivu decentralizace Itálie na 

vnitřní strukturu politických stran. Práce se snaží objasnit, jak italské politické strany 

reagovaly na posílení pravomocí regionů a jak je reflektovaly ve své vnitřní organizaci. 

Práce vychází z teorií stratarchické organizace politických stran ve víceúrovňovém 

systému vládnutí a testuje, zda jsou zkoumané strany působením decentralizace 

v současnosti organizovány stratarchicky či hierarchicky. Do analýzy jsou zahrnuty 

čtyři politické strany: Il Popolo della Libertá, Partito Democratico, Lega Nord a Unione 

di Centro. Analýza je postavena na analýze formálního profilu zkoumaných politických 

stran a jejich následnému srovnání s ideálním typem stratarchicky organizované strany. 

Časově je téma vymezeno lety 1993 – 2014.   

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyse Italian political parties, which are active in both state 

and regional governance level. The research is focused on the internal structure of 

political parties and tries to understand, how this structure is influenced by 

decentralization. The thesis is based on the theoretical framework of stratarchical 

organization of the political parties in multilevel political environment. The empirical 

part is dedicated to the test of the hypothesis claiming that the internal organization of 

Italian political parties is stratarchical. The research method is the analysis of formal 



   

profiles of selected political parties (Il Popolo della Libertá, Partito Democratico, Lega 

Nord and Unione di Centro). The topic is set into the time period 1993 – 2014.   
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Úvod 

 

Pokud bychom měli charakterizovat Italskou republiku jedním slovem, asi 

málokomu by jako první přišel na mysl přívlastek „různorodá“. Rozmanitost, 

různorodost, či heterogenita Itálie se netýká pouze kulturních či přírodních 

charakteristik této země. Současné státní uspořádání je rovněž do jisté míry heterogenní. 

Itálie není čistě unitárním, centralizovaným státem. Je rozdělená na 20 regionů, které 

mají v současné době rozsáhlé pravomoci, a to jak správní, tak i finanční a legislativní. 

Italské regiony představují klíčovou správní jednotku, která se zásadním způsobem 

podílí na správě každodenního života občanů. Italské regiony nemají shodné postavení 

v rámci legislativního systému země. Jejich uspořádání je asymetrické. Regiony se dělí 

na regiony s normálním statusem (regioni con statuto normale) a na regiony se 

zvláštním statusem (regioni con statuto speciale). Regionů s normálním statusem je 

patnáct, regionů se speciálním statusem pět (jedná se o regiony Sardegna, Sicilia, Valle 

d´Aosta, Trentino-Alto Adige a Friuli-Venezia Giulia). Regiony se zvláštním statusem 

se vyznačují odlišným historickým vývojem, specifickým právním i politickým 

prostředím a v některých případech i jiným jazykem. 

  Pokud chceme pochopit, co utvářelo současné postavení regionů v rámci Italské 

republiky, musíme se vrátit do minulosti, konkrétně do období první republiky. Po 

druhé světové válce a pádu fašismu byla vytvořena nová ústava, která garantovala a 

ukotvovala postavení regionů v nově se vytvářejícím systému. Byl tak položen základ 

pro regionalizaci země. Prováděcí zákony, které by ale konkrétně upravovaly podmínky 

tohoto procesu, zůstaly neschválené a na dobu několika desítek let se proces 

regionalizace zastavil.
1
 Důvodů bylo hned několik: vzhledem k nutné ekonomické 

obnově země vládě připadalo efektivnější postupovat jednotně, což by proces 

regionalizace rozhodně nezaručil. Dále také došlo k tomu, že elity, které dříve v opozici 

regionalizaci prosazovaly, byly nyní u vlády a výhody centralizovaného státu jim nyní 

přišly mnohem lákavější. V neposlední řadě rovněž hrozilo, že by v regionech střední 

                                                 
1 Jediný krok, který byl dokonán, bylo přiznání již zmíněného speciálního statusu regionům, ve 
kterých byly nejvýraznější secesionistické tendence (Sardínie, Valle d´Aosta, Sicilia, Jižní Tyroly, 
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Itálie vyhrála regionální volby komunistická strana, což by mohlo vést k tomu, že přímo 

uprostřed Itálie by vznikla oblast pod komunistickou nadvládou.
2
  

V šedesátých letech vznikla poptávka po pružnějším administrativním režimu. 

Ten prosazovala hlavně socialistická strana, jež právě vstoupila do koalice 

s křesťanskou demokracií. Vlna decentralizace a vznik regionální samosprávy byly 

dovršeny v roce 1970, kdy proběhly první volby do regionálních parlamentů. Vznikla 

tak vedle celostátní úrovně další relevantní úroveň, ve které politické strany mohly 

soutěžit o přízeň voličů. Proces regionalizace ovšem neprobíhal hladce, protože veškeré 

funkce přisouzené regionům již několik desetiletí prováděla centrální úroveň. Přesun 

pravomocí z centra do regionů byl proces náročný a zdlouhavý. Kontrola finančních 

prostředků, klíčová oblast pro fungování regionů, navíc zůstala v rukou centrální vlády.
3
 

Nový impuls, který zahýbal rovnováhou italského systému, představoval vznik 

Ligy Severu v osmdesátých letech a její raketový vzestup. Toto politické hnutí 

požadovalo silnou federalizaci země, či přímo samostatnost ekonomicky nejsilnějších 

regionů Itálie – Lombardie, Veneta a Piemontu. Secesionismus jako takový nebyl 

v Itálii ničím novým. Tato situace byla neobvyklá zejména proto, že secesionistické 

tendence se neobjevily v periferní, kulturně či historicky odlišné oblasti, ale naopak 

v nejrozvinutějších regionech, které byly klíčové pro italskou ekonomiku.
4
 

Na začátku devadesátých let došlo v Itálii k zásadním politickým změnám, které 

byly zapříčiněny několika souběžnými faktory. Nejviditelnějším z nich bylo rozkrytí 

rozsáhlé korupční činnosti nejen uvnitř Křesťanské demokracie (Democrazia Cristiana, 

DC), ale i uvnitř ostatních etablovaných stran.
5
 Zdiskreditované strany se hroutily či 

přetvářely v nové politické subjekty. V tomto značně chaotickém a do jisté míry 

                                                                                                                                               
Friuli-Venezia Giulia). Tento status jim zajišťoval zvýšenou míru autonomie už od počátku platnosti 
ústavy. 
2 COTTA, Maurizio a Luca VERZICHELLI. Political institutions in Italy. New York: Oxford University 
Press, 2007, xx, 277 p. ISBN 978-019-9284-702. 10 – 11. 
3 NEWELL, James. The politics of Italy: governance in a normal country. New York: Cambridge 
University Press, 2010, xxix, 385 p. ISBN 05-216-0046-4. 11. 
4
 RUZZA, Carlo a Stefano FELLA. Re-inventing the Italian right: territorial politics, populism and 

'post-fascism'. New York: Routledge, 2009, xxi, 272 p. Routledge studies in extremism and 
democracy, 10. ISBN 04-153-4461-1. 20 – 21.  
5 PIZZIMENTI, Eugenio a Enrico CELOSSI. Party Organizational Change. The case of the Italian 
Second Republic (1993 – 2012). Eudo Dissemination Conference. Elections in Europe in the times of 
crisis. 2013. Dostupné z: http://www.sisp.it/files/papers/2014/eugenio-pizzimenti-enrico-calossi-
1830.pdf5. 
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vyprázdněném politickém prostoru začaly vznikat i zcela nové politické strany, které 

byly vytvořeny z „nepolitiků“ a slavily okamžitý úspěch.
6
  

Po zhroucení DC získala klíčovou roli v nově se vytvářejícím politickém 

systému Liga Severu a podařilo se jí prosadit devoluční agendu jako jednu z 

nejdůležitějších otázek.  Důležitou právní úpravou byly tzv. Bessaniho zákony, které 

prosadila levice u moci a které zajišťovaly rozsáhlý transfer administrativních 

pravomocí z centra do regionů. V roce 2001, kdy se k moci dostala pravice a podařilo se 

jí dostat Ligu Severu do vlády, bylo jejím cílem přijmout tzv. „federální reformu“, 

kterou slibovala před volbami a která měla zajistit další transfer pravomocí do regionů. 

Plánované změny ovšem neprošly v referendu v roce 2006 a na tomto bodě se proces 

decentralizace zastavil.
7
  

V současnosti Itálie není unitárním státem, nýbrž státem založeným na čtyřech 

úrovních vládnutí: centrální, regionální, provinciální a obecní.
8
 Centrální a regionální 

úroveň má legislativní pravomoci. Protože kompetence nejsou dopodrobna definovány, 

dochází ke zdvojování a konkurenci kompetencí, které jsou přítomné jak na centrální, 

tak na regionální úrovni. Rovněž státní byrokracie se nezvládla včas přizpůsobit nové 

skutečnosti přesunu pravomocí a ústavní soud je neustále zahlcen případy konfliktů 

v kompetencích mezi státem a regiony. Obecně se ale dá říci, že regiony v posledních 

dvou dekádách výrazně posílily jak z hlediska pravomocí, tak z hlediska finanční 

nezávislosti. Regiony mají legislativní pravomoc ve všech oblastech, které nejsou 

výslovně svěřeny státní úrovni.
9
 Regionální a obě nižší úrovně se tak staly klíčovými 

institucemi určujícími každodenní život občanů více než národní úroveň. Na druhou 

stranu ale v některých oblastech stále převládá hluboce zakořeněný centralismus státu.
10

  

V důsledku výše popsané organizační změny italského politického prostředí a 

zvýšení pravomocí regionálních struktur se regiony staly mnohem důležitější politickou 

arénou, než byly kdy dříve. Tato práce je zaměřena na zkoumání dvou vyšších úrovní 

vládnutí, tedy státní a regionální. Důvodem pro výběr právě těchto dvou úrovní je to, že 

                                                 
6 RUZZA, Carlo a Stefano FELLA. Re-inventing the Italian right: territorial politics, populism and 'post-
fascism'. 105 – 106. 
7 Referendum o změně ústavy, jež by potvrdilo platnost tohoto několik let vyjednávaného balíčku, 
skončilo výsledkem 62,3% proti návrhu. COTTA, Maurizio a Luca VERZICHELLI. Political institutions 
in Italy, 13. 
8 Regionální úroveň je obdobou českých krajů, provinciální úroveň obdobou českých okresů. Viz 
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Itálie [online]. [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/italie/ 
9 COMITTEE OF THE REGIONS. Division of powers. Italy. [online]. 2014 [cit. 2015-01-01]. Dostupné 
z: http://extranet.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx 
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disponují legislativními pravomocemi a mají tak v uspořádání státu jinou roli než 

úrovně provinciální a obecní, jejichž úkolem je zejména místní správa a provádění 

nařízení, která přicházejí z vyšších úrovní vládnutí.
11

 

Hlavním pojícím prvkem mezi regionální a státní úrovní vládnutí jsou politické 

strany, které se pohybují na obou těchto úrovních. Jednou z hlavních charakteristik 

politických stran obecně je to, že chtějí maximalizovat svůj zisk ve volbách, kde soutěží 

s jinými stranami. V Itálii strany nesoutěží pouze na jedné (státní) úrovni, soutěží i na 

úrovni regionální. Ta je pro ně kvůli důležitosti svěřených pravomocí důležitější než 

dřív. V zájmu politických stran tedy je získat podporu nejen v celostátních volbách, ale i 

v maximálním počtu voleb regionálních.  Aby politické strany byly schopné obstát ve 

dvou odlišných typech voleb, je žádoucí, aby byly natolik flexibilní, že budou schopné 

zaujmout voliče napříč regiony a nabídnout jim volební program přizpůsobený jejich 

specifickým potřebám a zároveň natolik konzistentní ve svých postojích, že neztratí 

důvěryhodnost.
12

  

Důležitým předpokladem pro úspěšnost politických stran v tomto 

„víceúrovňovém“ uspořádání je jejich vnitřní organizace. Vnitřní organizační struktura 

tvoří základ pro všechny aktivity strany, ať už se jedná o jejich vnitřní funkční 

mechanismy či o jejich veřejné působení. Nutnost fungovat na více úrovních státního 

uspořádání nutí strany, aby svojí vnitřní organizaci na takové fungování nastavily.
13

 

Zásadním momentem v organizační struktuře strany je vztah mezi státní a regionální 

strukturou strany. Pravidla, která upravují tento vztah, určují, jak strana 

v regionalizovaném systému funguje a jsou určující i pro to, jak se strana projevuje 

navenek. 

Diplomová práce se zabývá právě tímto vztahem. Vztahem, jehož vlastnosti jsou 

pro fungování strany v italském víceúrovňovém prostředí důležité natolik, že ovlivňují 

(či dokonce definují) chování strany jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Cílem 

práce je výzkum vlivu decentralizace Itálie na vnitřní strukturu politických stran. Práce 

se snaží objasnit, jak italské politické strany reagovaly na posílení pravomocí regionů a 

                                                                                                                                               
10 COTTA, Maurizio a Luca VERZICHELLI. Political institutions in Italy. 12 – 13. 
11 COMITTEE OF THE REGIONS. Division of powers. Italy. [online]. 2014 [cit. 2015-01-01]. Dostupné 
z: http://extranet.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx 
12 SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. New York: 
Palgrave Macmillan, c2009, xvi, 315 p. ISBN 978-023-0521-629. 7 – 8. 
13 VAN HOUTEN, P. Multi-Level Relations in Political Parties: A Delegation Approach. Party Politics. 
2009-03-01, vol. 15, issue 2, s. 137-156. DOI: 10.1177/1354068808099978. Dostupné z: 
http://ppq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354068808099978, 137. 
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jak je reflektovaly ve své vnitřní organizaci. Jak již bylo řečeno, předmětem výzkumu je 

vztah mezi centrální a regionální úrovní strany, neboť právě ten je klíčový pro studium 

vztahu mezi decentralizací a vnitřní organizací strany. Práce se zabývá politickými 

stranami, které fungují jak na centrální, tak na regionální úrovni a rozebírá formální 

nastavení vztahů mezi centrálními a regionálními úrovněmi těchto stran.  

Teritoriálně je zkoumané téma ohraničeno územím Itálie. V návaznosti na výše 

zmíněné asymetrické uspořádání regionů jsou regiony se zvláštním statusem z výzkumu 

vyjmuty a politické strany jsou zkoumány pouze v regionech s normálním statusem. 

Regiony se zvláštním statusem byly vyřazeny proto, že se mnohými svými 

charakteristikami odlišují od regionů s normálním statusem (například složením 

politických stran, které kandidují do regionálních parlamentů) a jejich zařazení do 

výzkumu by vyžadovalo speciální přístup k těmto regionům, což by přesáhlo možný 

rozsah práce. Vyřazení regionů se zvláštním statusem výsledky výzkumu nijak 

nezkreslí, neboť předmětem výzkumu je formální podoba vztahu mezi úrovněmi 

politických stran a ne jejich aktivity v konkrétních regionech.  

Časově je téma ohraničeno rokem 1993, od kdy se datuje vznik tzv. druhé 

republiky a kdy se zhroutil tehdejší politický systém. Byly zahájeny rozsáhlé 

organizační změny ve složení politických stran společně s vytvořením podmínek pro 

další vlnu decentralizace. Druhým časovým ohraničením je rok 2014, kdy proběhly do 

současného okamžiku poslední regionální volby, a to v listopadu v regionech Emilia-

Romagna a Calabria.
14

  

Vzhledem k dlouhému časovému rozmezí, ve kterém práce vznikala, došlo 

k odchýlení od tezí práce, které je způsobeno zejména hlubším proniknutím do 

problematiky a dalšího upřesnění tématu. Hlavní téma výzkumu, tedy politické strany, 

které operují na více úrovních,  zůstalo ovšem nezměněno. 

Práce vychází z teoretických přístupů, které konceptualizují vztahy mezi centrem 

politické strany a jejími regionálními odnožemi. Jedná se především o koncept 

stratarchického uspořádání politické strany Petera Maira a na něj navazující koncepty 

politického franchisingu Kennetha Cartyho, model „pána a správce“ Pietera van 

Houtena a typologie stran založené na klasifikaci vztahu mezi centrem strany a 

regionální strukturou, představené Nicole Bolleyer, Krisem Deschouwerem a Lori 

Thorlakson. Práce je případovou studií, kde vlastní analýza vztahů mezi centrální a 

                                                 
14 MINISTERO DELL´INTERNO. Eligendo: Il portale delle elezioni [online]. 2014 [cit. 2014-01-12]. 
Dostupné z: http://elezioni.interno.it/ 
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regionální úrovní strany je provedena pomocí rozboru stanov stran a souvisejících 

předpisů, které upravují pravidla pro fungování politických stran. 

Studium vztahů, které utvářejí podobu víceúrovňových politických stran, je 

relativně nové pole výzkumu a není ještě plně konceptuálně uchopeno a pokryto. 

Empirických studií, které by ověřovaly funkčnost navrhovaných konceptů či typologií, 

je zatím pouze omezené množství. Mnozí ze současných autorů poukazují na 

systematické opomíjení regionální dimenze politických stran v pracích akademiků 

osmdesátých a devadesátých let a na nedostatečný rozsah dostupných primárních zdrojů 

pro výzkum a na nedostačující počet kvalitních případových studií, které by tvořily 

základ pro následné komparativní výzkumy.
15

 Existující případové či srovnávací studie 

se zaměřují v drtivé většině na nejtypičtější zástupce víceúrovňových politických 

systémů, jako je Spojené království, Kanada, Německo či Španělsko. Itálie stojí 

poněkud v pozadí, i když je jako předmět výzkumu naprosto relevantní. Existuje jen 

několik málo studií, které se italským politickým stranám v tomto kontextu věnují. Tato 

práce je tedy pokusem přispět k rozvoji výzkumu v této opomíjené oblasti a upozornit 

na některá specifika, která jsou s italským případem spojená. Zároveň tato práce může 

sloužit jako příspěvek k výzkumu této látky v českém akademickém prostředí.  

