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Abstrakt 

Diplomová práce Proměna politické strany Liga Severu v Itálii se zabývá proměnou dříve 

regionální strany Liga Severu (Lega Nord – LN) v celostátní politický subjekt a je tak 

příspěvkem k širší akademické debatě o proměnách italského stranického systému. Na základě 

kritérií definujících regionální politickou stranu práce ověřuje, zda je současná Liga Severu 

stranou celostátního charakteru. Samotný výzkum poté navazuje na předchozí zjištění a zabývá 

se analýzou pěti faktorů, posledním volebním výsledkem strany, změnami v politickém 

systému daného státu, mírou institucionalizace strany, změnou lídra strany a 

socioekonomickými změnami v rámci státu, jejichž působení může být důvodem proměny 

politiky Ligy Severu. Jednotlivé proměnné vychází z teorie o proměnách politických stran 

formulované Kennethem Jandou. Téma je časově ohraničeno posledními parlamentními 

volbami konanými v únoru 2013, ve kterých Liga Severu přišla o velkou část svých voličů a 

regionálními volbami uskutečněnými v květnu 2015. Cílem práce je zhodnotit, které z výše 

zmíněných faktorů hrály roli v procesu proměny politické strany Liga Severu. 

 

 

Abstract 

The thesis  Party Change of the Northern League in Italy, deals with the transformation of the 

Italian Northern League (LN) from regional to national political party. The study aims to be a 

contribution to a larger scholarly discussion about changes of the Italian political system. Under 

the criteria that define a regional political party this thesis evaluate whether the contemporary 

LN truly transformed from regional to national party. The study than connects with the previous 

findings and follows with analysis of the five factors – the most recent party performance, 

political system change, institutionalization, leadership change and socio-economic changes in 

the country which could have affected party’s agenda. Different variables are derived from the 
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Kenneth Janda’s theory of change in political parties. The research uses the data from the 2013 

national parliamentary elections, when LN lost large part of its electorate, and the 2015 regional 

elections in order to evaluate which of the above mentioned factors influenced the process of 

transformation of the LN. 
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1. Úvod 

 

1.1 Stručná charakteristika tématu a cíl práce 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá proměnou strany Liga Severu (Lega Nord - LN), ve 

smyslu opuštění dlouholeté působnosti v rámci makroregionu Severní Itálie a přechodem 

k celostátnímu politickému působení. Práce zkoumá, které faktory stály za opuštěním 

regionalistické politiky Ligy Severu a zda byly důvodem přechodu k celostátnímu politickému 

angažmá strany. Cílem práce je tedy identifikovat faktory stojící za proměnou politiky strany.  

Klíčovou hypotézou diplomové práce je předpoklad, že se Liga Severu stala stranou 

s celostátní působností a opustila tak své dlouholeté působení jako regionální politická strana. 

Z hypotézy poté vyplývá hlavní výzkumná otázka práce, a to: jaké faktory, ať vnější či vnitřní, 

stály za opuštěním regionalismu Ligou Severu? 

Diplomová práce je členěna do dvou částí. V první části autorka ověřuje hypotézu, 

předpokládající opuštění regionalismu Ligou Severu a přechod k celostátnímu působení 

v rámci italského stranického systému. V druhé části se autorka zaměřuje na důvody, vedoucí 

k této proměně politiky Ligy Severu. 

Toto téma prozatím nebylo blíže zkoumáno ani v českém ani v celosvětovém 

akademickém diskurzu. Z tohoto hlediska je tato práce relevantním příspěvkem k diskuzi 

věnující se proměnám italského stranického systému a Lize Severu jako takové. 

 

1.2 Výzkumný rámec diplomové práce 

 

V této části diplomové práce bude blíže představena povaha výzkumu. První část se 

zaměřuje na teoretická východiska, definici používaných pojmů a tematické zakotvení práce 

v širším akademickém diskurzu a na téma proměny politické strany a problematiky Ligy Severu 

obecně. V druhé části bude představena hypotéza a výzkumná otázka, postup vedení výzkumu, 

použitá metodologie, teorie a samotná práce se zdroji. 
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Z teoretického hlediska se proměnám konkrétních politických stran v akademické sféře 

věnoval především americký politolog a sociolog Kenneth Janda z Northwestern University. 

V 90. letech začal zkoumat proměny konkrétních stran, přičemž navazoval na několik autorů 

(Panebianco, Wilson, Katz a Mair), kteří se proměnou individuální strany zabývali vždy pouze 

okrajově. Většina akademiků se v rámci výzkumu politických stran soustředila a soustředí na 

výzkum proměny stranického systému jako takového, a tak případ změny v politice konkrétní 

strany není v jejich studiích plně reflektován.  

Jandova první teoretická práce na téma přeměny politické strany s názvem: Toward a 

performance theory of change in political parties1 nabízí teoretický základ pro výzkum 

proměny politické strany na základě nedávného volebního neúspěchu. Jeho teorie navazuje na 

Waltera Lippmanna, který již v roce 1914 tvrdil, že pouze volební neúspěch může dát politické 

straně nový život2 a dále na analýzu organizace politických stran: Political parties: 

Organization and power3 od Angela Panebianco, jehož přínos spatřuje především ve 

vypracování detailních případových studií, které propojují organizační změny ve straně 

s volebními neúspěchy.  

Angelo Panebianco ve své teorii upozorňuje především na fakt, že politické strany jsou 

zpravidla velmi konzervativní organizace, které se bezdůvodně nemění. Panebianco i Janda se 

shodují, že zatímco vnitřní faktory jako například změny ve vedení strany apod. mohou být 

odpovědné za následnou proměnu strany, vnější faktory jsou ty, které často působí jako 

katalyzátor změny. 

Janda za hlavní motor změny ve straně považuje volební neúspěch, přičemž čím 

výraznější volební neúspěch je, tím větší je podle něj tlak na změnu. Volební neúspěch definuje 

dvěma způsoby. První způsob je vázán na samotnou stranu a její výsledky v průběhu času. 

V případě, že strana obdrží stejný nebo vyšší počet hlasů, jedná se o volební úspěch a není tedy 

nutné provádět změny. Pokud však strana obdrží méně hlasů než v předchozích volbách je tlak 

na změnu ve straně silný. Druhý způsob se váže na pozici strany ve srovnání s výsledky jiných 

stran (i zahraničních), přičemž tento typ měření volebních výsledků je vhodný pro státy se 

systémem jedné strany.  

                                                 
1 Janda Kenneth, Toward a performance theory of change in political parties, 12th World congress of the 

International Sociological Association, Reaserch Committee 18, Session 4, Modelling Party Change, Spain, 

Madrid, 1990. 
2 Lippmann Walter, Drift and Mastery: An Attempt to Diagnose the Current Unrest, The University of 

Wisconsin Press, 1914, str. 26 
3 Panebianco Angelo, Political parties: Organization and power, Cambridge University Press, 1988, 336 str. 
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Ačkoli je podle autora volební neúspěch hlavním hybatelem změny, uvádí další tři 

nezávislé proměnné – změnu politického systému, institucionalizaci a změnu vedení strany, 

které doplňují kauzální rámec výzkumu proměny strany. 

Frank Wilson ve své práci The sources of party change: Change in Social Democratic 

Parties in Britain, France, Germany and Spain4, rozšiřuje nezávislé proměnné pro výzkum 

proměny politické strany i na socioekonomickou změnu ve státě, politickou kulturu, ústavní a 

institucionální změny, změny ve stranickém soutěžení a význam lídra ve stranickém kontextu, 

které mohou mít buď přímý anebo nepřímý vliv na proměnu strany. 

Janda ve svém článku také představuje 6 způsobů proměny strany – proměnu politické 

taktiky, proměnu organizační struktury, změnu politické orientace, změnu organizační identity, 

reformulaci základní politické strategie a organizační smrt (definující zánik strany). 

V článku z roku 1994, který publikoval společně s Robertem Harmelem: An integrated 

theory of party goals and party change5, dále rozpracovává teorii přeměny strany, přičemž 

používá koncept cílů stran (party goals), jako hlavního konceptu pro vysvětlení změn u 

konkrétních stran. Teorie vychází ze tří hlavních předpokladů: 1. Každá strana má kromě 

mnoha jiných cílů, jeden, který je pro ní nějakým způsobem stěžejní. 2. Ačkoli se strany mohou 

změnit i na základě jiných okolností (vnitřní rozpory, výměna lídra), nejdramatičtější změny se 

dějí po nějakém externím „šoku“. 3. Externí šok je jako vnější stimul, který ovlivňuje hlavní cíl 

strany. Jako hlavní nezávislé proměnné autoři uvádí dvě vnitřní proměnné - změnu vedení 

(lídra) a změnu v dominantní stranické frakci a jednu vnější proměnnou, která však může 

nabývat mnoha podob - vnější podněty. 