Jak již bylo naznačeno, při studiu vztahů uvnitř politických stran se výzkumník 

musí vypořádat se získáním relevantních dat pro výzkum, které je samo o sobě dosti 

problematické. Dokonalý přehled o fungování víceúrovňových politických stran lze 

totiž získat pouze dlouhodobým systematickým studiem nejen oficiálních dokumentů 

strany či volebních programů, ale i hloubkovou analýzou dalších, neméně důležitých 

faktorů určujících výsledné chování strany (neformální interpersonální vazby, praxe 

přerozdělování finančních prostředků, role interakcí jednotlivých odnoží strany a jejich 

vztah s centrem apod.). Analýza těchto procesů uvnitř politických stran je žádoucí pro 

lepší porozumění fungování jak víceúrovňových politických stran a umožňuje lepší 

pochopení obecných trendů týkajících se fungování víceúrovňových stran a případnou 

tvorbu teorií.  

Otázkou je, proč tyto studie nevznikají v míře, která by byla pro uspokojivý 

rozvoj výzkumu dostačující. Jedním z možných vysvětlení je fakt, že systematický sběr 

                                                 
15 SWENDEN, Wilfried, and Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. New York: 
Palgrave Macmillan, c2009, 2-3.  
Nebo také HOPKIN, J. a P. VAN HOUTEN. Decentralization and State-Wide Parties: Introduction. 
Party Politics. 2009-03-01, vol. 15, issue 2, s. 131-135. DOI: 10.1177/1354068808099977. 
Dostupné z: http://ppq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354068808099977,131. 
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dat v této oblasti započal teprve nedávno, v reakci na obecný decentralizační trend 

v Evropě, charakteristický pro několik předchozích desetiletí.
16

 Počet států, ve kterých 

se víceúrovňové politické systémy objevují, se zvýšil, stejně tak jako relevance 

výzkumu v této nyní tak aktuální oblasti. Na to reagovaly akademické instituce 

v některých zainteresovaných státech a zahájily systematický sběr dat o politických 

stranách a jejich chování ve víceúrovňovém uspořádání. Začaly tak vznikat datasety, 

které zpravidla obsahují archiv relevantních stranických dokumentů, jako jsou volební 

programy, stanovy strany, či prohlášení klíčových politiků. Mnohé z nich jsou 

organizovány monotematicky nebo shromaždují data jednoho druhu (např. politické 

programy). Jiné obsahují i podrobnější data, která byla získána na základě 

dotazníkových šetření uvnitř stran či na základě rozhovorů s členy stran. Datasety často 

obsahují i kódování pro účely komparativních studií.  

V některých státech existují instituce, které vytvářejí dataset obsahující data o 

místních politických stranách. Některé z nich reflektují i nižší úrovně státní správy než 

je ta státní. Příkladem mohou být španělské ukázky takových datasetů
17

. Vedle těchto 

národních datasetů existují i nadnárodní, které vznikají zpravidla kolem akademiků, 

kteří se problematikou víceúrovňových politických systémů zabývají. Tyto datasety 

shromažďují data hned z několika států, primárně pro účely komparativní analýzy. Jako 

příklad takového datasetu může sloužit např. dataset POMLS (Party Organization in 

Multi-Level Systems), který vznikl v týmu kolem dr. Lori Thorlakson na univerzitě v 

Albertě a který obsahuje data z osmi států.
18

 Mnohem rozsáhlejší projekt chystá tým 

akademiků pod vedením dr. Susan Scarrow z University of Houston. PPDB (Political 

Party Database Project) je nyní ve fázi sběru dat z jednotlivých států. Webové stránky 

databáze v současnosti nabízejí databázi stanov hlavních politických stran v 

zúčastněných státech.
19

 Italské akademické či jiné výzkumné instituce podobný dataset 

                                                 
16 SWENDEN, Wilfried, and Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. 1. 
17 Dataset obsahující politické programy regionálních odnoží stran zpracovává projekt “Regional 
Manifestos Project” http://www.regionalmanifestosproject.com/espaol/descarga-de-datos 
(poslední vstup 12.11.2014).  Informace o politikách stran lze najít na stránkách projektu “Spanish 
Policy Agendas” http://www.ub.edu/spanishpolicyagendas/datasetinstruments/ (poslední vstup 
12.11.2014). 
18Jedná se o Spojené království, Spojené státy americké, Kanadu, Něměcko, Rakousko, 
Španělsko, Švýcarsko a Austrálii.  
THORLAKSON, Lori. Party organizational strategy   in  multi‐level  systems. Paper presented to the 
2010 Canadian Political Science Association Annual Conference, Montreal,   Quebec,   1-3   June   2010. 
Panel   B7 (a): Intra‐Party and Inter‐Party to Regional Reform. 
19 POLITICAL PARTY DATABASE WORKING GROUP. Party Statuses Archive [online]. 2013 
[cit. 2014-15-11]. Dostupné z: http://www.politicalpartydb.org/party-statutes-archive/ 
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neprovozují a Itálie dokonce nebývá zahrnuta do relevantních nadnárodních datasetů 

jako jeden z více zkoumaných států. V této práci tedy datasety využity nejsou, ale 

použité primární zdroje (stanovy stran) jsou získány z databáze stanov stran z chystané 

PPDB databáze. Související předpisy, které upřesňují pravidla pro fungování stran, jsou 

získány z webových stránek zkoumaných stran. 

Práce, které se zabývají víceúrovňovými stranami, lze podle použité 

metodologie rozdělit na dvě základní kategorie, na případové studie a komparativní 

analýzy. Tematicky se studie víceúrovňových politických stran dají rozčlenit na několik 

oblastí výzkumu, které se mohou vzájemně překrývat. První oblastí je studium 

charakteru vnitřní struktury strany jako takové, druhou oblastí jsou vnější faktory, které 

utvářejí charakter strany a poslední oblastí je chování politické strany navenek.
20

 

Protože se tato práce zabývá vnitřní strukturou stran, konkrétně vztahem mezi státní a 

regionální úrovní strany a faktory, které mohou tyto vztahy utvářet, není zapotřebí 

zabývat se literaturou, která zkoumá chování politické strany navenek (jedná se 

například o studie analyzující volební kampaně, tvorbu politik či vytváření koalic 

s jinými politickými stranami).  

Vnitřní struktura víceúrovňové politické strany, popřípadě konkrétně vztah mezi 

centrem strany a jejími regionálními větvemi, je předmětem množství zejména 

teoretických studií, které si kladou za úkol teoretické uchopení látky pro účely 

pozdějších empirických výzkumů. Jedním z hojně citovaných autorů je Kris 

Deschouwer, jenž se specializuje na situaci v Belgii, kde proces decentralizace a 

fungování politických stran na více úrovních funguje déle než v jiných 

západoevropských státech. V převážně teoretické stati „Political Parties in Multi-

Layered Systems“
21

 dochází k závěru, že institucionální změny ve státě (směrem 

k decentralizaci) mají dalekosáhlé následky pro vnitřní strukturu politických stran a 

konceptuálně tuto problematiku uchopuje.  

Dalším relevantním autorem je Jonathan Hopkin z University of Birmingham. 

V článku „Political Decentralization, Electoral Change and Party Organizational 

                                                 
20 HOPKIN, J. a P. VAN HOUTEN. Decentralization and State-Wide Parties: Introduction. 
Party Politics. 2009-03-01, vol. 15, issue 2, s. 131-135. DOI: 10.1177/1354068808099977. 
Dostupné z: http://ppq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354068808099977,132-133. 
21 DESCHOUWER, Kris. Political Parties in Multi-Layered Systems. European Urban and Regional 
Studies. vol. 10, issue 3, s. 213-226. DOI: 10.1177/09697764030103003. Dostupné z: 
http://eur.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/09697764030103003 213-226. 
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Adaptation“
22 

se snaží o konceptuální zakotvení zkoumaného problému skrze 

identifikaci oblastí, které uvnitř strany figurují jako „soutěžní arény“ mezi centrální a 

regionální úrovní vládnutí. Jejich relevanci dokazuje na případech italských, 

španělských a britských politických stran. Pieter van Houten vytváří konceptuální rámec 

pro analýzu víceúrovňových politických stran skrze vztah „pán-správce“ (principal-

agent), který známe například z teorií mezinárodních vztahů. Studie, ve které je tato 

teorie rozpracována, nese název „Multi-level relations in political parties. A Delegation 

Approach“.
23

  

V určitých směrech obdobné konceptuální zakotvení představuje Kenneth Carty 

v článku Parties as Franchise Systems“.
24

 Používá koncept převzatý z organizačních 

business modelů a rozvádí paralelu mezi franchisingem ve firmě a v politické straně. 

Organizačními modely uvnitř víceúrovňové politické strany se zabývá i Nicole Bolleyer 

v článku „New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies 

and federations“.
25

 Bolleyer vyvinula typologii víceúrovňových politických stran, která 

je založená na rozlišování míry nadřazenosti státní úrovně nad úroveň regionální či 

naopak regionální úrovně nad úroveň státní. Bolleyer aplikuje svůj model na nově 

vzniklé politické strany v osmi západoevropských zemích (Itálie v analýze nefiguruje). 

Všechny tři výše zmíněné koncepty budou podrobněji představeny v teoretické kapitole, 

neboť jsou využity pro analytickou část práce. Konkrétně případem Itálie se zabývá již 

zmíněná studie Eugenia Pizzimentiho a Enrica Celossiho z loňského roku („Party 

Organizational Change. The case of the Italian Second Republic (1993 – 2012)“), která 

je mnohem více empirická než ostatní představené studie a zabývá se podobnou 

otázkou, jakou si pokládá i tato diplomová práce. Autoři v ní používají jiná výzkumná 

kritéria pro získání závěrů práce a jejich výzkum má větší záběr. Pro účely této práce 

nicméně bylo přínosné závěry analýzy s Pizzimentiho a Celossiho závěry porovnat a 

                                                 
22 HOPKIN, Jonathan. Political Decentralization, Electoral Change and Party Organizational 
Adaptation: A Framework for Analysis. European Urban and Regional Studies. vol. 10, issue 3, s. 227-
237. DOI: 10.1177/09697764030103004. Dostupné z: 
http://eur.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/09697764030103004, 227-237. 
23 VAN HOUTEN, P. Multi-Level Relations in Political Parties: A Delegation Approach. 137 – 156. 
24 CARTY, R. K. Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative. Party 
Politics. 2004-01-01, vol. 10, issue 1, s. 5-24. DOI: 10.1177/1354068804039118. Dostupné z: 
http://ppq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354068804039118 
25 BOLLEYER, N. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. 2012-04-20, vol. 18, issue 3, s. 315-336. DOI: 
10.1177/1354068810382939. Dostupné z: 
http://ppq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354068810382939 
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reflektovat rozdíly, které se ve výsledcích objevily.
26

 Vnitřní organizací strany 

s důrazem na stranické členství se zabývá také Susan Scarrow z University of Houston. 

V referátu „Implementing Intra-party Democracy“
27 

rozebírá faktory, které jsou důležité 

pro určení charakteru strany ve smyslu její vnitřní demokratické organizace. Scarrow 

sestavuje typologii vnitrostranické organizace podle míry participace členů na chodu 

strany.
28  

V neposlední řadě je namístě zmínit Lori Thorlakson, která se rovněž věnuje 

vnitřní struktuře politických stran. Ve svých několika statích provádí hlavně 

komparativní výzkum ve státech s víceúrovňovým uspořádáním. Nejdůležitějším 

příspěvkem pro tuto práci je článek „Patterns of Party Integration, Influence and 

Autonomy in Seven Federations“.
29

  

V českém akademickém prostředí vznikl sborník „Víceúrovňové vládnutí: teorie, 

přístupy, metody”,
30 

který byl editován Petrem Fialou a Maxmiliánem Strmiskou 

z Masarykovy univerzity v Brně. Je věnován specifikům vládnutí ve víceúrovňovém 

systému a některé příspěvky jsou zaměřeny i na politické strany. Jedná se například o 

příspěvek Maxmiliána Strmisky „Stranické systémy a víceúrovňové teritoriálně-

politické pluralismy – několik poznámek k jejich pojetí a rozboru“,
31

 stať Pavla Pšeji 

„Některé otázky výzkumu politických stran České republiky“
32

 či text Miroslava 

Mareše „Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni“, který zkoumá 

víceúrovňové uspořádání politické strany, ale zkoumanými úrovněmi jsou úroveň státní 

a evropská.
33

  

Studium vnějších faktorů působících na víceúrovňovou stranu zahrnuje primárně 

vlivy jako je mezinárodní prostředí (v evropském kontextu se nejčastěji jedná o EU), 

změny právního a institucionálního rámce, ve kterém strany fungují, či volby a volební 

                                                 
26 Pizzimenti, Eugenio, Calossi Enrico. Party Organizational Change. The case of the Italian Second 
Republic (1993 – 2012).  
27 SCARROW, Susan. Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical 
Perspectives: Implementing intra-party democracy. National Democratic Institute Report. 
2005, 11/01, s. 22. Dostupné z: https://www.ndi.org/node/13520 
28 Ibidem. 
29 THORLAKSON, L. Patterns of Party Integration, Influence and Autonomy in Seven Federations., 
157-177. 
30 FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, 267 s. ISBN 8073250748. 
31 STRMISKA, Maxmilián. Stranické systémy a víceúrovňové teritoriálně-politické pluralismy – několik 
poznámek k jejich pojetí a rozboru v Fiala, Petr, a Maxmilián Strmiska. Víceúrovňové vládnutí: teorie, 
přístupy, metody.  
32 PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky v Fiala, Petr a Maxmilián 
Strmiska. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 
33 MAREŠ, Miroslav. Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni v Fiala, Petr a  
Maxmilián Strmiska. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 
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cykly a jejich působení na politické strany
34

. Důležitými body pro tuto práci jsou 

zejména institucionální vlivy. Základní studií pro výzkum vnějších vlivů na politické 

strany byla pro tuto práci kniha „Territorial Party Politics“
35

, editovaná Wilfriedem 

Swendenem a Bartem Maddensem, se zabývá politickými stranami, které autoři 

charakterizují jako „federalizované“ a „regionalizované“. Federalizované strany jsou 

takové, ve kterých existuje vedle regionálních větví strany i určité centrum, které je 

„nadregionální“. Mezi tyto dvě úrovně jsou rozděleny pravomoci. Čím více pravomocí 

leží na regionálních větvích, tím decentralizovanější strana je. Regionalizované strany 

drží mnohem větší počet pravomocí v centru strany. Regionalizovaná strana je primárně 

státní strana, která v důsledku regionalizace zřídila regionální pobočky. Centrální 

úroveň strany má minimálně formální možnost zasahování do regionálních poboček a 

nechává je určovat směřování strany jen omezeně. Oba typy stran operují na více než 

jedné úrovni a musí se potýkat s dynamikou, kterou nutnost koordinace strany skrze 

různé úrovně vládnutí vytváří.
36

 Výzkumným záměrem knihy je zkoumání vlivu 

decentralizace na stranický systém a způsob vnitřní organizace stran a jejich vnějších 

projevů jak na celostátní, tak na regionální úrovni.
37

 

Po teoretickém úvodu kniha nabízí sérii případových studií z jednotlivých 

západoevropských států, ve kterých autoři zkoumají buď fungování strany, nebo 

stranického systému v kontextu probíhající decentralizace. Z hlediska změření této 

práce jsou důležitější kapitoly týkající se fungování stran. V knize je jim věnováno pět 

případových studíí. Prvním případem je Německo, kde autoři Detterbeck a Koß 

zkoumají, jak se chovají voliči celostátních politické strany v regionech a jak reagovali 

na sjednocení Německa.
38

 Druhým případem je Španělsko a Spojené království, kde 

autoři Eloidie Fabre a Mónica Méndez Lago hledají odpověď na otázku, jaký vliv měl 

dencentralizační proces v obou zemích vliv na celostátní strany. Autoři dochází 

k závěru, že strany v obou státech přizpůsobily své vnitřní uspořádání nově vzniklé 

struktuře vládnutí.  Proces jejich decentralizace proběhl více hladce v Británii, kde byly 

                                                 
34 Viz například česká studie: STRMISKA, Maxmilián. Volební komplexy zemí V4: studie k pojetí 
víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
2009. 
35 SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. 
36 SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. 11-13. 
37 Ibidem, 3. 
38 HOUGH, Dan a KOß Michael. Territory and Electoral Politics in Germany. v Territorial 
party politics in Western Europe. 60-62. 
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politické strany již dlouho etablované a institucionalizované.
39

 Již zmíněný Jonathan 

Bradbury se zabývá výběrem kandidátů v celostátních stranách v souvislosti s devolucí 

ve Spojeném království. Bradbury dochází k závěru, že strany reagovaly na proces 

devoluce přizpůsobením výběru kandidátů novým podmínkám a předaly pravomoci 

výběru kandidátů na regionální úroveň, ovšem byly při tomto procesu ovlivněny svou 

stávající stranickou strukturou, kterou obecně nechtěly příliš měnit.
40

 Další studií je 

práce Frederika Verledena, která se zabývá rozdělením belgických politických stran 

podél jazykové hranice v letech 1968 a 1978.
41

  

Poslední studie se věnuje Itálii. Již zmiňovaný Jonathan Hopkin zkoumá dopad 

decentralizace na vnitřní strukturu italských politických stran a dochází k závěru, že lze 

pozorovat dopad decentralizačního trendu na italské strany ve smyslu zvýšení 

důležitosti regionálních struktur vzhledem k centru. Nicméně, v období první republiky 

decentralizace neměla na samotnou organizaci strany nijak dramatický dopad a změny 

ve stranách v období druhé republiky lze připisovat i jiným faktorům než jen 

pokračující decentralizaci (autor hovoří například o změně volebního zákona a celkové 

změně politických stran jako takových). Autor dále poukazuje na důležitost studia každé 

strany zvlášť, neboť pouze tento přístup umožní pochopit realitu bez nebezpečí 

zobecňování.
42

 Tato teze zpochybňuje výzkumný záměr diplomové práce, neboť 

poukazuje na to, že samotná decentralizace v minulosti na politické strany vliv neměla a 

změna nastala až s tím, že se k decentralizaci přidalo i několik dalších faktorů. Je třeba 

si ale uvědomit, že decentralizační kroky v sedmdesátých letech byly zasazeny do 

kontextu zcela jiného politického prostředí, než jaké bylo ustaveno v Itálii devadesátých 

let. Politické prostředí, ve kterém fungovala jedna velká středová strana (DC), jež byla 

permanentně u moci, nevyžadovalo nutnost pružného přizpůsobení se novým 

institucionálním podmínkám. Decentralizační politické kroky byly navíc zaváděny 

velmi pomalu a zdlouhavě a nutnost změny vnitřní struktury směrem k větší 

decentralizaci nevypadala nijak akutně. Naproti tomu v devadesátých letech, kdy se 

                                                 
39 FABRE, Eliodoe a LAGO, Mónica Méndez. Decentralizaction and Party Organizational 

Change: The British and Spanish Statewide Parties Compared. In Territorial party politics in 
Western Europe. 116-117. 
40 BRADBURY, Jonathan. Devolution and Party Organization in the UK: Statewide Parties and 
Statewide-Regional Branch Relations over Candidate Selection in Scotland and Wales. In Territorial 
party politics in Western Europe. 143.  
41 VERLENDEN, Frederik. Splitting the Difference: The Radical Approach of the Belgian Parties. V 
SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. 165. 
42 HOPKIN, Jonathan. Decentralization and Party Organizational Change: The Case of Italy. V 
SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. 99 – 101. 