V roce 1994 vydává Janda ve spolupráci s Christine Edens a Patriciou Goff další studii 

s názvem Why parties change: Some new evidence using party manifestos6, která navazuje na 

předchozí výzkum a rozpracovává hypotézu, že volební porážka je nutným faktorem (avšak ne 

plně dostačujícím) pro změnu principů, se kterými strana pracuje a jak je prezentuje ve svých 

volebních manifestech. V této práci se opět hojně odvolává na již zmiňovanou studii Angela 

Panebianca Political parties: Organization and power, přičemž používá konkrétních pasáží pro 

potvrzení své teze, že volební neúspěch je důležitým stimulantem změny ve straně. Ve 

                                                 
4 Wilson Frank L., Sources of Party Transformation: The Case of France in Peter H. Merkl, Western European 

Party Systems: Trends and Prospects, The Free Press, New York, 1980. 
5 Janda Kenneth, Harmel Robert, An integrated theory of party goals and party change, Journal of Theoretical 

Politics 6 (3):259-287, Sage Publications, 1994. 
6 Janda Kenneth, Edens Christine, Goff Patricia, Why parties change: Some new evidence using party 

manifestos, XII World congress of Sociology, Bielefeld, Germany, 1994. 
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výzkumné části tohoto článku autoři porovnávají volební manifesty hlavních politických stran 

Velké Británie, Německa a Spojených států od 40. do 80. let 20. století, přičemž hledají shodu, 

popřípadě výrazné odchylky, v prezentovaných tématech v průběhu času a ve vazbě na volební 

úspěch, popřípadě prohru. Výsledek analýzy koresponduje s očekáváním autorů, že ve chvíli, 

kdy strana dosahovala podstatně horších výsledků než v minulosti, měnila tematické zaměření 

svých volebních programů. Naopak ve chvíli, kdy strana dosahovala konstantně uspokojivých 

výsledků, byla shoda mezi volebními manifesty napříč zkoumaným časovým obdobím vysoká. 

Tato studie byla později v roce 1995 uveřejněna v časopisu Party Politics pod názvem Changes 

in party identity, evidence from party manifestos.7 

V roce 1995 vychází v reakci na článek Changes in party identity, evidence from party 

manifestos nová studie Roberta Harmela a Alexandra Tana, na které se podílel i Kenneth Janda 

– Substance vs. Packaging: An Empirical Analysis of Parties´Issue Profiles8, která však dochází 

k odlišným závěrům než předchozí článek. Podle autorů může k dramatickým změnám v pozici 

strany k určitým tématům docházet i mimo období volebního neúspěchu, přičemž zdůrazňují, 

že proměna identity strany a veřejné image strany je zapříčiněna komplexnějším souhrnem 

okolností (v případě identity je podle autorů původce změny nutno hledat uvnitř strany), nikoli 

pouze neuspokojivým volebním výsledkem. 

Z novějších publikací se proměně stran věnuje kniha s názvem Political Parties and 

Electoral Change 9 editovaná Peterem Mairem, Wolfagangem C Mullerem a Fritzem 

Plasserem. Tento sborník prací různých autorů se souhrnně zabývá proměnami hlavních 

západoevropských stran. Jednotlivé případové studie ukazují, jak se konkrétní strany 

vyrovnávaly s měnícím se volebním prostředím. V kapitole věnované Itálii s názvem Party 

responses to electoral dealignment in Italy popisuje Luciano Bardi přechod od ideologicky 

vyhraněných stran v 50. letech 20. století k stranám typu „catch all party“ z důvodu 

socioekonomické přeměny voličské základny v Itálii. Autor se soustředí na dvě dnes již 

neexistující strany, Křesťanskou demokracii (Democrazia Cristiana - DC) a socialistickou 

stranu (Partito Socialista Italiano - PSI), které byly původně ideologicky velmi vyhraněné, 

                                                 
7 Janda Kenneth, Edens Christine, Goff Patricia, Harmel Robert, Changes in Party Identity, Evidence from Party 

Manifestos, Party Politics, Vol. 1, no. 2, 1995, str. 171 – 196. 
8 Harmel Robert, Tan C. Alexander, Janda Kenneth, Smith Jason, Substance vs. Packaging: An Empirical 

Analysis of Parties´Issue Profiles, Annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, 

1995. 
9 Mair Peter, Wolfgang C Muller, Plasser Fritz, Political parties and electoral change, party responses to electoral 

markets, Sage Publications, 2004, 296 str. 
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nicméně v průběhu let musely reagovat na měnící se podmínky v zemi a tím pádem na 

názorovou proměnu italských voličů. 

K tématu samotné Ligy Severu vyšlo od jejího založení v roce 1989 relativně velké 

množství literatury, která se ovšem ve většině případů soustředí na výzkum Ligy Severu během 

jejího působení v Berlusconiho II., III. a IV. vládě. Současná pozice Ligy Severu v rámci 

italského politického spektra zatím zůstává v akademickém prostředí neprozkoumaná. Ve své 

práci proto budu tuto mezeru zaplňovat především primární literaturou, interními dokumenty 

strany a autorskými semistrukturovanými rozhovory s jednotlivými politiky Ligy Severu. 

Problematice Ligy Severu se v širším kontextu věnuje italský akademik Daniele 

Albertazzi z University of Birmingham, který se společně se svým kolegou Duncanem 

McDonnellem zaměřuje především na projevy populismu a propagandy této strany. V roce 

2002 předkládá ve spolupráci s Isabelle Fremeaux článek Discursive Strategies around 

'Community' in Political Propaganda: The Case of Lega Nord10, ve kterém na základě 

diskurzivní analýzy zkoumá používání termínu 'komunita' v politickém slovníku Ligy Severu. 

Zajímá se především o to, co činí termín komunita pro politiky tak přitažlivým a o samotnou 

povahu tohoto slova v dnešním globalizovaném světě. Na výzkum Ligy Severu navazuje v roce 

2005 článkem The Lega Nord in the Second Berlusconi Government: in a League of its Own11, 

který přibližuje období druhé Berlusconiho vlády a dynamiku fungování vládní koalice Domu 

svobod. Vládní angažmá Ligy Severu rozebírá v roce 2010 v článku The Lega Nord Back in 

Government12. Vztahům ve vládní koalici Berlusconiho Domu svobod13 (Casa delle libertá – 

CdL) se také věnuje v článku Amici fragili: the alliance between the Lega Nord and the Popolo 

della Libertà as seen by their representatives and members14. Italskému populismu a Lize 

Severu jako jeho představiteli jsou věnovány studie Reconciling “Voice” and “Exit”: Swiss 

and Italian Populists in Power15 z roku 2009 a Populism and Liberal Democracy: Populists in 

Government in Austria, Italy, Poland and Switzerland16 z roku 2013, na které navazuje svou 

                                                 
10 Albertazzi Daniele, Fremeaux Isabelle, Discursive Strategies around 'Community' in Political Propaganda: The 

Case of Lega Nord, National Identities, Volume 4, Issue 2, 2002, str. 145-160. 
11 Albertazzi Daniele, McDonnell Duncan, The Lega Nord in the Second Berlusconi Government: in a League of 

its Own, West European Politics, (28) 5, November 2005, str. 952-972. 
12 Albertazzi Daniele, McDonnell Duncan, The Lega Nord Back in Government, West European Politics, (33) 6, 

November 2010, str. 1318-1350. 
13 Středopravá koalice vedená Silviem Berlusconim, vládnoucí mezi roky 2001 až 2006. 
14 Albertazzi Daniele, Amici fragili: the alliance between the Lega Nord and the Popolo della Libertà as seen by 

their representatives and members, Modern Italy, (18) 1, 2013, str. 1-18. 
15 Albertazzi Daniele, Reconciling “Voice” and “Exit”: Swiss and Italian Populists in Power’, Politics, (29) 1, 

February 2009, str. 1-10. 
16 Albertazzi Daniele, Müller Sean, Populism and Liberal Democracy: Populists in Government in Austria, Italy, 

Poland and Switzerland’, Government and Opposition, (48) 3, 2013, str. 343-371. 
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první monografií s názvem Populists in Power17, ve které se soustředí na západoevropské 

populistické strany s vládní zkušeností a analyzuje, zda jsou opravdu všechny populistické 

strany odsouzeny k politické smrti po tom, co se chopí vlády. Liga Severu je jedním z případů, 

kdy zkušenost s vládnutím nijak dramaticky neovlivnila její popularitu a naopak byla schopná 

v období vládní koalice s Berlusconiho Lidem svobody generovat volební zisky. 