   

 

14 

  

předchozí politický pořádek zhroutil, a k moci nastoupily nové strany, byla nutnost 

flexibilního přizpůsobení se decentralizačním reformám otázkou velmi důležitou. 

V soutěži s ostatními politickými stranami se schopnost získat pod kontrolu čím dál 

důležitější regiony stala velmi potřebnou pro úspěch strany jako celku. Je pravda, že 

současně s decentralizací probíhaly i jiné velice důležité změny, které jistě měly vliv na 

organizaci politických stran, ale nelze činit závěry o decentralizaci v devadesátých 

letech z poznatků z let sedmdesátých. V českém prostředí se vnějším vlivům na 

organizaci politických stran věnuje politolog Jiří Kunc ve své knize  „Stranické systémy 

v re/konstrukci. Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika“, ve které 

sice autor věnuje podstatnou část své pozornosti právě Česku, ale jedna kapitola je zde 

věnována i italskému případu. Kunc pojednává o změnách v devadesátých letech a o 

jejich vlivech na stranický systém v Itálii.
43

 

Pro vznik této práce byly klíčové i další zdroje, které je nutné zmínit. Jedná se o 

studie zabývající se již konkrétně italskými politickými stranami, jejich vznikem a 

vývojem. Dále se jedná o práce zkoumající prostředí, ve kterých se italské politické 

strany vyvíjely. Klíčové je zejména období druhé republiky, ve kterém současné italské 

strany vyrůstaly.  

Politickým stranám obecně se věnuje James L. Newel ve studii „Parties and 

Democracy in Italy“
44

. Svou pozornost zaměřuje na přerod politických stran 

v devadesátých letech. Sice tedy přímo nepojednává o současných politických stranách, 

ale ukazuje, na jakých základech současné politické strany stojí a z jakého prostředí 

vycházejí. Pro studium pravicových italských politických stran byly zásadní práce Carla 

Ruzzy a Stefana Felly „Re-inventing the Italian Right“
45

, kde autoři popisují vývoj 

italské pravice jak v první, tak ve druhé republice a následně se věnují jednotlivým 

politickým stranám, jejich vzniku, struktuře a vlivech, které na ně působily. Italskou 

pravicí, konkrétně Ligou Severu se zabývá i kniha Anny Cento Bull a Marka Gilberta 

„The Lega Nord and the Northern Question in Italian Politics“.
46

 Kniha je již poněkud 

staršího data (vydána byla v roce 2001), nicméně uceleně popisuje vznik a vzestup Ligy 

                                                 
43 KUNC, Jiří. Stranické systémy v re/konstrukci: Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká 
republika [online]. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 262 s. ISBN 80-85850-79-6. 
44 NEWELL, James L. Parties and democracy in Italy. Aldershot [u.a.]: Ashgate, 2000. ISBN 18-552-
1863-1. 
45 RUZZA, Carlo a Stefano FELLA. Re-inventing the Italian right: territorial politics, populism and 
'post-fascism'. 272. 
46 CENTO BULL, Anna a Mark GILBERT. The Lega Nord and the northern question in Italian politics. 
New York: Palgrave, 2001, ix, 204 p. ISBN 03-337-5068-3. 
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Severu, což poskytuje základ pro pochopení charakteru této strany v současnosti. Pro 

studium levé strany politického spektra byla mimo jiné využita práce Paoly Bordandini, 

Alda Di Virgilia a Francesca Raniola „The Birth of a Party: The Case of the Italian 

Partito Democratico"
47

 či nový příspěvek Lilii Guigni „The Italian Left on the 

Crossroads”.
48

 Z českých autorů se italským politickým stranám věnuje Maxmilián 

Strmiska v knize “Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká 

Británie a Severní Irsko”
49

, kde se zaměřuje na čistě regionální politické strany 

relevantní v době vzniku studie
50

, jako je Sardská strana akce či severoitalské Ligy. 

Výzkum je ale až na případ právě severoitalských lig zaměřen na etnicko-regionální 

strany v především v regionech se zvláštním statusem, kterými se tato práce nezabývá. 

Obecným otázkám, které se týkají italské politiky, ale i konkrétně politickým 

stranám na obou stranách politického spektra se věnuje kniha Jamese L. Newela „The 

Politics of Italy“.
51

 Jedná se o přehledovou studii, která má formát studijního textu a 

zabývá se jak legislativním rámcem, ve kterém se italský politický život odehrává, tak 

samotnými politickými stranami a jejich politikami. Pro zorientování se 

v institucionálním a právním rámci, uvnitř kterého italské politické strany fungují, byla 

velmi užitečná také kniha Maurizia Cotty a Lucy Verzichelliho „Political Institutions in 

Italy“
52

, jejíž přidanou hodnotou je historický přehled vývoje každé zkoumané instituce. 

Ucelený pohled na historický vývoj přechodu Itálie z první do druhé republiky lze najít 

v knize „Changing Party Systems in Western Europe“ od Davida Broughtona a Marka 

Donovana, kde je případu Itálie věnovaná jedna případová studie.
53

  

V neposlední řadě byly pro vznik této práce přínosné studie analyzující 

parlamentní volby v letech 2008 a 2013. Pro rok 2008 vyšel sborník prací zejména 

italských autorů, jenž byl editován Jamesem L. Newelem a vyšel pod názvem „The 

                                                 
47 BORDANDINI, Paola, Aldo Di VIRGILIO a Francesco RANIOLO. The Birth of a Party: The Case of 
the Italian Partito Democratico. South European Society and Politics [online]. 2008, vol. 13, issue 3, s. 
303-324 [cit. 2014-12-03]. DOI: 10.1080/13608740802349472. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740802349472 
48 GUIGNI, Lilia. The Italian left at a crossroads. Renewal [online]. 2014, vol. 22, 1/2, s. 129-138 [cit. 
2014-11-04]. 
49 STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká Británie a 
Severní Irsko [online]. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998, 201 s. ISBN 
8085959321. 
50 Kniha vyšla v roce 1998. 
51 NEWELL, James. The politics of Italy: governance in a normal country. New York: Cambridge 
University Press, 2010, xxix, 385 p. ISBN 05-216-0046-4. 
52 COTTA, Maurizio, and Luca VERHIZELLI. Political institutions in Italy.  
53 BROUGHTON, David a Mark DONOVAN. Changing party systems in Western Europe. New York: 
Pinter, 1999, xix, 315 p. ISBN 18-556-7328-2. 
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Italian General Election of 2008. Berlusconi Strikes Back“.
54

 Sborník obsahuje sérii 

studíí, které analyzují události, jež se odehrály jak před volbami, tak po nich. Pro tuto 

práci je obzvláště zajímavá část II, která se věnuje situaci před volbami a analyzuje 

okolnosti vzniku dvou největších italských stran (Partito Democratico a Popolo della 

Libertá), které jsou v následujících kapitolách této práce analyzovány. Nelze opomenout 

práci Gianfranca Pasquina „The 2008 Italian National Elections: Berlusconi's Third 

Victory”,
55

 která shrnuje volební výsledky a jejich dopady na italskou politickou scénu. 

Situace politických stran v roce 2013, kdy proběhly další parlamentní volby, je kvůli 

malému časovému odstupu od události pokryta zejména v akademických článcích a 

analýzách. Ucelenou analýzu proběhlých voleb předložil letos v srpnu opět Gianfranco 

Pasquino v článku „The 2013 elections and the Italian political system“
56

 či již 

zmiňovaný James L. Newell v příspěvku „The Italian General Elecions of 2013: A 

Revolution with Ucertain Consequences“
57

, který vyšel v dubnovém vydání časopisu 

Polis, jež je speciálně zaměřené na proběhlé italské volby. Ve slovenském 

akademickém prostředí vyšel k tomuto tématu příspěvek „Degenerácia talianskej 

demokracie a parlamentné voľby 2013: úpadok straníckeho systému v stagnujúcej 

krajine“
58

 od Patrizie Prando, která působí na univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 NEWELL, James. The Italian general election of 2008: Berlusconi strikes back. New York: Palgrave 
Macmillan, 2009, xv, 266 p. ISBN 02-302-2407-5. 
55 PASQUINO, Gianfranco. The 2008 Italian National Elections: Berlusconi's Third Victory. South 
European Society and Politics [online]. 2008, vol. 13, issue 3, s. 345-362 [cit. 2014-12-03]. DOI: 
10.1080/13608740802349241. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740802349241  
 
56 PASQUINO, Gianfranco. The 2013 elections and the Italian political system. Journal of Modern 
Italian Studies. 2014-08-11, vol. 19, issue 4, s. 424-437. DOI: 10.1080/1354571X.2014.929826. 
Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354571X.2014.929826 
57 NEWELL, James. The Italian general election of 2013: A revolution with uncertain consequences. 
Polis, vol. 28, issue 1 (2014). Dostupné z: http://www.rivisteweb.it/doi/10.1424/76407 
58 PRANDO, Patrizia. Degenerácia talianskej demokracie a parlamentné voľby 2013: úpadok 
straníckeho systému v stagnujúcej krajine .Political Sciences / Politické Vedy, issue 1 (2014): 148-
162.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740802349241
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1. Výzkumný rámec 
 

Tato kapitola představuje teoretická východiska práce a její cíl. Začíná 

představením teoretického rámce práce, po kterém následuje vysvětlení a vymezení 

použitých pojmů. Ve druhé části kapitoly jsou představeny jednotlivé úrovně výzkumu 

a vyslovena hypotéza, na kterou navazují výzkumné otázky. Dále jsou představeny 

použité metodologie a je proveden výběr případů (politických stran), kterými se bude 

práce zabývat. 

1.1 Konceptuální (teoretické) ukotvení práce 

 

Na vnitřní organizaci stran lze nahlížet z několika různých teoretických pozic. 

Prvním možným přístupem je zkoumání procesu institucionalizace politické strany, 

které rozpracoval ve své dnes již klasické studii italský politolog Angelo Panebianco.
59

 

Panebiancův organizační model je postaven na tvrzení, že každá strana musí ve projít 

fází institucionalizace, po jejímž dokončení je organizačně vyspělá. Institiucionalizace 

může být buď řízená shora („penetrace“), či zdola („difúze“). Institucionalizaci lze 

provést buď vlastními silami, z čehož strana čerpá vnitřní legitimitu, či s pomocí 

vnějšího aktéra, sponzora, což znamená vnější legitimitu. Zároveň Panebianco 

zdůrazňuje roli charismatického leadera, jehož přítomnost má na proces 

institucionalizace také vliv. Autor na základě těchto premis určuje následující ukazatele 

vnitřní organizace stran: počet a důležitost placeného personálu, způsob financování 

strany, skladba stranického vedení, kontrola nad periferními organizacemi stran a 

způsob identifikace se stranou.
60

 

Dalším možným pohledem je studium vnitřní organizace strany z hlediska míry 

vnitřní demokracie ve straně. Tento přístup zvolila Susan Scarrow při studiu 

demokratizace politických stran. Scarrow určuje oblasti klíčové pro vnitřní demokracii 

ve straně. Počítá mezi ně výběr kandidátů, výběr vedení strany a tvorbu stranických 

programů. Čím širší je možnost zapojení členů strany do těchto procesů, tím větší je 

míra demokracie ve straně. Scarrow v návaznosti na určené oblasti navrhuje konkrétní 

výzkumné otázky, které upřesňují rozsah, ve kterém se danými oblastmi zabývá. 

                                                 
59 PANEBIANCO, Angelo. Political parties: organization and power. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988, xviii, 318 s. ISBN 0521306272. 
60 MEJSTŘÍK, Martin. Panebiancův organizační model a jeho aplikovatelnost na tranformaci 
komunistických stran v západní Evropě. Czech Journal of Political Science / Politologický časopis,  
issue:3 / 2013,   dostupné z : https://www.academia.edu/. 286-289. 
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V návaznosti na to Scarrow stanovuje tři klíčové veličiny (centralizace, inkluze a 

institucionalizace), podle kterých sestavuje typologii vnitrostranické organizace podle 

míry participace členů na chodu strany.
61

 

Dalším možným přístupem je koncept stratarchického uspořádání politických 

stran. Toto uspořádání či aplikace alespoň některých rysů stratarchie ve vnitřním životě 

politické strany již identifikoval Peter Mair v roce 1994 jako obecně uznávaný trend ve 

vývoji politických stran, který pomalu nahrazuje hierarchické uspořádání stran. Mair 

uvádí, že stratarchie není v přímém rozporu s hierarchií, ale spíše to, že strany musí 

určité prvky stratarchického uspořádání přijmout, pokud chtějí v současném politickém 

uspořádání uspět.
62

 Koncept stratarchie je rozpracován pomocí tří teoretických rámců, 

které stratarchické strany zkoumají.  

Prvním konceptem, který je použit jako teoretické východisko této práce, je koncept 

politického franchisingu, který zavedl v roce 2004 Kenneth Carty.V úvodu studie autor 

identifikuje tendence, které se objevují v současném vývoji politických stran. Jedná se 

zejména o ztrátu členské základny a posun od Kirchheimerovy univerzální strany 

(„catch-all party“) ke strukturám, které již nelpí na identifikovatelných názorových 

základech a přizpůsobují se jednorázovým požadavkům, které jsou artikulovány 

stranickými experty před volbami. Strany zároveň musí bojovat na otevřenějším 

volebním trhu, ve kterém ale operují s méně stabilní základnou sympatizantů strany. 

Politici tedy musí v současné době posilovat svou základnu sympatizantů, ale zároveň 

musí umožnit jednotlivým složkám takovou míru autonomie, která by umožnila jejich 

kampaním být natolik flexibilní, že strana bude schopna získat podporu v různých 

prostředích. Autor vychází z Mairova imperativu o stratarchickém uspořádání 

politických stran a na jeho základě staví svůj model.
63

 Autor rovněž poukazuje na to, že 

tradiční modely vnitřní organizace politických stran nezohledňují realitu 

víceúrovňového politického systému. Autor následně zavádí koncept politického 

franchisingu. Jedná se o typ strany, který spojuje výhody standardizace s výhodami 

pramenícími z lokální prezentace produktu tak, aby co nejvíce vyhovoval individuálním 

potřebám lokálního trhu.
64

 Centrální organizace, v našem případě centrum politické 

                                                 
61 Scarrow, Susan. "Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: 
Implementing intra-party democracy." National Democratic Institute Report, 11/01 (2005).  
62 MAIR, Peter. Party Organizations: From Civil Society to the State. In: MAIR, Peter a Ingrid van 
BIEZEN. On parties, party systems and democracy: selected writings of Peter Mair. Colchester, U.K.: 
ECPR Press, 2014. ECPR Press essays. ISBN 9781907301780.  1994. 373. 
63 CARTY, R. K. Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative. 7. 
64 CARTY, 9. 
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strany, definuje základní linii produktu (politickou linii), její labeling a reklamní 

strategii (strategii kampaně) a poskytuje podporu lokálním organizacím, které na 

základě vzájemné dohody tento produkt dodávají na místní trh.
65

Autor uvádí, že 

koncept franchisingu je paralelou, která má pomoci pochopit a pojmenovat vztahy, které 

fungují mezi státní a regionální strukturou strany ve stratarchickém uspořádání a že 

konkrétní podoby organizace „franchise party“ se mohou od sebe diametrálně 

odlišovat.
66

  

 Druhým pohledem na stratarchické uspořádání stran je analytický rámec 

založený na podobném principu jako franchising popsaný výše. Pieter van Houten 

navrhuje použít jako rámec pro analýzu takto uspořádaných stran vztah „pán-správce“. 

Přenos některých pravomocí z úrovně „pána“ na úroveň „správce“ vytváří mezi těmito 

dvěma subjekty vztah. Podstatou vztahu „pán-správce“ je tvrzení, že centrum strany 

(pán) dobrovolně předává některé kompetence na regionální strukturu strany (správce), 

protože jí to přináší nezanedbatelné výhody. Zároveň ale s tímto transferem kompetencí 

přichází určitá rizika, která centrum strany musí stále zvažovat. Výhoda spočívá 

zejména v tom, že regionální struktura zpravidla má větší expertízu na danou teritoriální 

jednotku a je tak schopná úspěšněji zajistit podporu straně ve volbách. Zároveň autor 

uvádí, že regionální struktura (správce) se často těší větší důvěryhodnosti u voličů než 

státní úroveň (pán), což představuje další výhodu pro centrální úroveň. Nevýhodami 

delegace pravomocí na správce je všeobecná tendence voličů stírat rozdíly mezi státní a 

regionální úrovní strany, a to jak v otázkách politických, tak personálních. Národní 

strana tak může být poškozena jakkoli nevhodným či neúspěšným chováním správce, 

protože volič jen obtížně rozlišuje mezi státní a regionální úrovní.
67

 Tento fakt 

představuje cenu za spolupráci, která jinak centrální úrovni přináší značné výhody. Pro 

vztah „pán-správce“ je zásadní vytváření pravidel, která upravují vztah mezi těmito 

dvěma aktéry a která mají ve svém důsledku jeden základní cíl, a to kontrolu centra nad 

regionálními strukturami (správci). Naprosto klíčová je zde tedy existence sankčních a 

jiných kontrolních mechanismů v politické straně, například možnost státní úrovně 

v případě potřeby zasahovat do chodu regionální pobočky strany či kontrola finančních 

prostředků, které správce při své činnosti využívá.
68

  

                                                 
65 CARTY, 10. 
66 Ibidem, 12. 
67 VAN HOUTEN, P. Multi-Level Relations in Political Parties: A Delegation Approach. 141, 142. 
68 Ibidem, 148. 
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Posledním konceptem je vytvoření typologie politických stran podle míry 

hierarchie, stratarchie či federalizace uvnitř politické strany. Nicole Bolleyer se ve své 

definici stratarchie kloní k Cartyho pojetí stratarchie, tedy chápáni stratarchie jako 

mezistupně mezi absolutní koncentrací moci a jejím rozptýlením.
69

 Na základě tohoto 

chápání stratarchie sestavuje typologii tří kategorií politických stran, které od sebe 

odlišuje pomocí způsobu jejich vnitřní organizace. Jedná se o strany hierarchické, 

jejichž hlavním organizačním prvkem je hierarchická struktura s centralizací moci na 

státní úrovni v rukou vedení strany, dále o strany federálního typu, jejichž vedení je 

tvořeno představiteli regionálních struktur a nakonec o novou kategorii, strany 

stratarchické, které mají jednotlivé organizační úrovně rozdělené. Ani jedna úroveň 

strany není nadřazená nad ostatními, avšak každá úroveň plní ve stranické organizaci 

jinou, zvláštní, roli. Při charakterizaci stratarchické strany a následné komparativní 

analýze používá autorka tato kritéria: princip rozdělení moci, alokace kompetencí 

v rámci strany, způsob tvoření rozhodnutí, princip reprezentace na národní úrovni, 

autonomie regionálních struktur, členství ve straně, způsob řešení konfliktů ve straně, a 

distribuce finančních zdrojů.
70

  

Pro určení výzkumných kritérií byly využity další dvě studie, které 

konceptualizují vztahy mezi státní a regionální úrovní strany. Jedná se o studie Krise 

Deschouwera a Lori Thorlakson. Proč právě tyto? Deschouwerův text upozorňuje na 

dva faktory, které jsou pro řádné provedení analýzy zásadní. Jedná se spíše o 

předpoklady k analýze než o konkrétní kritéria. První z nich je rozdělení 

víceúrovňových stran podle jejich teritoriálního dosahu (territorial pervasiveness). 

Deschouwer správně poukazuje na to, že je podstatný rozdíl mezi stranou, jejíž větve 

sahají do všech regionů a zároveň má silné postavení v centru, a stranou, která operuje 

například v jednom jediném regionu a zároveň je zastoupená na centrální úrovni 

vládnutí (např. v parlamentu)
71

. Na základě této úvahy byly do analýzy zahrnuty jen 

strany, které jsou co do náročnosti koordinace stranických aktivit napříč úrovněmi 

alespoň částečně srovnatelné. Druhý Deschouwerův faktor je určení jádra strany. Jádro 

strany (core level) je dle Deschouwera ta úroveň strany, která ostatním úrovním strany 

slouží jako centrum. Deschower říká: „Základní otázka zní: kde doopravdy strana (jádro 

                                                 
69 BOLLEYER, N. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. 317. 
70 Ibidem, 319. 
71 Van Houten, 138. 
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strany) je?“
72

 a po vysvětlení pojmu jádra strany dodává: „Rozhodně bychom neměli 

předpokládat, že nejvyšší úroveň (v teritoriálním smyslu slova) je automaticky úrovní 

nejvyšší.“
73

 Toto Deschouwerovo upozornění je třeba mít neustále na paměti, neboť by 

mohlo dojít k pochybení právě z toho důvodu, že bude jako jádro strany automaticky 

klasifikována teritoriálně nadřazená jednotka, která ale ve skutečnosti jádrem strany 

není.
74

 Při hledání jádra strany Deschouwer identifikuje následující kritéria: 1) Volební 

výsledky, jejich prezentace a interpretace. Autor sleduje, dle jakých územních jednotek 

jsou volební výsledky prezentovány a jak jsou interpretovány (např. jestli jsou volby 

prezentovány jako volby druhého řádu apod.). 2) Stranická disciplína. Deschouwer 

předpokládá, že požadavek na stranickou disciplínu bude vyšší v jádru strany, protože 

v něm se odehrávají důležitější rozhodnutí než na ostatních úrovních.  3) Výběr 

kandidátů. Úroveň, která má pravomoc k výběru kandidátů ve volbách, je klíčová. 4) 

Kariérní cíl. Úroveň, která je vnímána jako kariérní meta pro politiky ve straně, je ta 

nejdůležitější. 5) Koncentrace finančních prostředků strany. Autor považuje za klíčovou 

tu úroveň strany, která spravuje finance a na které dochází k rozhodování o 

přerozdělování prostředků. 6) Důležitost voleb. Zde autor polemizuje o teorii voleb 

druhého řádu
75

 a myšlence, že některé volby jsou zkrátka důležitější než jiné. Zároveň 

ale říká, že toto kritérium lze použít jen na velmi omezený typ stran a není všeobecně 

použitelný.
76

  

Druhou studií je komparativní výzkum Lori Thorlakson z roku 2009 „Patterns of 

party integration, influence and autonomy in seven federations“.
77

 Thorlakson se snaží 

nalézt výzkumná kritéria pro studium vztahů mezi centrální a regionální úrovní strany. 

Zaměřuje se na to, aby kritéria byla aplikovatelná pro maximální počet stran, protože je 

následně používá pro srovnávání 27 politických stran z osmi zemí.
78

 Thorlakson 

kategorizuje vnitřní provázanost strany do tří kritérií. Prvním je „vertikální integrace“, 

čímž autorka rozumí splnění kritéria přítomnosti strany na více úrovních vládnutí a 

vzájemné propojenosti těchto úrovní. Druhým ukazatelem je „vliv“, tedy míra vlivu 

                                                 
72 DESCHOUWER, Kris. Political Parties in Multi-Layered Systems. European Urban and Regional 
Studies. 216 
73 Ibidem. 
74 Ibidem, 213. 
75 Zde autor odkazuje na zdroj: REIF K.-H. Nine second Order National Elections. A conceptual 
Framework for the Analysis of the European Elections Results.European Journal of Political 
Research. 1980. 8 (1): 3-44. 
76 DESCHOUWER, 217 – 219. 
77 THORLAKSON, L. Patterns of Party Integration, Influence and Autonomy in Seven Federations. 
157-177. 
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regionální úrovně na úroveň centrální. Autorka tím poukazuje na roli, kterou mohou 

regionální organizace sehrávat v politických rozhodnutích centra. Třetím kritériem je 

„autonomie“, míra svobody regionální úrovně a míra kompetencí, jaká jsou regionální 

organizaci přiznána centrální úrovní strany. Autorka do tohoto kritéria počítá i sankční 

mechanismy, které centrum může vůči regionálním organizacím v případě potřeby 

použít.
79

 

Na následujících řádcích jsou definovány některé pojmy, které jsou v práci 

použity a mohly by být předmětem nejasností.  

 První termín, který je třeba specifikovat, je „víceúrovňová strana“. Pojem 

víceúrovňová strana vychází z termínu „víceúrovňový stranický systém“ (multi-level 

party system), který je v literatuře používán pro označení stranického systému, ve 

kterém je kromě tradiční (zpravidla státní) struktury funguje i další struktura. Tato další 

struktura nemusí být nutně strukturou regionální. Někteří autoři upozorňují na možnost 

použití termínu „multi-level party system“ i pro popis stranického systému, ve kterém 

strany operují například na státní a evropské úrovni (strana má své zástupce 

v Evropském parlamentu a strana je zároveň členem jedné z evropských politických 

frakcí).
80

 Pro účely této práce byl zaveden termín „víceúrovňová strana“, který označuje 

takovou politickou stranu, která je aktivní na státní i regionální úrovni. S předchozím 

pojmem se pojí další dva termíny, a to celostátní/národní/centrální úroveň a 

regionální/substátní úroveň. První skupina pojmů označuje tu úroveň politické interakce 

(nebo tu část politické strany), která náleží celostátní úrovni politiky. Naproti tomu 

regionální/substátní úroveň strany označuje tu úroveň politické interakce (či tu část 

politické strany), která náleží regionální úrovni politiky. Pokud je použito v některých 

případech termín „struktura“ namísto termínu „úroveň“, je to zejména ze stylistických 

důvodů, smysl těchto dvou pojmů je pro účely této práce totožný.  

Dalším pojmem, který je třeba poněkud obšírněji vysvětlit, je „jádro strany“. 

Jádro strany je překladem anglického „core level“, který používá Kris Deschouwer pro 

označení té úrovně strany, která ostatním úrovním strany slouží jako centrum. Jako 

jádro strany je v této práci označována úroveň sloužící jako centrum strany, nikoli 

skupina vedoucích představitelů strany či některá konkrétní instituce. 

                                                                                                                                               
78 Ibidem, 159. 
79 Ibidem, 160 – 163. 
80 Deschouwer hovoří o multi-layered party systems nebo o multi-layered environment, ve kterém 
víceúrovňové strany operují. DESCHOUWER, Kris. Political Parties in Multi-Layered Systems. 213. 
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Posledním pojmem, který je třeba blíže definovat, je stratarchie. Stratarchie je 

označení pro organizaci, ve které je každá vrstva („strata“) nezávislá na ostatních 

vrstvách. Zároveň každá organizační jednotka je organizačně nezávislá na ostatních 

jednotkách v organizaci.
81

 Na stratarchii se lze dívat jako na protipól k hierarchii, kde je 

moc strany koncentrována do rukou nejvyšších jednotek strany a ostatní jednotky jsou 

na ní závislé. Stratarchie je v tomto pojetí synonymum k rozptýlení moci v organizaci. 

Druhým možným pohledem na stratarchii je chápáni stratarchie jako mezistupně mezi 

absolutní koncentrací moci a jejím rozptýlením. Tento pohled přisuzuje stratarchii 

některé z vlastností hierarchického uspořádání moci.
82

 V této práci bude na stratarchii 

pohlíženo jako na způsob organizace strany, který vede k větší nezávislosti jednotlivých 

úrovní a jednotek uvnitř těchto úrovní na sobě navzájem. Statarchické uspořádání se 

tedy vyznačuje autonomií jak státní, tak regionální úrovně. 

 

Práce se zabývá analýzou vztahu mezi státní a regionální strukturou 

víceúrovňových italských politických stran. Problematika bude zkoumána ve 

dvou výzkumných rovinách. První rovinou výzkumu je analýza víceúrovňových stran 

jako takových. Pro tuto analýzu je využito výzkumných kritérií, která vychází 

z prezentovaných teorií. Druhou rovinou je vyhodnocení, zda se politické strany 

v důsledku organizačních změn, kterými Itálie prošla v devadesátých letech, přiklonily 

ke stratarchickému modelu své vnitřní organizace.  

Výzkumná hypotéza vychází ze tří teoretických předpokladů:  

1) Organizační změny směrem k větší decentralizaci mají vliv na způsob, jakým strana 

definuje vztahy mezi svou státní a regionální úrovní.  

2) Politické strany si vyberou pro úpravu vztahů mezi státní a regionální úrovní takový 

organizační model, jehož vlastnosti budou umožňovat flexibilní a efektivní reagování na 

dynamiku, kterou víceúrovňové státní uspořádání vytváří. 

3) Modely, které tyto podmínky splňují, jsou modely založené na stratarchickém 

uspořádání spíše než na hierarchickém. 

 

 

 

                                                 
81 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY DATABASE. Stratarchy. [online]. 2013 [cit. 2014-4-12]. 
Dostupné z: http://www.csulb.edu/~astevens/posc322/files/strat.html 
82 BOLLEYER, N. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. 317. 
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Cílem práce je potvrzení nebo vyvrácení teze:  

 

„V důsledku změn, kterými Itálie prošla v devadesátých letech a na začátku tohoto 

tisíciletí a které posílily roli regionů v rozhodovacím procesu, je vztah mezi státní a 

regionální úrovní italských víceúrovňových politických stran organizován 

stratarchicky.“  

 

Výzkumná hypotéza implikuje následující výzkumné otázky: 

 

1) Jaká je vnitřní struktura vztahu státní – regionální struktura v italských 

víceúrovňových politických stranách?  

2) Lze u organizační struktury stran sledovat nějaký společný trend? Pokud ano, 

jaký? 

3) Jsou strany organizovány stratarchicky? Jakými důvody se dá vysvětlit výsledné 

organizační uspořádání? 

 

Práce je případovou studií, kdy zkoumaným případem jsou italské víceúrovňové 

politické strany.  Pro výzkum v jednotlivých úrovních práce je používáno několik 

metod. První rovina výzkumu (tedy rozbor vnitřní struktury politických stran) je 

provedena pomocí tzv. formálního profilu stran. Formální profil
83

 strany vyplývá z 

analýzy oficiálních stranických předpisů, typicky stanov stran, souvisejících předpisů, 

které upravují konkrétní mechanismy a postupy v organizaci strany, a etických kodexů 

stran. Analýza zmíněných oficiálních dokumentů a předpisů umožňuje činit závěry o 

nastavení „pravidel hry“ jednotlivých stran a je tedy relevantní metodou pro posouzení 

míry vnitřní provázanosti centrální úrovně strany s jejich regionálními pobočkami. 

Analýza sleduje kritéria, která jsou společná pro všechny zkoumané strany. Kritéria 

budou sloužit pro následnou klasifikaci míry vnitřní provázanosti strany a porovnání 

jednotlivých stran mezi sebou.  

                                                 
83 PIZZIMENTI, Eugenio a Enrico CELOSSI. Party Organizational Change. The case of the Italian 
Second Republic (1993 – 2012).  
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Je ale třeba zmínit fakt, že praxe může být v mnoha ohledech odlišná a formální 

nastavení pravidel nemusí věrně zrcadlit reálné fungování strany. Popis všech 

existujících vazeb a mechanismů, které mají vliv na vztahy mezi státní a regionální 

úrovní zkoumaných stran, by však značně přesáhl rozsah diplomové práce. Proto bylo 

přistoupeno k zúžení zkoumané látky a je třeba mít stále na paměti, že výsledek analýzy 

je postaven právě na těchto datech. 

Dále jsou výsledky analýzy jednotlivých politických stran porovnány a toto 

srovnání je interpretováno. V závěrečné fázi výzkumné části jsou stanovena kritéria pro 

vyhodnocování míry stratarchie v jednotlivých politických stranách a na jejich základě 

je určena míra stratarchie v jednotlivých politických stranách. Tyto výsledky jsou 

následně interpretovány a dochází k potvrzení či vyvrácení hypotézy, čímž se splní cíl 

práce. 

 

 1.2 Výběr případů 

 

Italská politická scéna se vyznačuje poměrně vysokou mírou nestability ve 

smyslu proměnlivého počtu politických stran. Také počet stran, které kandidují 

v regionálních i celostátních volbách, je vysoký. Vzhledem k plánovanému rozsahu 

práce není možné zabývat se všemi stranami, které fungují v italském politickém 

systému. Je tedy nutné vybrat takové strany, které budou splňovat kritéria týkající se 

jejich víceúrovňového charakteru a jejich zastoupení v parlamentech na státní a 

regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že je zkoumán současný stav stran a také 

vzhledem k relativně velké míře nestability italských stran (časté zanikání, spojování, 

přejmenování apod.), je nutné stanovit období, ve kterém budou strany zkoumány. 

Vzhledem k výše zmíněným požadavkům byl zvolen časový interval mezi dubnem 

2008, kdy se konaly legislativní volby a listopadem 2014, kdy se konaly regionální 

volby v regionech Emilia-Romagna a Calabria.  Základním požadavkem pro výběr stran 

je zastoupení strany na obou úrovních vládnutí – tedy na celostátní i regionální úrovni. 

Zastoupením je zde myšlena přítomnost strany v parlamentu. Pokud strana získá ve 

volbách minimálně jeden mandát, je zastoupena. Nutnost působit jako vládní či 

opoziční strana na obou úrovních zároveň klade na stranickou organizaci mnohem vyšší 

nároky, než kdyby takto působila jen na jedné úrovni.
84

 

                                                 
84 SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS. Territorial party politics in Western Europe. 17. 



   

 

26 

  

Ve sledovaném období proběhly v Itálii dvoje volby do dolní komory italského 

parlamentu. Do analýzy jsou zahrnuty strany, které získaly minimálně jeden mandát 

v obou volbách. Toto pravidlo zajišťuje, že jsou analyzovány strany, které opakovaně 

dokázaly získat podporu voličů na celostátní úrovni, a tudíž by se daly označit za 

etablované. 

Poněkud složitější je situace týkající se zastoupení v regionech. Volby do 

regionálních parlamentů v Itálii neprobíhají současně. V sedmi z patnácti regionů 

proběhly ve sledovaném období jediné regionální volby, a to v roce 2010. Ve zbylých 

osmi regionech (Piemonte, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, 

Emilia-Romagna) ale proběhly z různých důvodů volby dvoje. Neexistují tedy takové 

výsledky, které by poskytovaly údaje sesbírané v jeden okamžik. Pro účely této práce je 

ale zásadní, jestli ve sledovaném období byly strany přítomné v parlamentu či nikoli, 

což je faktor, na který nemá rozdíl v časování voleb vliv. Do analýzy jsou tedy zahrnuty 

strany, které získaly mandát minimálně v jedněch regionálních volbách ve sledovaném 

období (pokud se jedná o regiony, kde proběhly pouze jedny volby, musí strany získat 

minimálně jeden mandát v těchto jediných volbách). Toto kritérium zajistí, že strana je 

v regionálním parlamentu minimálně v části sledovaného období aktivní. Dalším 

faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je situace, kdy strana získá mandáty pouze 

v některých regionech a v jiných ne. Aby bylo zajištěno, že vybrané strany budou 

v relativně podobné situaci ve smyslu počtu regionů, kde se strana účastní vlády či 

opozice, budou do analýzy zahrnuty pouze ty strany, které získaly mandát 

v nadpoloviční většině všech zkoumaných regionů (tedy v osmi z nich). 