Ligou Severu a s ní spojeným regionalismem se v akademickém prostředí zabývá také 

Anna Cento Bull z University of Bath. Ve své monografii The Lega Nord and the Northern 

Question in Italian Politics18, mapuje historii a podmínky pro vznik regionálního politického 

uskupení v Severní Itálii a jeho vývoj včetně vzniku padánské identity jako umělého konstruktu. 

Na její práci částečně navazuje Margarita Gómez – Reino Cachafeiro v knize Ethnicity and 

Nationalism in Italian Politics, Inventing the Padania: Lega Nord and the northern question19, 

kdy mimo jiné zkoumá symboliku a politickou konstrukci odlišnosti Padánie od zbytku 

italského území. Ve stejném roce, ve kterém vydala svou monografii Anna Cento Bull, vychází 

i kniha Damiana Tambiniho, Nationalism in Italian Politics, The stories of the Northern 

League, 1980 – 200020, vztahující se k podobnému tématu historie vzniku a konstrukce 

padánské identity. Všichni tři pak docházejí k závěru, že koncept padánské identity je umělým 

konstruktem vzniklým pro potřeby politického projektu Ligy Severu. Jednotlivá severoitalská 

teritoria, k jejichž územím se Liga Severu vztahuje, spolu měla v minulosti velice málo 

společného. Padánská identita je tak odrazem potřeby opodstatnění původně především 

ekonomického projektu nezávislosti severoitalského regionu.  

V posledních letech bylo ve spojitosti s Ligou Severu vydáno několik studií 

zabývajících se její radikalizací a příklonu k extrémně pravicovému populismu. Zatím 

nejnovějším příspěvkem do akademické diskuze k radikalizaci Ligy Severu je článek Gianluca 

Passarelliho z Římské univerzity La Sapienza s názvem Extreme right parties in Western 

Europe: the case of the Italian Northern League.21 Hlavní tezí práce je ideologický posun Ligy 

Severu z původně centristické pozice během účasti na čtyřech Berlusconiho vládách, 

k extrémně pravicovému politickému spektru v posledních letech. Passarelli tvrdí, že hlavním 

                                                 
17 Albertazzi Daniele, McDonnell Duncan, Populists in Power, Routledge, 2015. 
18 Cento Bull Anna, Gilbert Mark, The Lega Nord and the Northern Question in Italian Politics, Palgrave, 2001. 
19 Gómez – Reino Cachafeiro Margarita, Ethnicity and Nationalism in Italian Politics, Inventing the Padania: 

Lega Nord and the northern question, Ashgate, 2002. 
20 Tambini Damian, Nationalism in Italian Politics, The stories of the Northern League, 1980-2000, Routledge 

London, 2001. 
21 Passarelli Gianluca, Extreme right parties in Western Europe: the case of the Italian Northern League, Journal 

of Modern Italian Studies 19 (I), 2013, str. 53-71. 
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motivem tohoto ideologického posunu je samotná radikalizace voličů Ligy Severu, kteří se 

nicméně ve velké většině stále identifikují na základě regionálního klíče. 

Problematikou regionalismu v zemích Západní Evropy se zabývá monografie Lievena 

De Wintera a Huriho Türsana, Regionalist Parties in Western Europe22. Jednotlivé případové 

studie se věnují nejvýznamnějším západoevropským regionálním stranám, včetně kapitoly 

pojednávající o Lize Severu od italského profesora z Universitá degli Studi di Firenze, Marca 

Tarchiho. Marco Tarchi se ve svém příspěvku snaží o komplexní obrázek Ligy Severu jako 

typického představitele regionálních stran. Na De Winterovu monografii navazuje ve svém 

článku Ethno- regionalist parties in Europe: a typology23, Régis Dandoy. Na základě 

ideologických pozic jednotlivých etno - regionálních stran sestavuje jejich typologii a řadí je 

do tří skupin: protekcionistické strany, decentralistické strany a secesionistické strany.  

Protekcionistické strany se vyznačují mírnými požadavky, přičemž se zaměřují na 

ochranu kulturních a politických práv menšiny, vyskytující se na určitém území, plně se 

podřizují svrchovanosti národního státu a uznávají centralismus jeho institucí. 

Protekcionistické strany se mohou dále dělit na strany konzervativní, bojující proti diskriminaci 

a strany participativní, které se kromě ukončení diskriminace snaží i o zlepšení politické situace 

minority (př. kvóty nebo proporční volební systém).  

Decentralistické strany neuznávají centralismus státních institucí a často požadují 

některé formy autonomní správy. Decentralistické strany Dandoy dále rozděluje na 

autonomistické strany, federalistické strany a konfederalistické strany. Autonomistické strany 

požadují převedení pravomocí pouze na svůj region, naopak federalistické strany požadují tuto 

míru nezávislosti pro všechny regiony v daném státě. Konfederalistické strany pak uznávají 

přenechání jistých pravomocí centru.  

Poslední skupinou jsou secesionistické strany, pro které je cílem založení vlastního státu 

nezávislého na tzv. hostícím státu. I zde se vyskytují tři podkategorie secesionistických stran, 

indipendentistické strany, iredentistické a rattachistické strany. Ty se mezi sebou liší požadavky 

na nezávislost pouze pro své území (indipendentistické strany), požadavkem na navrácení 

nějakého dříve vlastněného teritoria (iredentistické strany) a na ty, které se chtějí připojit 

k území jiného státu (rattachistické strany). Podle této klasifikace by se dala Liga Severu 

                                                 
22 De Winter Lieven, Türsan Huri, Regionalist Parties in Western Europe, Routledge, 1998. 
23 Dandoy Régis, Ethno – regionalist parties in Europe: a typology, Perspectives on federalism, Vol. 2, issue 2, 

2010. 
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v průběhu času zařadit jak do skupiny decentralistických stran, tak do skupiny 

secesionistických indipendentistických stran.24 

Emanuel Massetti ve své studii s názvem, Explaining Regionalist Party Positioning in 

a Multi-dimensional Ideological Space: A Framework for Analysis25, vytváří teoretický rámec 

pro výzkum ideologie jednotlivých regionálních stran. Z hlediska této diplomové práce je 

klíčová jeho definice regionální strany, pro kterou jsou charakteristická následující kritéria: „ 

Za prvé se jedná o soběstačné (nezávislé) politické organizace, které se účastní voleb. Za druhé: 

tato uskupení nominují své kandidáty pouze na určitém území (v určitém regionu) daného státu. 

Za třetí: územní omezení jejich činnosti je důsledkem jejich rozhodnutí chránit identitu a zájmy 

pouze „jejich“ regionu. Za čtvrté, jak uvádí De Winter (1998a:204), cílem regionální strany je 

dosáhnout/chránit/zvýšit nějakou formu (územní) samosprávy.“26 Tato definice umožňuje 

rozpoznat „ryzí“ regionální strany od ostatních regionálních politických uskupení, která mohou 

být pouhou odnoží celostátních stran, vyskytujících se na určitém území. Zároveň upřesňuje 

vztah mezi regionálními stranami, etnickými politickými stranami a regionálně-etnickými 

stranami. Etnická strana je definována jako strana, jejímž cílem je bránit či podporovat identitu 

a zájmy konkrétní etnické skupiny osob, příbuzných na základě jazyka, náboženství či jiných 

determinujících prvků.  

Z výše popsaného je patrné, že definice regionální strany a etnické strany se do jisté 

míry vzájemně překrývají. Na druhou stranu, jak poznamenává Eve Hepburn ve svém článku 

Introduction: Re – conceptualizing Sub – state Mobilization27, ne všechny regionální strany 

využívají témat kultury a jazyka a ne všechny etnické strany mohou být považovány zároveň 

za regionální, vzhledem k tomu, že část z nich se snaží chránit svou etnickou identitu, aniž by 

přitom usilovala o územní samosprávu. Regionálně – etnické strany jsou pak specifické svou 

podporou centrální vládě nebo alespoň zachování jakési unie mezi státem a daným regionem. 

Tyto strany většinou zastupují občany hraničních částí regionů, kteří se plně neidentifikují 

s regionálními hnutími či regionem samotným, často hovoří odlišným jazykem (oficiálním 

                                                 
24 Liga Severu vznikla v reakci na centralistické řízení státu v průběhu 70 a 80 let, které bylo dáno nestabilním 

politickým prostředím. Liga Severu byla považována za protestní politickou stranu, vzešlou z průmyslových 

oblastí severu, vymezující se proti centralizaci moci a podporující podnikání a průmysl z hlediska regionu. 