Pro výběr stran, které budou zahrnuty do analýzy, byla na základě výše 

popsaných požadavků stanovena tato kritéria: Strana získala minimálně jeden mandát 

v poslanecké sněmovně v každých legislativních volbách spadajících do sledovaného 

období (tedy ve volbách v roce 2008 a 2013) a zároveň strana získala minimálně jeden 

mandát v nadpoloviční většině regionálních parlamentů regionů s normálním 

statusem minimálně v jedněch regionálních volbách za sledované období. 

 

Dle prvního kritéria bylo vybráno pět politických stran: Partito Democratico (PD), 

Popolo della Libertá (PdL), Lega Nord (LN), Unione di Centro (UdC) a Südtiroler 

Volkspartei (SVP). 
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Logo Název strany 

Volby 2013 Volby 2008 

Počet 

platných 

hlasů 

Počet 

platných 

hlasů [%] 

Počet 

mandátů 

Počet 

platných 

hlasů 

Počet 

platných 

hlasů [%] 

Počet 

mandátů 

 

CENTRO 

DEMOCRATICO 
167 328 0,49% 6 0 0,00% 0 

 

DI PIETRO ITALIA DEI 

VALORI 
0 0,00% 0 1 594 024 4,37% 28 

 
FRATELLI D'ITALIA 666 765 1,96% 9 0 0,00% 0 

 

IL POPOLO DELLA 

LIBERTA' 
7 332 134 21,56% 97 13 629 464 37,38% 272 

 
LEGA NORD 1 390 534 4,09% 18 3 024 543 8,30% 60 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

BEPPEGRILLO.IT 
8 691 406 25,56% 108 0 0,00% 0 

 

MOVIMENTO PER 

L'AUTONOMIA ALL. 

PER IL SUD 

0 0,00% 0 410 499 1,13% 8 

 

PARTITO 

DEMOCRATICO 
8 646 034 25,43% 292 12 095 306 33,18% 211 

 

SCELTA CIVICA CON 

MONTI PER L'ITALIA 
2 823 842 8,30% 37 0 0,00% 0 

 

SINISTRA ECOLOGIA 

LIBERTA' 
1 089 231 3,20% 37 0 0,00% 0 

 
SVP 1 468 0,43% 5 147 718 0,41% 2 

 
UNIONE DI CENTRO 608 321 1,79% 8 2 050 229 5,62% 36 

Zdroj: Ministero dell´Interno
85

 

 

 

Druhým krokem bylo ověření, zda tyto strany splňují požadavek minimálně 

jednoho mandátu v nadpoloviční většině regionálních parlamentů ve sledovaném 

období. Vzhledem k tomu, že práce se zabývá pouze regiony s řádným statusem a strana 

Südtiroler Volkspartei je regionální stranou regionu se speciálním statusem Trentino-

Alto Adige, nebude do analýzy zahrnuta. SVP rovněž nesplňuje požadavek na 

nadpoloviční počet regionů s minimálně jedním mandátem.   

                                                 
85 MINISTERO DELL´INTERNO. Archivo Storico [online]. 2014 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: 
http://elezionistorico.interno.it/ 
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  PD PDL LN UDC SVP Rok voleb 

Piemonte ano ano ano ano ne 2010, 2014 

Lombardia ano ano ano ano ne 2010, 2013 

Veneto ano ano ano ano ne 2010 

Liguria  ano ano ano ano ne 2010 

Emilia-Romagna ano ano ano ano ne 2010, 2014 

Toscana ano ano ano ano ne 2010 

Umbria ano ano ano ne ne 2010 

Marche ano ano ano ano ne 2010 

Lazio ano ano ne ano ne 2010, 2013 

Abruzzo ano ano ne ano ne 2008, 2014 

Molise ano ano ne ano ne 2011, 2013 

Campania ano ano ne ano ne 2010 

Puglia ano ano ne ano ne 2010 

Basilicata ano ano ne ano ne 2010, 2013 

Calabria ano ano ne ano ne 2010, 2014 

SPLŇUJE POŽADAVKY ANO ANO ANO ANO NE 
 

Zdroj: Ministero dell´Interno
86

 

 

 

Pro analýzu tedy byly vybrány tyto čtyři strany: Partito Democratico (PD), Popolo della 

Libertá (PdL), Lega Nord (LN) a Unione di Centro (UdC). 

1.3 Výzkumná kritéria 

 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, „vnitřní organizace“ politické strany 

je velmi komplexní pojem. Směrů, kterými se lze při výzkumu vydat, je mnoho a každý 

z nich podtrhuje jinou oblast vnitřní organizace. Protože je tento konkrétní výzkum 

zaměřen na studium vztahů, které charakterizují víceúrovňový charakter strany, jsou 

vybrána taková kritéria, která se věnují vztahu mezi centrální a regionální úrovní strany. 

                                                 
86 INISTERO DELL´INTERNO. Archivo Storico [online]. 2014 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: 
http://elezionistorico.interno.it/. 



   

 

29 

  

Při výběru kritérií pro následnou analýzu bylo využito konceptů, jež jsou 

představeny na předchozích stranách. Metoda vyhodnocování kritérií a jejich klasifikace 

byla s několika úpravami převzata ze zmíněné studie Lori Thorlakson. K naplnění cíle 

výzkumu je převzetí těchto metod relevantní, protože umožňuje vyhodnocovat ta 

kritéria, která odpovídají údajům, jež je třeba pozorovat při určování případné 

stratarchické struktury strany. Rovněž kritéria, která Thorlakson použila pro svůj 

výzkum, byla v upravené verzi využita.   

Z Deschouwerových kritérií byla vybrána kritéria č. 3 a č. 5 v původním znění a 

kritérium č. 2 v upraveném znění. Kritéria č. 1 a č. 6 byla vynechána z toho důvodu, že 

autor sám připouští, že jsou relevantní spíše pro hledání jádra strany mezi státní úrovní a 

úrovní evropskou, tedy zastoupením strany v Evropském parlamentu.
87

 Do analýzy 

rovněž nebylo zahrnuto kritérium č. 4, kde autor za prvé poukazuje na nízkou úroveň 

probádanosti tohoto problému v kontextu víceúrovňového prostředí a za druhé zde 

existuje přesah do institucí mimo politickou stranu a toto kritérium hovoří spíše o 

povaze politického systému než jedné politické strany.
88

 Výsledná sada výzkumných 

kritérií použitá pro výzkum v této kapitole je následující: 

 

První kritérium je určení jádra strany. Jako jádro strany je myšlena ta úroveň 

strany, která je ve straně chápána jako centrální. Určení jádra strany bude provedeno 

podle tří Deschouwerových ukazatelů, které jsou upraveny pro potřeby tohoto 

výzkumu:  

Prvním ukazatelem je stranická disciplína. Kritérium stranické disciplíny je pro 

následující analýzu modifikováno. Myšlenka věrnosti politickým liniím, kterou strana 

po svých členech vyžaduje, byla zachována, ale byl pozměněn způsob, jakým bude toto 

kritérium zkoumáno. Kritérium bylo rovněž upraveno tak, aby bylo možné jasně 

stanovit, zda je jádro strany spíše na centrální či spíše na regionální úrovni. Kritérium 

bude posuzováno podle přítomnosti nástrojů k jejímu vynucování a podle toho, kdo a 

vůči komu jimi disponuje. Jako jádro strany je označena ta úroveň strany, která 

disponuje silnějšími sankčními mechanismy vůči té druhé.
89

  

Druhým ukazatelem je výběr kandidátů do voleb. Pokud je výběr kandidátů do voleb 

kompetencí státní strany či státní strana do něj může zasahovat, je jako jádro označena 

                                                 
87 DESCHOUWER,  Kris. Political Parties in Multi-Layered Systems. 217 a 219. 
88 Ibidem, 218. 
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státní úroveň. Pokud je výběr kandidátů plně v kompetenci regionů, je jako jádro 

označena regionální úroveň.  

Třetím ukazatelem je koncentrace stranických financí. Pokud jsou stranické finance 

koncentrovány na státní úrovni a tato úroveň má pravomoc rozdělovat prostředky 

regionům, je jako jádro označena státní úroveň. Státní úroveň je jako jádro určena i 

tehdy, pokud státní strana může zasahovat do finančních záležitostí regionální strany či 

rozhodovat, jak s alokovanými prostředky naložit. Pokud mají regiony finance plně 

oddělené a mohou s nimi volně nakládat bez zásahů z centra, či pokud regiony alokují 

určitou část svých financí na státní úroveň a zbytek prostředků si nechávají pro svou 

potřebu, je jako jádro určena regionální úroveň.  

 

Druhým kritériem je určení míry vertikální propojenosti strany. Toto kritérium 

hovoří o formálním rozsahu organizačního propojení, vzájemné závislosti a spolupráci 

mezi státní a regionální stranickou organizací. Vertikální propojenost strany bude 

zkoumána na základě tří ukazatelů. 

Prvním ukazatelem je společné členství ve straně. Pokud je členství ve straně společné 

pro státní i regionální úroveň, je zanesena hodnota 1. Pokud je členství ve straně dvojí, 

tedy jedno pro státní a jedno pro regionální úroveň, je zanesena hodnota 0.  

Druhým ukazatelem je existence společného majetku a financí. Pokud strana vlastní 

společný majetek a finance (jež si může přerozdělovat), je zanesena hodnota 1. Pokud 

jsou majetek a finance oddělené pro obě úrovně a každá úroveň spravuje své prostředky 

zvlášť, je zanesena hodnota 0. 

Třetím ukazatelem je existence společné struktury vládnutí. Pokud má strana společné 

ústředí, které má pravomoci jak na státní, tak na regionální úrovni, je zanesena hodnota 

1. Stejná hodnota je zanesena i tehdy, pokud má strana ústředí dvě (regionální a státní), 

ale centrální ústředí kontroluje ústředí regionální. Pokud strana má na sobě nezávislé a 

zcela samostatné regionální i státní ústředí, je zanesena hodnota 0.  

Na základě těchto kritérií lze určit, do jaké míry je strana vertikálně propojená. Pokud 

strana vykazuje hodnotu „1“ u všech tří kritérií, je míra jejího propojení nejvyšší. 

Znamená to, že strana má formální organizační propojení a státní a regionální úroveň 

spolu spolupracují. Pokud je u jednoho či více kritérií zanesena hodnota 0, znamená to, 

                                                                                                                                               
89 Pokud například může státní úroveň z politických důvodů rozpustit strukturu regionální úrovně, je jako 

jádro strany určena úroveň státní. 
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že strana v určité oblasti propojení není, pokud je 0 zanesena u všech tří kritérií, jedná 

se o stranu, kde jednotlivé úrovně fungují odděleně.  

 

Třetím kritériem je vliv regionů. Vliv regionů popisuje rozsah, ve kterém je 

regionální strana důležitým faktorem pro jádro strany. Nejsilnější je tehdy, když regiony 

jsou zastoupeny v exekutivní organizační struktuře jádra a drží rovnováhu moci. 

Nejslabší je tehdy, kdy regiony v jádru strany vůbec zastoupeny nejsou. Vliv regionů 

bude určen podle zastoupení v regionálních zástupců v exekutivě jádra strany. Pokud 

zástupci regionů tvoří v exekutivních orgánech strany menšinu, je tento stav označen 

číslem 0 a vliv regionů na jádro strany klasifikován jako „nízký“. Pokud jsou zástupci 

regionů v jádru strany doplněni o komunální složky, funkční skupiny či další členy, je 

tento stav označen číslem 1 a vliv regionů je klasifikován jako „mírný“. V případě, že 

zástupci regionů tvoří většinu členů hlavního exekutivního orgánu strany, je tento stav 

označen číslem 2 a míra vlivu regionů na jádro strany je klasifikována jako „vysoká“.  

 

Posledním kritériem je autonomie ostatních úrovní na jádru strany. Tento 

ukazatel měří stupeň svobody, kterou má regionální strana ve svých rozhodováních a do 

jaké míry ji jádro strany v tomto směru ovlivňuje. Autonomie regionálních odnoží stran 

umožňuje rozdíly politik mezi jednotlivými regionálními odnožemi. Míra autonomie 

závisí na stupni kontroly jádra v oblastech, jako je stranická disciplína nebo pravomoc 

ve výběru kandidátů či tvorbě programu. Také záleží na dostupnosti sankčních 

mechanismů jádra, které lze proti regionům použít a na přítomnosti orgánu nezávislé 

arbitráže ve věci případných sporů mezi jádrem a regiony. Míra autonomie regionů je 

zkoumána na základě následujících ukazatelů. 

Prvním ukazatelem je výběr kandidátů a tvorba programu. Toto kritérium ukazuje na 

míru autonomie regionů při tvorbě volebních programů a při výběru kandidátů a 

volebních leaderů. Pokud jádro strany hraje v těchto procesech roli nebo má právo veta, 

je stupeň autonomie vyhodnocen jako nízký a označen číslem 0. Pokud jádro strany tyto 

pravomoci nemá, je stupeň autonomie vysoký a je označen číslem 1.  

Druhým ukazatelem je síla dostupných sankcí. Tento ukazatel zkoumá sankce (stejně 

jako u ukazatele stranické disciplíny), ale zaměřuje se jinou otázku týkající se sankcí. Měří 

sílu sankčních mechanismů, které jádro strany může uplatňovat vůči ostatním úrovním 

strany. Pokud jádro strany může intervenovat do vnitřních záležitostí regionální strany a 

může zasahovat do její struktury nebo její strukturu rozpustit, je stupeň autonomie nízký a 
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je označen číslem 0. Pokud jádro strany tyto pravomoci nemá nebo pokud je možnost 

udělení sankce podmíněna doplňujícími podmínkami, které omezují pravomoci jádra, je 

míra autonomie vyhodnocena jako vysoká a je označena číslem 1.   

Třetím ukazatelem je přítomnost orgánu nezávislé arbitráže při řešení konfliktů. 

Ukazatel sleduje, zda ve straně tento orgán přítomný je či není. Pokud přítomný je, je 

zanesena hodnota 1. Pokud přítomný není, je zanesena hodnota 0.  

Na základě těchto tří ukazatelů lze určit míru autonomie regionální struktury na jádru 

strany. Pokud je součet hodnot všech tří kritérií roven 3, jedná se o vysokou míru 

autonomie. Pokud je roven 2, jedná se o autonomii mírnou. Pokud se součet rovná 1 

nebo 0, jedná se autonomii nízkou.   

 

 

Graficky lze výše popsaná kritéria znázornit takto: 

 

 

 

 

1.4 Struktura práce 

 

Práce je rozčleněna do šesti kapitol. Kapitoly 2 až 5 se věnují jednotlivým politickým 

stranám a v jednotlivých podkapitolách sledují výše zmíněná kritéria. Na konci každé 

z těchto kapitol je zobrazen souhrnný diagram, který rekapituluje výsledky analýzy pro 

jednotlivé strany. Kapitola 6 má název Diskuze a je v ní provedena komparace 
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jednotlivých stran a vyhodnocení míry stratarchického uspořádání. V závěru práce jsou 

zrekapitulovány klíčové body výzkumu a je zodpovězeno na výzkumné otázky. 

 

 
 

 

2.  Il Popolo della Libertá 
 

2.1 Určení jádra strany  

 

Prvním kritériem je stranická disciplína, konkrétně zkoumání přítomnosti 

sankčních mechanismů a nalezení orgánu, který je může použít. V případě PdL má 

strana k dispozici sankční mechanismy na celostátní úrovni (konkrétně v pravomoci 

L´Ufficio di Presidenza)
90

. První kritérium je tedy vyhodnoceno tak, že jádro je na 

celostátní úrovni strany. Druhé kritérium, tedy výběr kandidátů, je v PdL kompetencí 

státní úrovně strany, a to jak pro volby do celostátního parlamentu, tak pro většinovou 

kvótu pro volby do parlamentu regionálního a určení leadera regionální kandidátky.
91

 

Jako jádro je v tomto kritériu vyhodnocena celostátní úroveň strany. Třetím kritériem je 

koncentrace finančních prostředků strany. V případě PdL jsou prostředky strany 

koncentrovány na celostátní úrovni strany. O způsobu alokace prostředků rozhoduje 

l´Ufficio di Presidenza.
92

 Jako jádro se zde opět vyprofilovala celostátní úroveň strany. 

Protože byla celostátní úroveň označena jako jádro ve všech třech kritériích, je tak 

označována i nadále. Jako jádro strany je tedy při všech dalších kritériích myšlena 

celostátní úroveň strany. 

2.2 Vertikální propojenost  

 

Prvním kritériem, které bylo zkoumáno, je stranické členství. PdL má zavedené 

dva stupně vztahu jedince k organizaci, a to stupeň „aderente“ (stoupenec strany) a 

„assiciato“ (spolupracovník strany). Rozdíl mezi těmito dvěma stupni je míra práv a 

povinností, které jedinec nabývá. Stoupenec je občan, který podepíše „Carta dei Valori“ 

                                                 
90 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo V, art. 48. Consiglio Nazionale, Il Popolo della Libertà, 2011. 
Dostupné z: http://www.politicalpartydb.org/party-statutes-archive/italy/pdl/ 
91 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo II, art. 25. 
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(Listinu hodnot)
93

 a dovrší věk 16 let. Stoupenci se mohou účastnit v omezené míře 

chodu strany. Spolupracovníci strany mají práva a povinnosti spojené s členstvím ve 

straně, mají povinnost platit členské poplatky, jednat v souladu s principy a programem 

strany. Mají aktivní i pasivní volební právo a právo podílet se na aktivitách strany. 