Prosazovala transparentnější nakládání s veřejnými penězi, kdy regiony měly být místem, kde se bude 

rozhodovat o jejich použití. 
25 Massetti Emanuele, Explaining Regionalist Party Positioning in a Multi-dimensional Ideological Space: A 

Framework for Analysis, Regional and Federal Studies, Vol. 19, Nos. 4-5, 501-531, October – December 2009 
26 Ibid., str. 503 
27 Hepburn Eve, Introduction: Re – conceptualizing Sub – state Mobilization, Regional and Federal studies, Vol. 

19, Nos. 4-5, 477-499, October – December 2009 
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státním jazykem, nikoli regionálním dialektem, druhým jazykem apod.) a obecně mají jiné 

kulturní návyky či náboženství, než které je prosazováno v daném regionu. Hlavní ideologií 

těchto stran pak bývá anti – regionalismus s příklonem k centralismu.  

V českém akademickém prostředí se problematice regionálních stran a i samotné Lize 

Severu věnuje především Maxmilián Strmiska z brněnské Masarykovy Univerzity. Jeho 

definice regionální strany publikovaná v knize Etnické a regionální strany v ČR po roce 198928 

je podstatně stručnější nežli Massettiho definice, nicméně vesměs odpovídá nastavenému 

konceptu. „ Regionální strany lze vymezit jako samostatné stranicko – politické formace 

regionální obedience, jejichž ideově – programová i organizační identita a zdroje politické 

legitimace i volební mobilizace mají regionální charakter.“29 

Hypotézou předkládané diplomové práce je předpoklad, že se Liga Severu stala stranou 

s celostátní působností a opustila tak své dlouholeté působení jako regionální politická strana. 

Z hypotézy vyplývá výzkumná otázka: Jaké faktory, ať vnější či vnitřní, stály za opuštěním 

regionalismu Ligou Severu? 

V práci se bude objevovat jednotně pojem Liga Severu, který ovšem nezahrnuje pouze 

historickou stranu samotnou, ale i nové uskupení, zformované pod jejím patronátem, které je 

v Itálii známé pod názvem „Noi con Salvini“.  

Noi con Salvini je politický subjekt založený na podporu myšlenek a politického 

projektu Mattea Salviniho, v italských regionech středu, jihu a v oblasti ostrovů (tzv. oblasti 

Mezzogiorno).30 Je založený na tzv. „Carta dei Valori“31, která definuje cíle, které budou 

dosaženy uskupením Noi con Salvini společně s Ligou Severu a s podporou lídra strany Mattea 

Salviniho.32 Z následující citace vyplývá, že obě politická uskupení mají společný politický cíl, 

tedy zvítězit ve volbách, stejný politický program a neposledně i postavu samotného lídra. 

Odlišné jméno je tak především důsledkem historicky negativních konotací spojených se 

značkou Ligy Severu v oblasti Mezzogiorno a střední Itálie. Negativní vnímání Ligy Severu 

v těchto regionech je důsledkem dlouholeté legistické kampaně označující výše popsané oblasti 

                                                 
28 Strmiska Maxmilián, Pojetí regionálních a etnických stran in Mareš Miroslav, Etnické a regionální strany 

v ČR po roce 1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, str. 9 -21. 
29 Ibid. 
30 Tímto označením jsou myšleny regiony: Umbrie, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Kampánie, Apulie, 

Kalábrie, Basilicata, Sicílie a Sardinie.  
31 Karta (Charta) hodnot 
32 Noiconsalvini, Chi Siamo, www.noiconsalvini.org, 16. 1. 2016 

http://www.noiconsalvini.org/


12 

 

za „zlodějské“ hospodářsky nevyspělé regiony, na které ekonomicky silnější sever doplácí. 

Z tohoto důvodu Ligu Severu v daných oblastech zastupuje Noi Con Salvini. 

Práce je z metodologického hlediska jednopřípadovou studií, definovanou Michalem 

Kořanem jako: „ … detailní analýza případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Jejím cílem 

je poskytnout hluboké porozumění nebo příčinné vysvětlení vybraného případu. Musí zohlednit 

celkový kontext události či objektu (sociální, politický, historický), fenoménu či děje a musí 

zároveň poskytnout komplexní obrázek – musí být zahrnuto co nevyšší množství 

proměnných.“33 Případová studie, zkoumající jeden či dva konkrétní případy je často jedinou 

možnou metodou, která umožňuje identifikovat celý kauzální proces, a to z toho důvodu, že 

případ je možné zkoumat do hloubky v různě dlouhých časových úsecích, navíc v takzvaných 

reálných podmínkách (na rozdíl od uměle vytvářených experimentů).34 Případová studie je tedy 

výzkumem, analyzujícím určitý společenský jev detailně do hloubky a z různých úhlů 

pohledu.35 Jednopřípadová studie pak v rámci této diplomové práce slouží jako základ pro 

hlubší analýzu dokumentů, včetně autorských semi - strukturovaných rozhovorů. 

Předkládaná diplomová práce je členěna do dvou částí. V první části autorka ověřuje 

hypotézu, předpokládající opuštění regionalismu Ligou Severu a přechod k celostátnímu 

působení v rámci italského stranického systému. V druhé části se autorka zaměří na důvody, 

vedoucí k této proměně politiky Ligy Severu. 

Pro potřeby potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy jsou na Ligu Severu aplikována 

kritéria definující regionální stranu, publikovaná v článku Emanuela Massettiho, Explaining 

Regionalist Party Positioning in a Multi-dimensional Ideological Space: A Framework for 

Analysis36 a definice Maxmiliána Strmisky popsaná v monografii Etnické a regionální strany 

v ČR po roce 198937. Pro druhou část práce autorka zvolila teorii formulovanou v článku 

Kennetha Jandy, Toward a performance theory of change in political parties, rozšířenou o 

nezávislé proměnné definované Frankem Wilsonem38, tedy o socioekonomickou změnu ve 

státě, politickou kulturu, ústavní a institucionální změny, změny ve stranickém soutěžení a 

                                                 
33 Kořan Michal, Jednopřípadová studie in Drulák Petr a kol., Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie 

v politologii a mezinárodních vztazích, Portál, Praha, 2008, str. 33 
34 Gomm Roger, Case Study Method: Key Issues, Key Texts, Sage, 2000, str. 5 
35 Feagin R. Joe, A case for a case study, UNC Press Books, 1991, str. 2 
36 Massetti Emanuele, Explaining Regionalist Party Positioning in a Multi-dimensional Ideological Space: A 

Framework for Analysis, Regional and Federal Studies, Vol. 19, Nos. 4-5, 501-531, October – December 2009 
37 Strmiska Maxmilián, Pojetí regionálních a etnických stran in Mareš Miroslav, Etnické a regionální strany 

v ČR po roce 1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, str. 9 -21. 
38 Wilson Frank L., Sources of Party Transformation: The Case of France in Peter H. Merkl, Western European 

Party Systems: Trends and Prospects, The Free Press, New York, 1980. 
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významu lídra ve stranickém kontextu. Výkon strany v posledních volbách je podle teorie 

možné posuzovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je zkoumat výsledek v čase, tedy 

především to, zda strana v posledních letech získávala lepší volební výsledky či naopak 

podporu voličů ztrácela a tyto výsledky poté porovnávat s posledními konanými volbami. 

V politických systémech založených na konkurenčním boji je pak hlavním měřítkem získané 

procento hlasů. Pokud je výsledek strany stejný nebo lepší, než jaký získala v posledních 

volbách, je její výkon považovaný za uspokojivý a není tedy vyvíjen tlak na změnu. Strany, 

které podporu voličů ztratily, jsou naopak vystavovány tlaku ke změně, jako důsledku jejich 

neúspěchu. 

Druhým způsobem, kterým lze podle teorie zkoumat volební výkon strany, je 

její porovnání s ostatními politickými subjekty v rámci daného státu, ale i kdekoli jinde ve 

světě. Tohoto způsobu se používá především u zemí se systémem jedné vládní strany. Jako 

příklad jsou uváděny špatné ekonomické výsledky zemí východního bloku během 70. a 80. let 

minulého století, které poté v porovnání s relativním ekonomickým růstem nekomunistických 

zemí vedly k tlaku na změnu podmínek v zemi a nakonec ke kolapsu komunistických vlád 

v roce 1989. 

Další nezávislou proměnnou je v rámci teorie uváděna změna politického systému. Tou 

se myslí měnící se legislativně – exekutivní rámec nebo reforma volebního systému. Tyto 

změny naznačují možnou proměnu v pravidlech stranické soutěže a mohou vést k strategické 

reorientaci strany tak, aby byla schopná obstát v nově nastavených podmínkách. Pokud se 

strana promění ještě před uskutečněním voleb, v reakci na změnu vnějších politických 

podmínek, nelze pak volební výsledek považovat za vysvětlení změny ve straně a je tedy nutné 

hledat vysvětlení právě v rámci změn v politickém systému. 