Členství v PdL je jen jedno a je sdílené pro celostátní i regionální úroveň.
94

 Toto 

kritérium je popsáno hodnotou 1. Druhé kritérium se týká sdílených financí. Regiony 

nejsou finančně nezávislé na jádru strany. Jádro spravuje stranické finance a 

přerozděluje dle potřeby prostředky do regionů.
95

  Finance jsou tedy sdílené a kritériu je 

připsána hodnota 1. Třetí kritérium se týká sdíleného vedení strany. I když má PdL 

ustanoveno lokální vedení regionů, podléhá toto vedení celostátním orgánům, jež 

reprezentuje primárně „Il Presidente nazionale“ (předseda strany), „Uffico di Presienza“ 

(kancelář předsedy), Il Segretario Polito Nazionale (politický sekretář strany), I 

Coordinatori Nazionali (národní koordinároři), La Direzione nazionale (celostátní 

vedení strany) a Il Consiglio Nazionale (národní rada).
96

 Vedení strany tedy je společné 

pro obě úrovně a vykazuje hodnotu 1. Dle těchto kritérií můžeme o PdL hovořit jako o 

integrované straně.  

2.3 Vliv regionů 

 

Podle stanov strany je celostátní vedení strany tvořeno kombinací 120 volených 

zástupců a dále jmenovaných zástupců, jejichž účast vyplývá z funkce, kterou 

zastávají.
97

 Strana nemá stanovené kvóty pro regionální zastoupení v orgánech, které 

mají výkonné pravomoci. Zastoupení regionů je přítomné pouze v národní radě, kde se 

schází společně s národními a evropskými poslanci, ministry, zástupci provincií a měst, 

členů celostátního vedení rady a kanceláře předsedy. Vzhledem k početnosti členů 

tohoto orgánu je svoláván jednou za rok.
98

 Rozhodovací pravomoci ve straně jsou 

výrazně soustředěny do rukou předsedy a jím jmenovaných spolupracovníků. Na 

základě těchto poznatků je vliv regionálních zástupců na jádro strany označen číslem 0 

a je klasifikován jako nízký.   

                                                                                                                                               
92 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo IV, art. 36. 
93 Carta dei Valori. Il Popolo della Liberta. http://www.pdl.it/libri/carta-valori/index.html 
94 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo I, art. 2 a art. 4. 
95 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo IV, art. 36. 
96 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo I,  art. 16. – art. 19. 
97 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo I, art. 18. 
98 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo I, art. 19. 
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2.4 Autonomie 

 

Kritérium č. 1 se zabývá výběrem kandidátů a tvorbou programu. PdL poskytuje 

regionálním strukturám jen omezenou pravomoc při těchto procesech. Výběr kandidátů 

do regionálních voleb je pravomocí zejména státní úrovně. Kancelář předsedy strany má 

pravomoc vybírat leadery kandidátek a také kandidáty, kteří jsou voleni většinovým 

volebním systémem. Kandidáty, již jsou voleni proporčně, vybírá regionální úroveň. 

V případě neshody zasahuje celostátní úroveň strany.
99

 Složky programu, které jsou 

přímo spjaté s regionem, vytváří regionální úroveň strany v souladu s celostátními 

programovými cíly.
100

 Tvorba programu na celostátní úrovni je v kompetenci národní 

rady.
101

 Vzhledem k možnosti centra zasahovat do regionálních záležitostí byl stupeň 

autonomie vyhodnocen jako nízký (0). Centrum strany rovněž disponuje rozsáhlým 

spektrem sankcí, které může použít proti jednotlivcům i proti regionálnímu zastoupení 

v případě vážných porušení stanov, morální integrity či politických zájmů strany.
102

 

Centrum strany může rovněž odvolat volené regionální struktury.
103

 Přítomnost těchto 

sankcí působí, že stupeň autonomie je vyhodnocen opět jako nízký (0). Třetím kritériem 

je přítomnost orgánu nezávislé arbitráže. Ten v PdL přítomen je. Systém nezávislé 

arbitráže je rozdělen do dvou úrovní, regionální a státní.
104

 Stupeň autonomie v tomto 

třetím bodě je vyhodnocen jako vysoký (1).  

 

Dle vysledovaných kritérií se na PdL lze dívat jako na stranu silně centralizovanou. 

Předseda strany a jím jmenovaní spolupracovníci mají široké pravomoci, včetně 

jmenování klíčových postav regionální politiky. Úroveň vlivu regionální struktury na 

jádro strany je nízká, stejně tak jako míra autonomie regionální struktury na centru 

strany. Graficky lze výsledky vnitřní struktury PdL znázornit takto: 

 

                                                 
99 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo II, art. 25. 
100 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo II, art. 39. 
101 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo II, Capo I, art. 18. 
102 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo IV, art. 45. 
103 Ibidem. 
104 Statuto del Popolo della Libertà. Titolo V, art. 42 - 44. 
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3.  Partito Democratico 
 

3.1 Určení jádra strany 

 

 Z hlediska kritéria stranické disciplíny a určení úrovně, která sankce může 

použít, vyplývá ze stanov strany, že možnost použití sankcí má v PD po splnění 

stanovených podmínek pro jejich použití centrum strany.
105

 Pro vyhodnocení prvního 

kritéria platí, že jádro je na celostátní úrovni strany. Druhé kritérium, výběr kandidátů a 

volebních leaderů, je v PD kompetencí té úrovně strany, které se konkrétní volby týkají. 

Jak regionální, tak celostátní úroveň mají svobodu ve výběru svých kandidátů. Pro 

komunální, provinciální a regionální volby je výběr kandidátů vždy proveden skrze 

stranické primárky.
106

 Jako jádro tady nelze značit ani jednu ze zkoumaných úrovní, 

nebo obě. Třetím kritériem je koncentrace finančních prostředků strany. Regionální 

úroveň má velkou míru finanční nezávislosti, zejména po změně stanov strany v roce 

2012. Finance celostátní a regionální úrovně jsou do značné míry oddělené.
107

 Podrobná 

pravidla upravující tok finančních prostředků jsou upravena ve zvláštním dokumentu, 

který byl schválen společně regionálními i státními zástupci.
108

 Je v něm zakotven 

princip „samofinancování“ regionálních organizací.
109

 Jako jádro zde tedy opět nelze 

jednoznačně označit ani jednu z úrovní. Protože celostátní úroveň označena jako jádro 

pouze v jednom ze tří kritérií, lze vyvodit závěr, že celostátní úroveň strany je sice 

jakýmsi jádrem, ale regiony jsou do velké míry samostatné. Jako jádro strany tedy bude 

pro účely následující analýzy označována státní úroveň, ale je zřejmé, že vlastnosti 

strany, které vedly k obtížím při hledání jádra strany, se promítnou do dalších kritérií a 

lze očekávat silné pravomoci regionů ve vztahu k centru.  

3.2 Vertikální propojenost  

 

Jako první je podrobeno analýze kritérium stranického členství. Podobně jako 

PdL, i PD má zavedeny dva stupně členství. První skupinou jsou „elettori“ (voliči), kteří 

                                                 
105Statuto del Partito Democratico. Assemblea Costituente nazionale, 2008.  Dostupné z: 
http://www.politicalpartydb.org/party-statutes-archive/italy/pd/.  
Sankční mechanismy nejsou předmětem jednoho konkrétního článku. Jsou stanoveny v článcích, jež 
upravují konkrétní mechanismy či činnosti institucí, které by se mohly stát adresátem sankcí.  
106 Statuto del Partito Democratico. Capo III, Articolo 12 a Capo IV, Articolo 18.  
107 Statuto del Partito Democratico. Capo VII, Articolo 34. 
108 Statuto del Partito Democratico. Capo VII, Articolo 36.  
109 REGOLAMENTO FINANZIARIO NAZIONALE, Articolo 3. Dostupné z: 
https://s3.amazonaws.com/PDS3/allegati/regolamento_finanziario55550.pdf 



   

 

38 

  

mohou a nemusí být členy strany, a kteří si přejí být vedeni v záznamech evidujících 

podporovatele strany. Elettori mají právo v omezené míře participovat na aktivitách 

strany a mají povinnost podporovat stranu v různých druzích voleb či jednat v souladu 

s prohlášením podepsaným při registraci. Druhou skupinou členů jsou „inscritti“ 

(zapsaní), kteří jsou plnoprávnými členy strany. Mají práva volit i být volen či podílet se 

na tvorbě programu a povinnosti respektovat stanovy strany, etický kodex, platit 

členský příspěvek a aktivně participovat na životě strany. Členství v PD je sdílené pro 

celostátní i regionální úroveň.
110

 Toto kritérium je tedy popsáno hodnotou 1. Kritérium 

hovořící o financích strany bylo již částečně objasněno. Regiony jsou finančně nezávislé 

na celostátní úrovni strany a nesou za své hospodaření odpovědnost. Kritériu je připsána 

hodnota 0, protože požadavek na společné finance u PD splněn není. Třetí kritérium 

hovoří o sdíleném vedení strany. PD má celostátní orgány, jež jsou uznávány celou 

stranou a lze tak hovořit o společném vedení strany (jedná se především o společného 

předsedu strany, „Assemblea nazionale“ (národní shromáždění), „Direzione nazionale“ 

(celostátní vedení) a „Segreteria nazionale“ (národní sekretariát), který je exekutivním 

orgánem strany)
111

. Vedení strany je jednotné a je popsáno hodnotou 1. Přestože finance 

jsou spravovány každou úrovní zvlášť, ostatní dva faktory vykázaly znaky vertikální 

propojenosti a strana je tak klasifikována jako převážně integrovaná. 

3.3 Vliv regionů 

 

Celostátní exekutiva strany je tvořena dvěma orgány, národním sekretariátem a 

celostátním vedením. Národní sekretariát je tvořen maximálně patnácti členy, které 

jmenuje předseda strany
112

. Celostátní vedení je tvořeno sto dvaceti členy, kteří jsou 

voleni národním shromážděním. Vedle těchto členů jsou členy vedení předseda strany, 

prezident národního shromáždění, místopředsedové, pokladník strany, představitel 

organizace mladých členů strany, předsedové parlamentních klubů a regionální 

předsedové.
113

 Pro výběr volených členů vedení strany či jmenovaných členů národního 

sekretariátu nejsou nastaveny kvóty pro regionální zastoupení. Regiony jsou v exekutivě 

jádra zastoupeni menšinově a jejich vliv je tedy označen číslem 0. Je klasifikován jako 

nízký. 

                                                 
110 Statuto del Partito Democratico. Capo I, Articolo 2.  
111 Statuto del Partito Democratico. Capo II, Articoli 3 – 8. 
112 Statuto del Partito Democratico. Capo II, Articolo 8. 
113 Ibidem. 
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3.4 Autonomie  

Prvním kritériem pro posouzení stupně autonomie je výběr kandidátů a tvorba 

programu. Regionální organizace PD mají plnou autonomii jak ve výběru kandidátů, tak 

v tvorbě programu. Regionální organizace mají ve skutečnosti plnou autonomii nejen ve 

výběru kandidátů a v tvorbě programu, ale i ve věcech politických, finančních, 

organizačních a dalších kromě těch, které jsou výslovně uvedeny ve stanovách jako 

pravomoci celostátní úrovně strany.
114

 Regionální organizace mají dokonce své vlastní 

stanovy, jejichž povinným parametrem je soulad se stanovami.
115

 Zajímavým 

momentem je tvoření koalic na regionální a nižší úrovni. Pokud strana vstupuje do 

koalice se stranou, se kterou strana v koalici na celostátní úrovni není, je povinná o této 

skutečnosti informovat předsedu strany. Pokud předseda s koaličním partnerem 

nesouhlasí, je regionální vedení povinno rozhodnutí akceptovat.
116

 Protože regionální 

strany jsou plně autonomní ve sledovaných oblastech, byl stupeň autonomie 

vyhodnocen jako vysoký (1). Co se týče sankcí, které může státní úroveň uvalit na 

regionální organizace, existuje možnost rozpustit regionální zastoupení strany a odvolat 

předsedu, ovšem pouze v případě, že se jedná o opakované a vážné porušení stanov či 

opakovaného a vážného opomenutí etického kodexu a to pouze za podmínky, že se pro 

tento krok vysloví čtyřicet procent členů regionálního shromáždění strany.
117

 Toto 

omezení v použití sankcí omezuje moc celostátního vedení strany a stupeň autonomie je 

vyhodnocen jako vysoký (1). Přítomnost orgánu nezávislé arbitráže, tedy třetí kritérium, 

je ve stanovách zakotvena v článku 12, odstavci 3. Jedná se o arbitráž v případě, kdy 

region prohlásí, že státní úroveň narušila autonomii regionu v rozporu se stanovami.
118

 

Protože orgán nezávislé arbitráže ve straně existuje, je stupeň autonomie vyhodnocen 

jako vysoký (1). Suma zanesených hodnot se rovná třem, což znamená, že celková 

hodnota autonomie byla vyhodnocena jako vysoká. 

 

Partito Democtatico je strana, která má zavedeny principy autonomie regionálních 

zastoupení ve všech oblastech, které přímo nespadají do kompetence celostátní úrovně 

strany. Lze pozorovat, že tento fakt se promítl do výsledků, které model vytvořil. Určení 

jádra strany bylo kvůli oddělenosti obou úrovní obtížné. Rovněž míra vertikální 

                                                 
114 Statuto del Partito Democratico. Capo III, Articolo 12.  
115 Statuto del Partito Democratico. Capo III, Articolo 11. 
116 Statuto del Partito Democratico. Capo III, Articolo 12. 
117 Statuto del Partito Democratico. Capo III, Articolo 17.  
118 Statuto del Partito Democratico. Capo III, Articolo 12. 
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propojenosti je snížena kvůli existenci autonomie ve finančních záležitostech. Vliv 

regionů na jádro strany je nízký, což lze ovšem vysvětlit opět jako důsledek oddělenosti 

obou úrovní a nikoli jako ukazatel podřadného postavení regionů ve stranické hierarchii. 

Ukazatel autonomie jasně dokazuje, že samostatnost regionů je značná. Tomu napovídá 

nejen vysoká hodnota u tohoto ukazatele, ale i fakt, že regionální struktury mají vlastní 

stanovy, které upravují jejich činnost.  

Graficky lze výsledky znázornit takto: 
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4.  Lega Nord 
 

4.1 Určení jádra strany 

 V případě Legy Nord je třeba nejprve poznamenat, že LN není sestavena 

z celostátní a regionální úrovně. LN je v tomto směru atypická, protože úroveň, která je 

u jiných stran celostátní, je reprezentována úrovní federální. Tato úroveň je konfederací 

úrovní regionálních, které jsou označovány jako „národy“. Národů, které patří do LN, je 

třináct
119

 a jsou to pouze územní celky situované v severní a částečně střední Itálii, což 

logicky vyplývá z ideologických základů strany. LN tedy nemá celostátní strukturu, 

nicméně do analýzy zahrnuta byla z důvodu splnění obou vstupních podmínek.
120

 U LN 

tedy bude zkoumán vztah mezi federální a národní úrovní. První kritérium, tedy 

možnost použití sankcí, hovoří pro označení federální úrovně jako jádra strany. LN 

uplatňuje princip, že „vyšší“ úroveň (vyšší ve smyslu teritoriálního uspořádání, tedy 

nejvyšší je federální úroveň a nejnižší je úroveň místní) má možnost uvalit sankce na 

úroveň „nižší“. Federální úroveň má moc uvalit sankce na úroveň národní a nikoliv 

naopak.
121

 Při výběru kandidátů a volebních leaderů je v případě LN pravomoc 

rozdělená. Výběr kandidátů do regionálních, ale i provinciálních a komunálních voleb 

přísluší národní úrovni (Consiglio Nazionale).
122

 Národní úroveň rovněž navrhuje 

kandidáta na prezidenta regionu a kandidáty do celostátních a evropských voleb. Tyto 

návrhy ale musí schválit federální úroveň (Consiglio Federale), která má ve výběru 

těchto kandidátů poslední slovo.
123

 Protože je rovnováha při rozdělení kompetencí lehce 

vychýlená ve prospěch federální úrovně (pravomoc při výběru kandidáta na prezidenta 

regionu), je jako jádro označená úroveň federální. Poslední kritérium se týká 

koncentrace finančních prostředků strany. Ty jsou pro stranu společné a má je ve svém 

držení Consiglio Federale, který také rozhoduje o jejich alokaci.
124

 Na základě těchto tří 

kritérií lze jako jádro strany označit federální úroveň.  

                                                 
119 Jedná se o Alto Adige-Südtirol, Emilia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Romagna, Toscana, Trenino, Umbria, Valle d´Aosta a Veneto. 
LEGA NORD. Lega Nord [online]. 2014 [cit. 2014-29-11]. Dostupné z: 
www.leganord.org/index.php/il-movimento/sedi-e-sezioni. 
120 Klíčové zde bylo získání mandátů v nadpoloviční většině regionů s běžným statusem 
v regionálních volbách. LN prošla jen těsně, neboť získala mandáty v odmi z patnácti regionů 
s běžným statusem.   
121 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Congresso Federale, 2012. Dostupné z: 
http://www.politicalpartydb.org/party-statutes-archive/italy/ln/ Articolo 13 a 51.  
122 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Articolo 39. 
123 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Atricolo 39 a 13. 
124 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Articolo 24. 
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4.2 Vertikální propojenost  

 

Stranické členství, první kritérium, je u LN společné pro národní i federální 

úroveň. LN má za prvé dvojí stupeň závaznosti participace na životě strany (závazný 

stupeň – „Socio Ordinario Militante“ a nezávazný stupeň „Socio Sosteniore“),
125

 a za 

druhé má zvláštní systém stratifikace stranického členství založený na délce členství. 