Míra institucionalizace je v rámci teorie spojována se stářím strany, počtem lídrů a 

volební stabilitou strany. Teorie tedy předpokládá, že tradiční, politicky zavedené strany, které 

měly v průběhu času větší množství lídrů a které se těší relativní stabilitě hlasů a získaných 

křesel v parlamentu, se po volebním neúspěchu mění méně nebo vůbec na rozdíl od stran, které 

daná kritéria nesplňují. Vysoká míra institucionalizace tak dokáže tlumit tlak na změnu, 

vyvolaný volebním neúspěchem. 

Změna lídra je další z nezávislých proměnných, které Wilson ve své teorii označuje za 

klíčové pro pochopení změny ve straně. Změna lídra je také označována jako tzv. intervening 

variable, protože záleží právě na schopnostech, vnímavosti a jednání lídra, jestli a jak se strana 
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promění. V rámci teorie je pak změna lídra vnímána jako faktor usnadňující změnu ve straně. 

Pokud je vedení strany vyměněno v návaznosti na špatné volební výsledky, je velmi 

pravděpodobné, že bude následovat i proměna strany samotné. Změna lídra má tedy posilující 

efekt na změnu politické strany. 

Další proměnné definované Frankem Wilsonem dotváří kauzální rámec práce, avšak jak 

ve své práci poznamenává Kenneth Janda, jedná se především o faktory ovlivňující změnu 

strany nepřímo. Některé z Wilsonových nezávislých proměnných tak mohou být inkorporovány 

proměnnými definovanými Jandou. Jedná se především o změnu politického systému, která 

může obsahovat i prvek politické kultury, ústavních či institucionálních změn a změn ve 

stranickém soutěžení. Stejně tak význam či vliv lídra definovaný Wilsonem, může rozšířit 

nezávislou proměnnou, zkoumající změnu lídra v Jandově teorii. Jedinou nezávislou 

proměnnou, která tedy zůstává v práci nad rámec Jandovy teorie, je socioekonomická změna 

v daném státu. 

Celkově jsou v předkládané diplomové práci zkoumány tyto proměnné: poslední 

volební výsledek strany (party performance), změny v politickém systému daného státu 

(political system change), míra institucionalizace strany (institutionalization), změna lídra 

strany (leadership change) a socioekonomické změny v rámci státu (socioeconomic change). 

Jednotlivé proměnné budou zkoumány za pomoci analýzy odpovídajících dokumentů, 

jako jsou volební výsledky strany, sbírky zákonů, interní dokumenty strany, makroekonomická 

data, oficiální prohlášení, autorské semi - strukturované rozhovory a emailová komunikace za 

období od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016. Semi - strukturované rozhovory jsou specifické systémem 

předpřipraveného listu otázek, který může být dále rozvíjen na základě uvážení autora 

rozhovoru. Takový typ rozhovoru nabízí jasný postup práce pro autora a jeho výsledkem jsou 

spolehlivá, komparovatelná kvalitativní data.39 Jednotlivé rozhovory použité v této diplomové 

práci byly vedeny v období od 6. 11. 2015 do 30. 1. 2016 s jednotlivými politiky Ligy Severu. 

Pro zaručení co největší objektivity nasbíraných dat byly rozhovory vedeny jak s politiky, 

vykonávajícími poslaneckou funkci (Cristianem Invernizzim, Guidem Guidesim), tak 

s regionálními a komunálními politiky Ligy Severu. 

                                                 
39 Cohen D, Crabtree B. "Qualitative Research Guidelines Project." July 2006. 

http://www.qualres.org/HomeSemi-3629.html 
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Výzkumné období je determinováno povahou výzkumu a samotnou teorií. Začátkem 

sledovaného období jsou tak zatím poslední parlamentní volby konané 24. února 2013 a jeho 

koncem regionální volby konané v květnu 2015. 
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2. Historický kontext 

 

Liga Severu za nezávislost Padánie (Lega Nord per l´indipendenza della Padania), je 

jednou z nejstarších politických stran v současném italském politickém spektru. Jako jedna 

z mála stran bez větší úhony přežila rozsáhlou protikorupční akci s názvem „Mani pulite“ nebo 

také „Tangentopoli“ na počátku 90. let minulého století a na rozdíl od jiných italských 

politických uskupení netrpí, a v minulosti ani netrpěla, vnitrostranickými rozkoly nebo 

významnější ztrátou voličské základny. Zároveň se jedná o jednu z nejúspěšnějších evropských 

regionálních politických stran, která byla mezi roky 2001 a 2011, osm let součástí vlády 

středopravé koalice, vedené Silviem Berlusconim, aniž by se tato vládní zkušenost významněji 

podepsala na její popularitě. 40 

Liga Severu za nezávislost Padánie byla založena 8. února 1991 v rámci prvního 

federálního kongresu Ligy Severu v Pieve Emanuele v provincii Milán. Zakladatelem strany 

byl tehdejší předseda Ligy Lombardie, Umberto Bossi, který byl během kongresu zvolen 

předsedou nově vzniklé Ligy Severu, kterým zůstal až do roku 2012. Během kongresu bylo 

jednohlasně rozhodnuto, že se dříve nezávislé regionální Ligy, Liga Lombardie (Lega 

Lombarda), Benátská Liga (Liga Veneta), Autonomní Piemont (Piemont Autonomista), 

Ligurská Unie (Union Ligure), Liga Emilie – Romagni (Lega Emiliano-Romagnola), 

Toskánské spojenectví, Toskánská Liga a Hnutí pro Toskánsko (Alleanza Toscana, Lega 

Toscana e Movimento per la Toscana), ke kterým se později přidala autonomní hnutí z oblastí 

Alto Adige, Valle d´Aosta, Umbrie a Marche, spojí v jednotný politický celek nesoucí název 

Liga Severu a dříve konfederativní strukturu nahradí jednotná politická identita, založená na 

„národních sekcích“.41 V té době byl hlavním politickým cílem Ligy Severu federalismus, 

podporující myšlenku kulturní a historické odlišnosti severu Itálie. Umberto Bossi ve svém 

projevu u příležitosti prvního federálního kongresu přišel s myšlenkou „federalismu na socio-

ekonomické bázi“, který by měl v ideálním případě znamenat rozdělení Italské republiky do tří 

makroregionů (Sever, Střed a Jih), které by reprezentovaly lokální tradice, jazyk (dialekt) a 

                                                 
40 Albertazzi, McDonnell, Populists in Power, Routledge, 2015, str. 48 
41 Cronistoria della Lega Nord, dalle origini ad oggi, seconda parte 1988 – 1995, Segreteria Organizzativa 

Federale, str. 9, dostupné na: 

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf, 15.3.2016 

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf
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lokální ekonomii. Podle Bossiho bylo toto federativní uspořádání jedinou možností pro přežití 

společného italského státu.42  

Nutno podotknout, že v té době se nejednalo o nijak kontroverzní projekt. Federální 

státní zřízení bylo konstantní součástí politických debat již od samotného založení republiky na 

konci druhé světové války a jednotlivé rozdíly mezi italským severem a jihem kritizoval již 

italský filosof Carlo Cattaneo v 19. století. Bossiho vize tak přirozeně navazovala na určitou 

federativní tradici. Důležitou roli ve formování legistické myšlenky federalismu sehrál italský 

profesor, filosof a tehdejší druhý nejvlivnější muž Ligy Severu Gianfranco Miglio. Jeho 

myšlenka federativního uspořádání jako reakce na zrychlující se globalizaci a s ní spojenou 

centralizaci moci se stala stěžejním bodem legistického federativního projektu. Migliova vize 

byla utvořit množinu politicko-správních jednotek, které by měly veškerou potřebnou 

nezávislost, ale zároveň by byly mezi sebou stabilně propojené.43  

V dubnu 1992 získalo nové politické uskupení Liga Severu v parlamentních volbách 

8,65 % hlasů, což znamenalo 25 senátorů a 55 poslanců, přičemž se stalo čtvrtou nejsilnější 

italskou politickou stranou.44 Ve stejném roce propukla korupční aféra, později známá pod 

názvy Tangentopoli nebo Mani pulite, která významně ovlivnila podobu italského stranického 

systému a měla za následek konec italské první republiky. Jednalo se o nejrozsáhlejší evropskou 

politickou krizi od konce francouzské IV. republiky v roce 1958. Tato aféra zapříčinila rozpad 

tradičních vládních stran: Křesťanské demokracie a Italské socialistické strany a zároveň 

ukončila více než 10 leté období vlády velkých koalic těchto dvou stran. Od roku 1993 bylo 

obviněno několik stovek prominentních politiků, v čele s bývalým socialistickým premiérem 

Bettinem Craxim z korupčního jednání, spolupráce s mafií a jiných trestných činů, 

souvisejících s vykonáváním veřejných funkcí. Ve stejné době také vrcholil boj italského státu 

s mafií, která byla zodpovědná za několik bombových útoků a smrt dvou státních zástupců 

Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina. Liga Severu dokázala zdatně využít této nové 

politické situace a stala se tak jedním z hybatelů, kteří stáli za pádem první republiky, přičemž 

významně upevnila svůj status permanentní politické síly v rámci italského stranického 

systému.45  

                                                 
42 Ibid. str. 10. 
43 Miglio Gianfranco, Come cambiare, Le mie riforme, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1992, str. 36 
44 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 5/4/1992, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=05/04/1992&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 29. 3. 2016. 
45 Cento Bull, Gilbert, The Lega Nord and the Northern Question in Italian Politics, Palgrave, 2001, str. 1 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=05/04/1992&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=05/04/1992&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
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Klíčovou postavou byl v tomto období předseda Ligy Severu, Umberto Bossi, jehož 

předvídavost politické krize zajistila Lize Severu místo v budoucím stranickém uspořádání. 