Členové, kteří ve straně působí více než deset let, požívají zvláštní výsady oproti 

běžným členům.
126

 Speciální kastou jsou „Otcové zakladatelé“, členové strany, kteří 

podepsali založení Ligy v roce 1989 a ti, kteří v roce 1996 prohlásili nezávislost 

Padánie. Ti požívají zvláštních práv (plnění funkce poradního orgánu předsedy strany a 

Consiglio Federale či účast na federálním kongresu).
127

 Členství ve straně je tedy 

společné a tomuto kritériu je připsána hodnota 1. Druhé kritérium, tedy sdílené finance 

strany, ukazuje jasně na bod pro vertikální propojenost. Ve stanovách uvedeno, že 

majetek, který patří jednotlivým stranickým úrovním, tvoří dědictví Ligy Severu, které 

je jedno a nedělitelné.
128

 Poslední kritérium rovněž hovoří ve prospěch vertikální 

propojenosti, neboť vedení strany je společné, a to na federální úrovni (jedná se o 

„Consiglio Federale“ (federální radu), „Presidente Federale“ (federálního prezidenta) a 

„Segretario Federale“ (federálního sekretáře))
129

. Protože všechny tři kritéria byly 

vyhodnoceny ve prospěch vertikální propojenosti, je LN takto klasifikována.  

4.3 Vliv regionů  

 

Národní sekce mají ve federální exekutivě LN své jasně vymezené místo- 

Federální rada má dvojí typ členství: s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva. Co 

se týká členů s hlasovacím právem, má LN stanovenou kvótu pro zastoupení 

jednotlivých národů. Jedná se o třináct zástupců národních úrovní strany, kteří jsou 

voleni federálním kongresem. Poměr rozdělení mandátů mezi jednotlivé národy je dán 

jejich volebním výsledkem v posledních volbách. Členy s možností hlasování ve 

federální radě jsou i sekretáři jednotlivých národních organizací, kterých je rovněž 

třináct. Kromě těchto dvaceti šesti představitelů národní úrovně je součástí federální 

                                                 
125 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Articolo 32 a 33. 
126 Členové, kteří jsou součástí strany déle než deset či než dvacet let, požívají například zvláštní 
ochrany před působností disciplinární komise (Comitato Disciplinare e di Garanzia) dle článku 18 
stanov strany.   
127 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania., Articolo 6. 
128 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Articolo 22. 
129 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania., Articoli 12, 14 a 15. 
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rady pět představitelů federální úrovně. Členy rady bez práva volit tvoří z drtivé většiny 

prezidenti národních organizací.
130

 Lze tedy říci, že jednotlivé národní zastoupení vliv 

na jádro strany mají a jejich zastoupení tvoří většinu tohoto orgánu. Míra vlivu národní 

úrovně na jádro strany je vyhodnocena jako vysoká (1). 

4.4 Autonomie  

 

První kritérium, tedy výběr kandidátů a tvorba programu, je částečně 

vyhodnoceno už v předchozím textu. Výběr kandidátů pro regionální volby je ponechán 

v kompetenci národních organizací, výběr kandidáta na post regionálního prezidenta je 

ale přenechán federální úrovni strany, národní úroveň kandidáty jen navrhuje. Národní 

úroveň tvoří politický program, který je ve shodě s programem a politickou linií 

schválenou federálním kongresem.
131

 Vzhledem k možnosti schvalovat kandidátní 

listiny a k pravomoci tvořit politický program byla míra autonomie v tomto bodě 

vyhodnocena jako velká (1), i když kvůli zásahu národní úrovně ve výběru kandidáta na 

prezidenta regionu nejsou dané podmínky stoprocentně naplněny Druhým kritériem je 

síla sankcí, které může federální úroveň uplatnit na úroveň národní. V případě odchýlení 

od schválené politické, morální či administrativní linie strany může federální rada na 

návrh federálního sekretáře rozpustit národní radu, tedy výkonný orgán národní úrovně 

strany.
132

 Stupeň autonomie je zde tedy vyhodnocen jako nízký (0). Orgán nezávislé 

arbitráže v LN přítomen je a je upraven v posledním článku stanov. Skládá se ze tří 

členů a tří náhradníků, kteří by měli být pokud možno každý z jiné provincie a má za 

úkol posuzovat sporné případy v udílení sankcí či v případě dalších neshod ve straně.
133

 

Toto kritérium bylo tedy ohodnoceno číslem 1. Celkově je míra autonomie ohodnocena 

hodnotou 2, což znamená autonomii mírnou. 

 

Liga Severu je stranou, která je již ze své podstaty konfederací jednotlivých národů.
134

 

To se projevuje na ukazateli „vliv na jádro strany“, který je vyhodnocen jako vysoký. 

Tato skutečnost zároveň vytváří zajímavý moment: stranické úrovně propojeny 

vzájemně propojeny skrze šéfy národních rad, kteří zároveň zasedají v radě federální. 

                                                 
130 Seznam členů federální rady LN je dostupný na http://www.leganord.org/index.php/il-
movimento/organi-federali/15-il-movimento/consiglio-federale/20-membri-del-consiglio-federale 
a Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Atricolo 12. 
131 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania. Articolo 39. 
132 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania., Articolo 13. 
133 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania., Articolo 54. 
134 Statuto , Lega Nord per l´Independenza della Padania., Articolo 1. 
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Autonomie národní úrovně je tedy pojem lehce relativní, neboť v čele této úrovně je 

stejná osoba, která se podílí na fungování úrovně federální. 

Graficky se výsledky pro LN dají znázornit takto: 
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5.  Unione di Centro  
 

5.1 Určení jádra strany 

 Prvním hodnotícím kritériem je možnost využití sankcí vůči ostatním úrovním. 

Nejvyšší pravomoci ve věci udílení sankcí je státní úroveň, konkrétně „La Commissione 

centrale per le garanzie statutarie“ (Centrální komise pro garanci stanov). Tento orgán 

může sankcionovat regionální úroveň strany. Regionální úroveň (konkrétně „La 

Commissione regionale per le garanzie statutarie“) ovšem možnost sankcionovat úroveň 

centrální nemá. Její pravomoc sahá pouze na nižší, komunální úroveň.
135

 Jako jádro 

strany tedy byla označena centrální úroveň. Druhé kritérium, tedy pravomoc při výběru 

kandidátů, je rozdělena mezi centrální a regionální úroveň. Regiony schvalují kandidáty 

do voleb regionálních a navrhují kandidáty do voleb na národní úrovni. Ty však 

schvaluje centrum strany.
136

 Jako jádro se jednoznačně nedá označit ani jedna úroveň 

strany. Třetí kritérium, tedy koncentrace finančních prostředků, hovoří pro označení 

centrální úrovně jako jádra strany. Celostátní úroveň totiž nastavuje pravidla pro 

přerozdělování financí strany.
137

 Dvě ze tří kritérií hovoří pro označení celostátní 

úrovně jako jádra strany a třetí kritérium je vyhodnoceno jako kritérium s neurčitým 

výsledkem. Jako jádro je tedy vyhodnocena celostátní úroveň strany, ale lze do dalších 

kritérií očekávat silnější postavení regionů ve stranické hierarchii.  

5.2 Vertikální propojenost  

 

Prvním kritériem pro posouzení vertikální propojenosti je společné členství. To 

je v UDC společné pro obě úrovně. UDC nerozlišuje různé typy závaznosti členství.
138

 

Tomuto kritériu byla přisouzena hodnota 1. Druhým kritériem je sdílení stranických 

financí. Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, finance strany jsou společné a jsou 

spravovány centrální úrovní strany.
139

 I druhému kritériu je přiřazena hodnota 1. Třetím 

kritériem je přítomnost sdíleného vedení strany. Vedení strany je v UDC společné a 

představuje ho celostátní vedení,
140

 kterému je podřízená regionální struktura strany 

                                                 
135 Statuto UDC. Statuto del Partito Politico. Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di 
Centro. 2007. Dostupné z: http://www.politicalpartydb.org/party-statutes-archive/.  
Titolo V, Capo I, Articolo 75 e 78. 
136 Statuto UDC.Titolo III, Capo IX, Articolo 50. 
137 Statuto UDC, Titolo VII, Articolo 99. 
138 Statuto UDC Titolo I, Articolo 1 e 2. 
139 Statuto UDC Titolo VII, Articolo 99. 
140 Statuto UDC, Tiolo III, Capo X, Articolo 53. 
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společně s dalšími nižšími úrovněmi organizace strany.
141

 I třetímu kritériu je tedy 

přiřazena hodnota 1 a strana je vyhodnocena jako vertikálně propojená.  

5.3 Vliv regionů  

 

Regionální zastoupení v centrálních orgánech UDC je tvořeno zastoupením 

regionálních sekretářů v Consiglio Nazionale (národní rada), která ale představuje 

pouze poradní orgán strany a z jehož středu je voleno padesát členů Direzione 

Nazionale (celostátní vedení strany), pro něž není stanovena žádná explicitní kvóta, 

která by zajišťovala regionální zastoupení v exekutivě strany.
142

 Z tohoto důvodu je 

míra vlivu regionů na jádro strany vyhodnocena jako nízká (0). 

5.4 Autonomie  

 

Prvním kritériem je výběr kandidátů a tvorba programu. Výběr kandidátů do 

regionálních voleb je plně v kompetenci regionálního vedení strany, stejně tak jako 

tvorba programu pro regionální volby.
143

 Autonomie regionální úrovně je tedy 

jednoznačně vyhodnocena jako vysoká. Druhé kritérium, tedy síla možných sankcí vůči 

regionální struktuře strany, je rovněž již částečně pokryto v předchozích výsledcích. La 

Direzione Nazionale může pozastavit členství těm členům strany, kteří se dopustí kroků, 

které jsou v rozporu se stranickou disciplínou a mají vážné politické následky.
144

 

Druhým orgánem, který může zasáhnout do činnosti regionálních struktur, je 

„Commissione centrale per le garanzie statutarie“, která má možnost rozhodnout o 

použití opravných prostředků vůči rozhodnutím regionálních struktur, které jsou 

v rozporu se stanovami strany či odvolání zvolených představitelů regionálních struktur 

strany.
145

 Centrální úroveň tedy požadované sankční mechanismy k dispozici má a proto 

je tomuto kritériu přiřazena hodnota (0). Nezávislá arbitráž je v UDC ustanovena 

pomocí dvou disciplinárních orgánů – „Collegio Regionale dei provibri“ (Regionální 

kolegium rozhodců) první instance a druhé instance. Jedná se o nezávislý arbitrážní 

                                                 
141 Podřízenost vyplývá z kompetencí, které regionální orgány mají. Těmi je především provádění 
politických linií strany (které jsou stanoveny celostátními orgány strany) v prostředí regionu. 
Statuto del UDC, Titolo III, Capo IX, 50 
142 Statuto del UDC, Titolo III, Capo X, Sezione III, Articoli 57 e  58. Titolo III, Capo X, Sezione IV, 
Articolo 61. 
143 Statuto UDC, Titolo III, Capo IX, 50. 
144 Statuto UDC, Titolo V, Capo II, Sezione II, Articolo 90. 
145 Statuto UDC Titolo V, Capo I, Articolo 78. 
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orgán podle ustanovení článku 89 stanov.
146

 Díky přítomnosti tohoto orgánu je 

kritérium vyhodnoceno jako vysoká míra autonomie a klasifikováno hodnotou (1). 

Celkově je míra autonomie ohodnocena hodnotou 2, což představuje autonomii mírnou. 

 

 

UDC je vertikálně propojenou stranou, kde centrální úroveň strany hraje relativně 

důležitou roli v životě regionálních struktur. Zároveň ale centrum nechává regionům 

značnou politickou autonomii, která se projevuje ve volnosti ve výběru kandidátů do 

regionálních voleb a také v tvorbě volebního programu.  Graficky se dají výsledky pro 

UDC znázornit takto: 

 

 

 

 

 

Výstupem z této výzkumné kapitoly jsou výsledky analýzy, které charakterizují 

ukazatele důležité pro výzkum vztahů mezi státní a regionální úrovní strany. Pomocí 

grafických výstupů, verbálního popisu výběru každé hodnoty při vyhodnocování 

jednotlivých kritérií modelu a jejího zdůvodnění, lze odpovědět na výzkumnou otázku 

                                                 
146 Statuto UDC, Titolo V, Capo II, Sezione II, Articoli 87 e 89. 
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„Jaká je vnitřní struktura vztahu státní – regionální struktura v italských víceúrovňových 

politických stranách?“ 



   

 

49 

  

 

6. Diskuze 
 

V předchozích kapitolách byla učiněna analýza vztahů mezi centrální a 

regionální úrovní strany. Byla tak zodpovězena první výzkumná otázka, která se ptala 

na povahu vztahů mezi centrální a regionální úrovní strany. Druhým krokem je 

vzájemné porovnání výsledků, které vyšly v předchozí analýze a zhodnocení, zda lze 

vypozorovat v jednotlivých stranách společné trendy či nikoliv. Vzhledem k tomu, že 

vztahy mezi státní a regionální úrovní strany byly posuzovány podle jednotných kritérií, 

nabízí se možnost identifikovat stejné, případně rozdílné rysy v jejich vnitřní organizaci. 

Výsledky pro všechny čtyři strany byly zaneseny do následující tabulky: 
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  PDL PD LN UDC 

1. Určení jádra strany 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

FEDERÁLNÍ 

ÚROVEŇ 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

1.1 Stranická disciplína 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

FEDERÁLNÍ 

ÚROVEŇ 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

1.2 Výběr kandidátů 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

ANI JEDNA 

ÚROVEŇ 

FEDERÁLNÍ 

ÚROVEŇ 

ANI JEDNA 

ÚROVEŇ 

1.3 Finance 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

ANI JEDNA 

ÚROVEŇ 

FEDERÁLNÍ 

ÚROVEŇ 

CELOSTÁTNÍ 

ÚROVEŇ 

2. Vertikální 

propojenost 

INTEGROVANÁ 

STRANA 

INTEGROVANÁ 

STRANA 

INTEGROVANÁ 

STRANA 

INTEGROVANÁ 

STRANA 

2.1 Společné členství 1 1 1 1 

2.2 Společné finance 1 0 1 1 

2.3 Společná struktura 

vládnutí 1 1 1 1 

3. Vliv na jádro strany NÍZKÝ NÍZKÝ VYSOKÝ NÍZKÝ 

3.1 Zastoupení v 

exekutivě strany 0 0 1 0 

4. Autonomie NÍZKÁ VYSOKÁ MÍRNÁ MÍRNÁ 

4.1 Výběr kandidátů a 

tvorba programu 0 1 1 1 

4.2 Sankce 0 1 0 0 

4.3 Nezávislá arbitráž 1 1 1 1 

zdroj: autor 

 

 

Z výsledných dat lze pozorovat, že jako jádro strany byla určena ve všech 

čtyřech případech celostátní, v případě LN federální, úroveň strany. Obecně lze tedy 

říci, že v Itálii fungují víceúrovňové strany s celostátní aktivní působností (či alespoň 

s aktivní působností ve většině regionů) shodně tak, že centrum strany je umístěno na 

celostátní úrovni. Nejjednoznačněji dopadl výsledek pro PDL a pro LN, kde je podle 
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všech kritérií moc soustředěna na celostátní (federální) úroveň. V UDC je určení jádra 

strany o něco méně jednoznačné, protože ve straně není zavedena pravomoc centra 

strany na schvalování kandidátů do všech úrovní vládnutí. Ještě nejasnější je situace 

v PD, kde jsou pravomoci pro centrum a regiony natolik oddělené, že se nedá u dvou ze 

tří kritérií jasně určit, kde leží jádro strany. Tento fakt se promítá i do ukazatele 

vertikální propojenosti strany, ve kterém PD jako jediná nesplnila všechna tři kritéria 

pro plně propojenou stranu. Je ale zřejmé, že lze o italských víceúrovňových stranách 

s celostátní působností tvrdit, že se jedná o strany vertikálně propojené.  

Vliv regionálních struktur na jádro strany je u tří stran charakterizován jako 

nízký. Důvodem může být buď nepodstatná role regionálních struktur na chodu strany 

obecně, nebo vysoká míra nezávislosti jedné úrovně na druhé. V druhém případě je 

logické, že regionální úroveň příliš nezasahuje do úrovně národní, protože ani národní 

úroveň podstatně nezasahuje do úrovně regionální. To je případ zejména PD. LN jako 

jediná vykazuje vysokou míru participace regionů (národů) na centrální (federální) 

úrovni strany. Podle posledního ukazatele (míry autonomie regionálních struktur na 

jádru strany) lze usoudit, že v PDL regiony příliš autonomie nepožívají. Pravým 

opakem je PD, kde je autonomie regionů na centru strany nejvyšší ze všech 

zkoumaných stran. Mezi těmito dvěma póly se pohybují LN a UDC, kde shodně je 

regionům (národům) ponechána jistá politická autonomie, ale centrum strany si nechává 

možnost do případného nežádoucího směřování strany kdykoliv zasáhnout pomocí 

sankčních a kontrolních mechanismů.  

Z výsledků analýzy, které jsou v tabulce a na předchozích řádcích porovnány 

mezi sebou, můžeme usoudit, že zkoumané politické strany jsou si velmi podobné 

v prvních dvou kritériích. Jedná se o určení jádra strany, kde může být vysvětlením 

například historický vývoj zkoumaných stran. PDL, PD a UDC vznikly primárně jako 

státní strany
147

, a proto se dá předpokládat, že jádro strany se v průběhu času samovolně 

nepřesunulo na úroveň regionální. V případě LN je jádro strany přisouzeno federální 

úrovni, i když se jedná o stranu, o které můžeme na základě ostatních ukazatelů usoudit, 

že regiony (národy) v její organizaci hrají podstatnou roli. Důvodem může být jednak 

to, že, jak lze pozorovat v kritériu č. 3, Liga Severu je stranou, která je federací 

zúčastněných regionů a tak je její federální vedení do velké míry tvořeno zástupci 

regionální (národní) úrovně strany. Jádro tedy leží na federální úrovni, ale jedná se o 

                                                 
147 NEWELL, James. The politics of Italy: governance in a normal country. 212 – 223. 
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jádro poněkud jiného složení než je tomu u ostatních stran. Za druhé hraje roli také to, 

že LN je stranou s charismatickou vůdčí osobností, což implikuje to, že federální úroveň 

strany se stává i z tohoto důvodu klíčovou.
148

 Rovněž výsledky druhého kritéria lze 

hodnotit jako shodné. Všechny zkoumané strany mají pro obě struktury společné 

základní prvky, kterými jsou společné členství, finance (kde nastala jediná výjimka u 

PD) a struktura vládnutí. PD tedy v tomto ukazateli vykazuje nejvyšší míru oddělenosti 

jádra strany od svých regionálních větví, nicméně zdaleka se ještě nejedná o kompletní 

oddělení těchto dvou funkčních úrovní. 