Jeho politická angažovanost sahá do konce 70. let minulého století, kdy byl ještě jako student 

medicíny osloven ideologem a předsedou Unie Val d´Aosty (Union Valdôtaine, UV), Brunem 

Salvadorim.46 Po smrti Salvadoriho začal Bossi pracovat na podstatně větším politickém 

projektu, zahrnujícím celý region Lombardie. V roce 1982 založil regionální noviny s názvem 

Lombardia Autonomista, které se ve spojení s technikou přímého oslovování potencionálních 

voličů staly univerzální předvolební strategií platnou dodnes. Liga byla obecně více činná 

v terénu - v barech, klubech a na jiných veřejných místech, kde mohla svým posluchačům 

dokázat, že má daleko do běžných mainstreamových stran a že se jedná především o politické 

uskupení obyčejných lidí, jejichž politická nezkušenost z nich činí politiky odlišné od 

klasických stranických funkcionářů.  

První významnou vládní zkušenost získává Liga Severu po volbách v roce 1994, kdy se 

se ziskem 8,36 % stala jednou z vládních stran po boku vítězné Vzhůru Itálie (Forza Italia – 

FI) podnikatele Silvia Berlusconiho.47 Ačkoli se jednalo o percentuálně nižší zisk než 

v předchozích parlamentních volbách, z hlediska obsazených křesel v obou komorách italského 

parlamentu získala Liga Severu rekordních 180 křesel, výsledek, který do současné doby 

nedokázala zopakovat.48 Dohoda o společné kandidatuře v rámci středopravé koalice vedené 

právě Berlusconiho stranou Vzhůru Itálie, byla uzavřena již před volbami s cílem zajistit 

politickou spolupráci s Ligou Severu na severu Itálie a s Národní Aliancí (Alleanza Nazionale 

– AN) na jihu Itálie. Právě toto rozdělení se stalo koalici osudným. Ideologické tenze mezi 

Národní Aliancí a Ligou Severu vyústily v pád vlády, pouhých 9 měsíců od konání voleb.  Již 

před volbami prohlásil Umberto Bossi, že: „ nikdy nebudeme s fašisty a nikdy ani s vnuky 

fašistů “ přičemž narážel na minulost Národní Aliance, která byla Ligou Severu považována za 

postfašistický politický projekt.49 Oficiálním důvodem k rozpuštění koalice ovšem bylo 

nedodržení koaliční smlouvy, podle které mělo dojít k naplnění prioritních cílů Ligy Severu a 

to „ ke konci centralistického a sociálního státu, institucionální reformy ve smyslu federativního 

                                                 
46 Ibid. str. 11 
47 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 27/3/1994, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S&unipro=pro , 29. 3. 2016. 
48 Albertazzi, McDonnell, Populists in Power, Routledge, 2015, str. 35. 
49 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 13. 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S&unipro=pro
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S&unipro=pro
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státního zřízení, privatizace, regulace volného trhu prostřednictvím antimonopolní legislativy a 

aktivnějšímu členství v Evropské Unii.“50  

Během následujícího období úřednické vlády Lamberta Diniho bylo patrné jisté 

sbližování Ligy Severu se stranami středolevého politického spektra, které ovšem nevyústilo 

ve společnou koalici pro předčasné volby, konané v dubnu roku 1996. Liga Severu se rozhodla 

kandidovat samostatně, což jí přineslo slibných 10,07 % hlasů do poslanecké sněmovny a 

v průměru s 10,1 % hlasy do senátu zatím nejlepší volební zisk Ligy Severu.51 Tento výsledek 

však reálně vyšel naprázdno. Důvodem byl samotný volební systém, tzv. Mattarellum, který 

podstatně zvýhodňoval velké předvolební koalice.52 Liga Severu získala v opozici pouhých 59 

křesel v poslanecké sněmovně a 27 křesel v Senátu, což byl oproti předchozímu volebnímu 

období významný propad.53  

Liga Severu se po volbách ocitla v politické izolaci, která se projevila nejen reálnou 

ztrátou vlivu, ale i radikalizací jejího politického programu. Jestliže dříve byl cílem Ligy Severu 

federalismus, po volbách v roce 1996 se situace mění a dochází k prosazování absolutní 

nezávislosti regionů Severní Itálie, tvořících tzv. Padánii. Dne 4. května 1996, vystupuje 

Umberto Bossi v nově ustanoveném zákonodárném shromáždění s proslovem, ve kterém 

navrhuje založení tzv. Výboru pro osvobození Padánie (Comitato di liberazione della Padania 

- CLP), po vzoru Výboru národního osvobození (Comitato di liberazione nazionale - CLN) 

z období druhé světové války a boje proti fašismu.54 Oficiálně vystupuje s projevem 

opouštějícím myšlenku federalismu a zároveň obhajujícím úplnou nezávislost severu Itálie na 

základě práva na secesi. S tím souvisí i samotné jméno, které si legisté určili pro svou 

parlamentní skupinu, Liga Severu za nezávislost Padánie (Lega Nord per l´indipendenza della 

Padania). Poprvé se tak v italském parlamentu druhé republiky objevuje skupina s ryze 

                                                 
50 Cronistoria della Lega Nord, dalle origini ad oggi, seconda parte 1988 – 1995, Segreteria Organizzativa 

Federale, str. 24, dostupné na: 

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf, 15.3.2016 
51 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 21/4/1996, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=21/04/1996&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 29. 3. 2016. 
52 Podstatou tohoto volebního systému byl jednokolový většinový systém aplikovaný v jednomandátových 

obvodech, pro volby do poslanecké sněmovny a senátu, kdy se takto volilo 75 % celkových křesel. Zbylých 

25% bylo přerozdělováno proporčním volebním systémem. Hranice pro vstup do obou komor parlamentu byla 

4 %. 
53 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 21/4/1996, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=21/04/1996&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 29. 3. 2016. 
54 Cronistoria della Lega Nord, dalle origini ad oggi, terza parte 1996 – 1998, Segreteria Organizzativa Federale, 

str. 4, dostupné na: 

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/03_lega_nord_storia96_98.pdf, 1.4.2016 

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=21/04/1996&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=21/04/1996&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=21/04/1996&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=21/04/1996&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/03_lega_nord_storia96_98.pdf
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secesionistickým úmyslem. Ustanovení padánského parlamentu v Mantově bylo dalším 

krokem, který měl vést k aktivnímu řešení severoitalské nezávislosti. Tento nový politický směr 

se však ukázal jako nepříliš úspěšný. Prvním důvodem byla rostoucí podpora Berlusconiho 

strany Vzhůru Itálie, která do jisté míry kopírovala ostatní politická témata samotné Ligy 

Severu a stala se tak umírněnou pravicovou alternativou pro méně radikální voliče ze severu 

Itálie. Dalším z důvodů byla samotná radikalizace strany, která vedla k jejímu vyloučení ze 

všech možných vládních koalic (mimo některá lokální zastupitelstva, především v oblasti 

Benátska a Lombardie) a tudíž její marginální možnost podílení se na vytváření politiky, a to 

na jakékoli úrovni. Bossiho snaha o odtržení regionů severní Itálie a vytvoření nezávislé 

Padánie i přes to v této době gradovala. „Dva státy, dvě pokladny, dvě měny, secese“55, bylo 

typickým heslem Ligy Severu druhé poloviny 90. let a Bossiho rétorika podstatně přitvrzovala. 

V téže době dochází k intenzivnímu procesu budování padánské identity, která měla podpořit a 

opodstatnit snahy o odtržení od zbytku Itálie na základě principu odlišnosti. Jazyk, historie, 

kultura, historické mýty, původ nebo rasa jsou pouze některá z témat, která Liga Lombardie a 

později Liga Severu používala, aby odlišila Lombarďany od jihoitalské populace, za použití 

příměrů jako Evropa versus Afrika a vyspělý versus Třetí svět.56 Liga Severu se podstatně 

kritičtěji vyjadřovala i k přerozdělování financí v rámci státu. Šlo především o fakt, že bohatší 

a ekonomicky výkonnější regiony na severu Itálie doplácely v rámci tohoto systému na méně 

rozvinuté jižní regiony, které se navíc potýkaly s velkými finančními úniky způsobenými 

aktivitou tamních mafií. Liga Severu tak společně s aktivní propagací padánské identity 

přistupuje i k radikální antikampani, která má za cíl ukázat hlavní město Řím a jižní Itálii jako 

příživníky a zloděje. Typickým heslem se stává: „ Roma ladrona, Lega non perdona“, tedy: 

Řím zlodějka, Liga neodpouští.  

Postoj Ligy Severu k otázce nezávislosti a participace na celostátním politickém dění se 

začíná měnit až v roce 2000 v průběhu regionálních voleb. Liga Severu u této příležitosti 

opouští secesionistické snahy a znovu vstupuje do koalice vedené Silviem Berlusconim 

s vidinou možného vítězství koalice v parlamentních volbách v následujícím roce.57 Téma 

nezávislosti Padánie v legistickém politickém diskurzu nahrazuje téma větší regionální 

autonomie, ve smyslu, který Liga Severu nazvala „devolucí“.58 Nutno podotknout, že v roce 

                                                 
55 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 17. 
56 Tambini Damian, Nationalism in Italian Politics, The stories of the Northern League, 1980-2000, Routledge 

London, 2001, str. 109 
57 Albertazzi, McDonnell, Populists in Power, Routledge, 2015, str. 36. 
58 Albertazzi, McDonnell, Newell, Di lotta e di governo: The Lega Nord and Rifondazione Comunista in Office, 

Party Politics, 17 (4), str. 475-77. 
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1999 utrpěla Liga Severu citelnou porážku ve volbách do Evropského parlamentu, kdy její 

podpora klesla z předchozích 10,07 % na 4,5 %, s celkovým ziskem 4 europoslanců a jednalo 

se tak o zatím nejhorší volební výsledek strany. Ve stejném roce také přišla v regionálních 

volbách o jednu ze svých historických základen, provincii Bergamo.59 Význam provincie 

Bergamo není pro Ligu Severu pouze politicko-strategický. V oblasti Bergama se nachází obec 

Pontida, kde se každoročně setkávají tisíce podporovatelů Ligy Severu ke každoročním 

oslavám. Právě na tomto místě vznikla v roce 1167 původní Liga Lombardie (Lega Lombarda), 

jejímž cílem byla vojenská aliance proti Svaté říši římské. Toto místo se tak stalo symbolickým 

srdcem Ligy Severu.60  

Série volebních neúspěchů pravděpodobně stála za změnou politického kurzu Ligy 

Severu, která vyústila ve společnou kandidaturu se stranami pravého středu, v celku vedeném 

Silviem Berlusconim, nesoucím název Dům svobody (Casa delle Libertà – CdL). Květnové 

parlamentní volby se staly pro Ligu Severu opravdovou katastrofou. Z původních 3,7 milionů 

hlasů v roce 1996 získala v roce 2001 pouhých 1,4 miliónu. Percentuálně tak klesla na 3,94 % 

se ziskem pouhých 43 poslanců a zaznamenala tak nejhorší volební výsledek od svého 

založení.61 Umberto Bossi tento volební propad obhajoval ideou vyššího dobra, tedy že účast 

ve vítězné koalici sice odebrala Lize Severu velkou část voličů, na druhou stranu se nyní strana 

může podílet na určování budoucnosti země. Liga Severu se na rozdíl od předchozí koaliční 

zkušenosti snažila prezentovat jako Berlusconiho nejbližší spojenec. Již v polovině září, necelé 

čtyři měsíce od voleb je poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona o imigraci tzv. zákon 

Bossi – Fini, který byl jedním z klíčových zákonů prosazovaných Ligou Severu. Obdobně tomu 

bylo s návrhem zákonu o devoluci, který byl předložen ještě o měsíc dříve. Zhruba v této době 

se také začíná obracet pozornost Ligy Severu k problematice nelegální imigrace, konceptu 

multikulturalismu a multietnické společnosti obecně. Strana se stává znatelně kritičtější vůči 

Evropské Unii, především pak vůči projektu společné evropské měny. I přesto se však Lize 

Severu společně s koalicí Domu svobody podařilo udržet relativně stabilní vládu až do dubna 

roku 2005 a zformovat tak nejdéle trvající vládu novodobé Italské republiky a druhou nejdéle 

trvající vládu od sjednocení Itálie. Toto období bylo pro Ligu Severu, která mohla být vnímána 

                                                 
59 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 22. 
60 Cronistoria della Lega Nord, dalle origini ad oggi, seconda parte 1988 – 1995, Segreteria Organizzativa 

Federale, str. 24, dostupné na: 

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf, 15.3.2016 
61 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 13/05/2001, 
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jako strana jednoho muže, Umberta Bossiho, klíčové i vzhledem k dlouhotrvající nemoci a 

obecně zhoršujícímu se zdravotnímu stavu předsedy strany a tedy nutnosti delegace vedení na 

ostatní členy strany. Liga Severu dokázala ustát i takto významný handicap, aniž by se to 

vážněji podepsalo na její popularitě nebo samotné homogenitě strany.  

Třetí Berlusconiho vláda, navazující na předcházející vládní období, prakticky 

pokračovala ve stejném trendu a to až do května roku 2006. Pro Ligu Severu to bylo období 

pozvolného růstu popularity. V roce 2004 získala ve volbách do Evropského parlamentu 4,58 

%, což bylo po předchozím volebním fiasku znamení, že se její politická reputace začíná opět 

stabilizovat.62 V parlamentních volbách, konaných v dubnu roku 2006, sice Liga dosáhla 

lepšího výsledku než v předchozích parlamentních volbách - 4,58 %, tzn. zhruba o 340 000 

voličů více, avšak středopravá koalice Silvia Berlusconiho zaostala za středolevou koalicí 

Romana Prodiho.63 Tyto parlamentní volby byly prvními, ve kterých byl aplikován nový 

volební zákon, tzv. Legge Calderoli nebo „Porcellum“, jejímž autorem byl bývalý legistický 

ministr pro reformy Roberto Calderoli. Hlavním specifikem byl přechod od smíšeného 

volebního systému k proporčnímu systému s volebním bonusem, bez možnosti stanovení 

preferencí voličem. Již v průběhu předvolební kampaně byla dobře patrná polarizace italské 

politické scény, která vyústila v kandidaturu dvou superkoalic, Berlusconiho středopravého 

Domu svobod a středolevé Unie Romana Prodiho. Unie Romana Prodiho nakonec těsně 

zvítězila nad Berlusconiho Domem svobod, a to o pouhých 24 755 hlasů z celkových 

39 298 497 platných hlasů.64 

Pro Ligu Severu následovaly dva roky v opozici, které skončily v lednu 2008 

vyjádřením nedůvěry vládě ze strany horní komory parlamentu. Liga Severu během tohoto 

období opět dokázala posílit svůj politický status a jak v regionálních, tak v evropských volbách 

získávala na popularitě. Především však dokázala upevnit svou pozici v oblasti otázek nelegální 

imigrace, bezpečnosti a práva. Následující parlamentní volby, konané v dubnu 2008, 

znamenaly pro Ligu Severu opravdový politický návrat. Prakticky dvojnásobný nárůst hlasů 

v porovnání s volbami z roku 2001, tedy 3 024 543 hlasů a 8,3 % dávaly jasný signál, že dřívější 
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popularita Ligy Severu je zpět.65 Tento trend potvrdily i o rok později konané volby do 

Evropského parlamentu, kde Liga Severu získala 10,2 % hlasů, nejvyšší podíl v celostátních 

volbách v historii strany.66  

Strana významně posílila i v regionálních volbách konaných v roce 2010, kdy se 

kandidátům Ligy Severu podařilo ovládnout dva regiony, Piemont a Benátsko. Roberto Cota 

vyhrál v Piemontu s většinou 47,33 % a Luca Zaia v Benátsku s 60,16 %.67 Důvodem tohoto 

nárůstu byla podle Danieleho Albertazziho a Duncana McDonnella velmi efektivní komunikace 

strany s jejími příznivci a podporovateli, která se odrazila i v konstantním nárůstu členů strany 

v době, kdy ostatní západoevropské strany členskou základnu ztrácely.68 Koalice čtvrté 