Rozdíly nastávají ve třetím a čtvrtém kritériu, kde každá strana vykázala jinou 

kombinaci výsledných hodnot. Na rozdíl od předchozích dvou kritérií, která se zabývala 

základním nastavením strany, druhá dvě kritéria přímo zkoumají jednotlivé parametry 

vztahu mezi regionální a centrální strukturou. Lze tedy usuzovat, že celostátní 

víceúrovňové strany v Itálii v reakci na vnější organizační změny nereagovaly stejně a 

neinkorporovaly do svých vnitřních struktur stejnou organizační strategii ve vztahu 

mezi centrální a regionální strukturou. Společný trend tedy lze pozorovat u prvních 

dvou kritérií, která zkoumají základní nastavení strany, ale u druhých dvou kritérií se 

zúčastněné strany rozcházejí. Tři nulové výsledky u kritéria vlivu regionů znamenají 

existenci společného trendu pouze u stran PDL, PD a UDC, což jsou strany primárně 

charakterizované jako státní. LN, která je federací jednotlivých regionálních Lig, 

vykazuje logicky vysokou míru zastoupení regionů ve federálním jádru strany, neboť to 

vyplývá z její podstaty.  Čtvrté kritérium vyšlo z hlediska jednotlivých ukazatelů pro 

každou stranu jinak. PDL vykazuje nejnižší míru autonomie regionů, což koresponduje 

s ostatními ukazateli určenými pro tuto stranu. Velmi silná pozice centrální úrovně, 

která pevně drží v rukou klíčové pravomoci, je patrná už z předchozích ukazatelů a zde 

se potvrzuje. V PDL regiony mají jen mizivou šanci stát se autonomními jednotkami, do 

kterých centrum nemůže zasahovat. PD má naproti tomu regiony, které jsou vysoce 

autonomní. Jsou jim svěřeny klíčové pravomoci a centrum nemá pravomoc uvalit na 

případně rebelující regionální strukturu zničující sankce. Rovněž zde lze říci, že tyto 

ukazatele korespondují s předchozími charakteristikami strany, které shodně ukazují na 

vysokou míru autonomie regionálních struktur. LN a UDC mají regiony s mírnou 

autonomií a rovněž jednotlivé ukazatele vyšly shodně. Nedá se ovšem říci, že by tento 

fakt byl výsledkem použití shodné logiky při tvoření těchto pravidel. LN sice ponechává 

                                                 
148 CENTO BULL, Anna a Mark GILBERT. The Lega Nord and the northern question in Italian politics. 
46. 
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centru strany možnost zasahovat do dění v regionálních strukturách pomocí sankčních 

mechanismů, je třeba si ale znovu uvědomit, jaké povahy je jádro strany. Lze spíše 

vypozorovat, že jednotlivé regiony (které tvoří podstatnou část federálního jádra strany) 

se kontrolují skrze mechanismy svěřené tomuto jádru navzájem. V UDC naproti tomu 

jde o klasický kontrolní mechanismus, který státní úroveň strany využívá pro kontrolu 

úrovně regionální. Obecně tedy lze říci, že je možné vypozorovat určité podobné rysy 

v základním nastavení stran (první dvě kritéria), ale to samé nelze usoudit o druhých 

dvou kritériích, která hlouběji zkoumají vztah mezi centrem strany a regiony. Na 

výzkumnou otázku, která se zabývá možnou existencí společných trendů, tedy lze 

odpovědět tak, že ač můžeme v některých kritériích pozorovat společné prvky ve 

výsledcích kritérií, jednotlivé ukazatele v žádném kritériu nebyly shodné. Vztahy mezi 

centrální a regionální strukturou jsou u každé strany definovány jiným způsobem a 

nelze s jistotou definovat výrazný společný trend. 

V následujícím textu bude zkoumána otázka, zda jsou zkoumané politické strany 

organizovány stratarchicky a jakými důvody se dá interpretovat výsledné organizační 

uspořádání. Z definice stratarchie vyplývá, že jako stratarchická může být brána taková 

strana, jejíž jednotlivé organizační úrovně jsou nezávislé na jakýchkoli dalších 

organizačních úrovních a jejíž jednotky jsou rovněž nezávislé na sobě navzájem (tedy 

nezávislé jsou na sobě navzájem i jednotlivé regionální struktury). Tento koncept je pro 

účely této práce brán spíše jako jakýsi ideální typ, jehož vlastnosti lze hledat u reálných 

politických stran a určovat tak, zda se k ideální stratarchii blíží více či méně. V kontextu 

kritérií používaných pro provedenou analýzu jsou stratarchické tendence definovány 

v několika kritériích. Prvním je to, že jádro strany není pro fungování stratarchické 

strany podstatné, protože všechny úrovně stranické organizace jsou na sobě nezávislé. 

Lokace jádra strany tedy nebude ve výsledné komparaci sledována. Druhým kritériem je 

fakt, že míra vertikální propojenosti strany by u stratarchických stran měla být nízká, 

neboť všechny úrovně stran jsou na sobě nezávislé a samostatné. Třetí kritérium se týká 

míry vlivu regionů. Míra vlivu regionu na jádro strany je u stratarchické strany nulová, 

protože jádro strany je naprosto nezávislé na regionálních strukturách. Stejná logika je 

uplatněna pro poslední kritérium, a to pro míru autonomie regionálních struktur strany. 

Kvůli oddělenosti obou struktur by měla být míra autonomie vysoká.   
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Pokud bychom měli výsledky komparace znázornit graficky, výsledná tabulka by 

vypadala takto (tmavě modrou barvou jsou zvýrazněny výsledky, které korespondují 

s kritérii určení stratarchické strany). 

 

  PDL PD LN UDC 

2. Vertikální propojenost 
INTEGROVANÁ 

STRANA 
INTEGROVANÁ 

STRANA 
INTEGROVANÁ 

STRANA 
INTEGROVANÁ 

STRANA 

2.1 Společné členství 1 1 1 1 

2.2 Společné finance 1 0 1 1 

2.3 Společná struktura 
vládnutí 1 1 1 1 

3. Vliv na jádro strany NÍZKÝ NÍZKÝ VYSOKÝ NÍZKÝ 

3.1 Zastoupení v 
exekutivě strany 0 0 1 0 

4. Autonomie NÍZKÁ VYSOKÁ MÍRNÁ MÍRNÁ 

4.1 Výběr kandidátů a 
tvorba programu 0 1 1 1 

4.2 Sankce 0 1 0 0 

4.3 Nezávislá arbitráž 1 1 1 1 

zdroj: autor 

  

V kritériu vertikální propojenosti strany všechny zkoumané strany vykazují 

hodnoty, které jsou v přímém rozporu s kritérii charakteristickými pro stratarchickou 

stranu. Stratarchická strana by měla vykazovat výsledek, který by reflektoval co největší 

míru samostatnosti regionální a státní úrovně strany. Výsledek analýzy ovšem ukazuje, 

že strany jsou propojené, a to kromě PD ve všech třech ukazatelích. Kritérium „vliv 

regionů“ vykazuje z hlediska možné stratarchizace strany poněkud příznivější výsledky. 

U třech ze čtyř stran vyšlo, že vliv regionů na jádro strany je nízký, což by odpovídalo 

kritériu nastavenému pro stratarchicky organizovanou stranu. Kritérium autonomie 

regionální struktury je ovšem vysoké pouze u PD. Je ovšem chybné posuzovat kritéria 

pouze odděleně a je nutné se na strany podívat jako na celky. Jako plně stratarchickou 

stranu lze klasifikovat tu stranu, která splňuje všechna výše zmíněná kritéria. To ovšem 

nesplňuje ani jedna politická strana. Dle výsledků komparace je nejblíže stratarchii PD, 

která jednak vykazuje nízkou míru vlivu regionů na centrum strany a zároveň i vysokou 

autonomii regionální struktury na celostátní úrovni strany. Je ovšem nutné si uvědomit, 

že tyto hodnoty (zejména hodnoty pro autonomii regionů) byly v analýze formálního 

profilu strany vyhodnoceny proto, že strana adaptovala do své struktury prvky přímé 
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demokracie. Ve skutečnosti tedy minimálně kritérium 4.1 neukazuje na moc regionu 

kontrolovat výběr kandidátů, ale spíše na bezmoc centra v této otázce zasahovat. Ve 

skutečnosti na výběr kandidátů nemá vliv ani jedna struktura, neboť jsou voleni ve 

stranických primárkách.   

 Obecně se dá říci, že politické strany v Itálii nejsou organizovány na stejném 

principu a prvky stratarchického uspořádání strany jsou přítomné spíše náhodně a 

ukazují na jiné charakteristiky než na stratarchii. Jako jediná strana, která formálně 

splňuje požadavky na stratarchické uspořádání ve dvou ze tří kritérií, je PD. Je ovšem 

třeba brát v potaz způsob nastavení kritérií pro předchozí analýzu a zohlednit to v jejím 

vyhodnocení. Na druhou stranu je na místě připomenout, že regiony v PD fungují na 

základě svých vlastních stanov, což by hovořilo opět ve prospěch stratarchického 

uspořádání strany.  

 Výsledky ostatních stran lze interpretovat tak, že jejich případné kladné hodnoty 

ve smyslu stratarchického uspořádání jsou výsledkem, který spíše ukazuje na odlišné 

procesy než na stratarchizaci strany. Příkladem je PDL, která sice vykázala nízký vliv 

regionů na jádro strany, ale zároveň vykázala nízkou autonomii regionů ve vztahu 

k centru. Ve skutečnosti tedy výsledky pro PDL hovoří o hierarchické straně, kde 

regiony mají na chod strany jen velmi malý vliv a moc je soustředěna na centrální 

úrovni. 

 Na tomto místě již máme dostatek informací na to, aby bylo možno potvrdit či 

vyvrátit výzkumnou hypotézu: „V důsledku změn, kterými Itálie prošla v devadesátých 

letech a na začátku tohoto tisíciletí a které posílily roli regionů v rozhodovacím 

procesu, je vztah mezi státní a regionální úrovní italských víceúrovňových politických 

stran organizován stratarchicky.“  

 

Na základě zjištěných údajů o vnitřní organizaci stran lze říci, že hypotéza se ukázala 

být neplatná.  
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Závěr 

 

Italské politické strany prošly v devadesátých letech a na začátku tohoto tisíciletí 

procesem decentralizace, který zvýšil roli regionů v rozhodovacím procesu a způsobil 

to, že držení moci v regionu se stalo důležitější politickou metou, než tomu bylo 

v minulosti. Politické strany, které ze své podstaty usilují o maximalizaci zisku ve 

volbách, stály před otázkou, jak je možné získat co nejvyšší počet hlasů jak 

v celostátních volbách, tak ve volbách regionálních, které ovšem mají jinou povahou 

než volby státní. V regionálních volbách je třeba zohledňovat místní specifika a nabízet 

voličům řešení otázek, které jsou přímo spjaty s daným regionem. Pokud chtějí být 

strany, které operují jak na státní, tak na regionální úrovni a které mají působnost ve 

všech regionech (nebo alespoň ve většině z nich), úspěšné, musí být schopné zohlednit 

regionální specifika a přizpůsobit politický program místním potřebám, zároveň ale 

musí vykazovat koherenci v jednotlivých politických otázkách, aby nedošlo ke ztrátě 

důvěryhodnosti strany. Je tedy třeba koordinace jak mezi státní a regionální úrovní 

strany, tak mezi jednotlivými regionálními úrovněmi.  

Na základě teoretických východisek, která byla představena v první kapitole této 

práce, byl vytvořen předpoklad, že strany se přizpůsobují podmínkám, ve kterých 

působí (v našem případě se jedná o regionalizovanou Itálii) a že adaptují takový typ 

vnitřní organizace strany, který jim umožní maximalizaci zisku ve volbách. V kontextu 

procesu regionalizace, který v Itálii proběhl, byly představeny teorie obhajující 

stratarchické uspořádání strany jako efektivní a flexibilní podobu vnitřní organizace 

strany, která je schopná reagovat na výzvy spojené s nutností strany operovat na více 

organizačních úrovních. Na tomto teoretickém základě byla formulována výzkumná 

teze, která reflektovala výše zmíněné teorie a tvrdila, že politické strany v důsledku 

změn, kterými Itálie prošla v devadesátých letech a na začátku tohoto tisíciletí a které 

posílily roli regionů v rozhodovacím procesu, adaptovaly takovou vnitřní strukturu, kde 

je vztah mezi státní a regionální úrovní italských víceúrovňových politických stran 

organizován stratarchicky.  

Pro účely výzkumu byly vybrány dle objektivně zvolených kritérií čtyři politické 

strany, které byly podrobeny analýze. Analyzovány byly tzv. formální profily stran, 

tedy pravidla, která určují vztahy mezi jednotlivými složkami strany. Formální profily 
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stran byly zkoumány skrze stanovy strany, což jsou základní dokumenty, které upravují 

pravidla chodu strany, a také další související předpisy, které tato pravidla blíže 

specifikují. Pro účely analýzy byla zvolena čtyři výzkumná kritéria, která vychází 

z teoretických východisek práce a jejichž jednotlivé ukazatele a metoda jejich 

vyhodnocování byly převzaty z prací Lori Thorlakson a Chrise Deschouwera. V 

kapitole č. 6 byly výsledky analýzy porovnány a bylo zkoumáno, zda lze vypozorovat 

společné trendy ve vnitřní organizaci stran či nikoliv. V případě, že by společné trendy 

pozorovány byly, dalo by se usuzovat, že politické strany mohly zvolit stejnou strategii 

přizpůsobení se podmínkám, ve kterých působí. V některých bodech společný trend 

nalezen byl, v jiných nikoliv.  

Dále bylo zkoumáno, jestli politické strany v souladu s teoretickými východisky 

a z nich vyplývající tezí práce adaptovaly stratarchickou strukturu své vnitřní 

organizace. Byl sestaven jakýsi ideální profil stratarchicky organizované strany, se 

kterým byly následně reálné analyzované strany porovnávány. Na základě tohoto 

srovnání bylo zjištěno, že zkoumané politické strany stratarchickou strukturu vnitřní 

organizace neadaptovaly, což je v rozporu s výzkumnou tezí, která se ukázala být 

neplatná. Určité znaky stratarchie byly ovšem u stran nalezeny, ovšem v různé míře. 

Dalo by se tedy říci, že politické strany v Itálii se různým způsobem některými svými 

znaky stratarchii přibližují, ovšem ani jedna z nich stratarchicky organizovaná není. Na 

základě provedené analýzy byla tedy vyvrácena hypotéza o stratarchickém uspořádání 

italských víceúrovňových stran, čímž byl cíl práce splněn. Ukázalo se, že v italském 

případě politické strany nereflektují možnost stratarchického uspořádání strany jako 

efektivního nástroje pro maximalizaci zisku ve státních i regionálních volbách a že 

(některé více, některé méně) zůstávají ve své podstatě stranami hierarchickými.   

Výzkum víceúrovňových politických stran je oblastí, která by si v budoucnosti 

zasloužila mnohem více pozornosti. V mnoha zdrojích, na jejichž základě byla tato 

práce zpracována, autoři hovoří o potřebě dalšího teoretického i empirického výzkumu, 

což se potvrdilo již jen při tvorbě této diplomové práce. Vzhledem k velké obtížnosti 

získání relevantních dat jsou ale zatím možnosti výzkumu omezené. To by se mohlo 

v budoucnosti změnit systematickým sledováním víceúrovňových politických stran a 

zpřístupňováním dat, která by další výzkum umožňovala. V případě Itálie je ovšem 

v této oblasti systematický sběr dat o politických stranách s přihlédnutím k jejich 

regionální dimenzi v počáteční fázi. Problémem je jistě nestabilita politických stran, 

která sama o sobě znemožňuje dlouhodobé a systematické sledování stran. Nejen 
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v případě Itálie, ale i v případě dalších zemí jsou možnosti výzkumu v oblasti 

víceúrovňových politických stran téměř neomezené, a to jak v teoretické rovině, kde je 

odborníky vnímána potřeba hlubšího a pokud možno univerzálního teoretického 

uchopení látky, tak následně v rovině empirické. Výzkum italských politických stran 

prezentovaných v této práci by se dal v budoucnu rozšířit o porovnání vztahu centra a 

regionů v čase, což by umožnilo jasněji uchopit míru změny, která v organizaci 

politických stran nastala. Tento výzkum by ovšem vyžadoval mnohem větší množství 

zkoumaných stran a delší časový úsek, aby bylo možné případné změny v čase 

vypozorovat.  
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Summary 

 

The aim of the thesis is to contribute to the research of political parties, 

specifically to the research of the internal organization of those political parties, which 

need to operate in multi-level political environment. The theoretical framework is based 

on theories of stratarchical organization of political parties, which helps to formulate the 

core research question of the thesis. The hypothesis claims that stratarchical 

organization of political parties is the most effective one for multi-level political parties 

and therefore it was adopted by political parties as a reaction to regionalization process.  

The examined case is Italy, as a representative of multi-level country with 

experience of rapid regionalization politic steps which occured in ninetees and at the 

beginning of new millenium. On the bases of objective criteria, four political parties 

have been chosen for the analysis. The selected parties are Il Popolo della Libertá, 

Partitoo Democratico, Lega Nord and Unione di Centro. 

The first step of the analysis for the is constitution of formal profile of each 

selected political party based on analysis of party statuses and other official documents. 

The analysis was based on the research criteria, which were eatablished in accordance 

with theoretical framework. The final set of the criteria is combination of various 

approaches presented in the literature, which represents original research framework, 

which is applied to the case of italian political parties. The second step of the analysis 

was the creation of the ideal stratarchical party model, which was based on the same 

criteria as formal profiles of the examined parties. Finally, the formal profiles of the 

parties were comparred to the ideal stratarchical party model. The conclusion based on 

the presented analyses refuses the research hypothesis and interprets the results of the 

analysis in addition to the character of each political party.  
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