Berlusconiho vlády byla specifická vznikem nového politického subjektu Lidu Svobody 

(Popolo della libertá – PdL), který sloučil strany Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho a Národní 

Alianci Gianfranca Finiho. Z dřívějších koaličních partnerů zůstala z větších stran pouze Liga 

Severu a sicilské Hnutí pro autonomie (Movimento per le Autonomie – MpA). Liga Severu se 

díky tomu stala klíčovým článkem pro přežití vlády a její politika tak působila během tohoto 

období podstatně sebevědoměji. Hlavním cílem Ligy Severu v rámci čtvrté Berlusconiho vlády 

bylo dokončení federální fiskální reformy, navrhované legistickým politikem Robertem 

Calderolim. Zákon o finanční autonomii jednotlivých správních celků byl schválen v květnu 

2009 a samotnou Ligou Severu prezentován jako velký úspěch, nicméně k reálnému naplnění 

a obecně realizaci fiskálního federalismu v Itálii prozatím nedošlo. Liga Severu navrhovala, 

aby v rámci regionů zůstávalo 75% daní z příjmů, 80% daní z přidané hodnoty a navíc zisky 

z prodeje tabáku a loterijních tiketů, což by jednotlivým správním celkům umožnilo získat až 

147 miliard euro ročně.69 Jedním z vedlejších cílů byla mimo jiné i větší transparentnost 

s nakládáním s veřejnými penězi a jejich cílené použití v rámci jednotlivých regionů. 

Během svého zatím posledního vládního působení Liga Severu znatelně přitvrdila 

v protiimigrační a bezpečnostní rétorice. Jednalo se o témata, která měla u voličů okamžitou 
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odezvu a pro Ligu Severu tak byla ideální náplní jednotlivých komunikačních výstupů. Liga 

Severu se stala hlavním obráncem tvrdé linie protiimigračních opatření, která zahrnovala 

repatriace nelegálně přebývajících osob70, především Afričanů, evidence a odebírání otisků 

prstů u některých členů romské komunity, vysokých daní a poplatků za umožnění udělení 

statutu rezidenta pro imigranty již přebývajících na italském území a konečně ustanovení 

městských hlídek kontrolujících pořádek a dodržování pravidel ve městech. Mimo to se Liga 

Severu snažila prosadit speciální třídy ve školách pro děti imigrantů, místní referenda o 

stavbách mešit a romských kempů a neposledně i stop stav pro veškerou imigraci na dva roky.71 

Jedním z důvodů, proč se Liga Severu začala významněji profilovat v rámci těchto témat, bylo 

pohlcení strany Gianfranca Finiho, Národní Aliance, Berlusconiho Lidem svobody. Národní 

Aliance se v minulosti aktivně vyhrazovala právě vůči nelegální imigraci. Ve chvíli, kdy byla 

strana inkorporována větším celkem, se stal postoj k tématům bezpečnosti a imigrace výrazně 

umírněnějším, čímž se vytvořil prostor pro přitvrzení legistické rétoriky a oslovení do té doby 

radikálnějších voličů Národní Aliance.72 Samotná legislativa, týkající se problematiky nelegální 

imigrace, schválená v tomto časovém úseku, je plně v souladu s radikalizací Ligy Severu. 

Přijaté byly zákony, umožňující okamžitou repatriaci imigranta soudně trestaného a 

odsouzeného k vazbě na více jak 2 roky nebo restriktivní návratová politika pro zejména africké 

imigranty po podepsání dohod s Libyí.73 Na druhou stranu se během tohoto období uskutečnila 

jedna ze zatím největších vln regularizace (legalizace) dosud nelegálně pobývajících imigrantů, 

při které se podařilo legalizovat na 300 000 osob, většinou z řad opatrovatelek, dětských chův 

a dalšího vesměs asistenčního personálu.74 Čtvrtou Berlusconiho vládu však víc než cokoli 

jiného poznamenaly jednotlivé premiérovy osobní skandály a počínající dluhová krize, která se 

nakonec stala této vládě osudnou. Po Berlusconiho demisi přebírá v listopadu 2011 z rukou 

prezidenta pověření k sestavení vlády Mario Monti, jehož vláda byla další z italských 

technokratických vlád, reagujících na nastalou krizi.  
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Předseda Ligy Severu, Umberto Bossi, se rozhodl využít problematické ekonomické 

situace a s ní spojené dluhové krize k dalšímu pokusu o padánskou secesi. V září 2011 během 

Slavností padánského lidu prohlásil:„ že Itálie jde z kopce, už pochopili všichni, takže je nutné 

připravit nějakou alternativu: Padánii.“75 Tyto tendence se dále posílily, když nová vláda zrušila 

ministerstvo pro reformy a federalismus, dříve ovládané právě Umbertem Bossim a nahradila 

ho ministerstvem pro teritoriální soudržnost. Umberto Bossi to označil za historický okamžik a 

příležitost pro severoitalské „národy“ k cestě k samostatnosti. V této době se také začíná 

výrazněji štěpit vedení Ligy Severu. Konkrétně se jednalo o neshody mezi Umbertem Bossim 

a stranickým mužem číslo dvě, Robertem Maronim, které vyvrcholily v dubnu 2012, kdy vyšlo 

najevo Bossiho zneužití veřejných peněz pro financování strany ve prospěch jeho rodiny a 

osobní obohacení.76 Dne 5. dubna 2012 byl Umberto Bossi donucen rezignovat na post 

federálního předsedy Ligy Severu a určil, že až do konání kongresu jej bude zastupovat 

triumvirát složený z Roberta Maroniho, Roberta Calderoliho a Manuely Dal Lago. Ještě před 

konáním federálního kongresu 30. června 2012 se uskutečnilo několik regionálních kongresů, 

které potvrdily nástup stoupenců Roberta Maroniho, včetně Mattea Salviniho, do čela Ligy 

Lombardie. Pátý federální kongres Ligy Severu v Assiagu potvrzuje ve funkci jediného 

kandidáta, Roberta Maroniho, jako předsedu a lídra Ligy Severu. Odvrácení od politické 

osobnosti dlouholetého předsedy není patrné pouze ve výměně politické garnitury, ale i 

v samotných symbolech, kdy příjmení (Bossi) bývalého předsedy nahradilo slovo Padania. 

Roberto Maroni však v čele strany nevydržel příliš dlouho. V říjnu téhož roku se slovy: „ 

dokázal jsem udělat pořádek v Lize Severu, dokážu udělat pořádek i v sídle regionu 

Lombardie“77 kandiduje na post prezidenta Lombardského regionu. V únoru roku 2013 poráží 

kandidáta Demokratické strany (Partito democratico – PD) Umberta Ambrosoliho a stává se 

tak guvernérem Lombardie. Ve stejném měsíci, ve kterém Liga Severu slavila úspěch svého 

nového předsedy, však přichází i šok v podobě výsledků parlamentních voleb konaných 24. 

února 2013. Liga Severu opět významně ztratila podporu voličů a klesla na 4,09 % se ziskem 

18 poslanců a 17 senátorů.78 Roberto Maroni dával toto volební fiasko za vinu neshodám uvnitř 

strany a nelichotivým vyjádřením o směřování Ligy Severu ze strany bývalého předsedy 

                                                 
75 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 43. 
76 Bossiho skandál nebyl jediným, který Ligu Severu v této době postihl. V roce 2012 byl ze zneužití stranických 

financí obviněn i dřívější pokladník Ligy Severu, Francesco Belsito, který vyvezl ze země přes 8 milionů euro, 

za jejichž část nakoupil diamanty v Tanzanii (I fondi pubblici della Lega finiscono in Tanzania. Imbarazzo nel 

partito, Corriere della Sera, 2012.) 
77 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 48. 
78 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 24/02/2013, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 6. 4. 2016. 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
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Umberta Bossiho. Roberto Maroni zůstává ve funkci předsedy strany až do 7. prosince 2013, 

kdy se koná volba nového předsedy strany. Z původních 8 kandidátů ve finále zůstávají pouze 

dva, bývalý předseda strany Umberto Bossi a tehdejší předseda Ligy Lombardie, Matteo 

Salvini. V následujícím hlasování vyhrává drtivou většinou, 82% hlasů, Matteo Salvini.79 O 

týden později jmenuje Roberto Maroni nového předsedu Ligy Severu s nadějí, že dokáže oživit 

popularitu strany.  

Salviniho politika je do značné míry inspirována evropskými radikálně pravicovými 

stranami, po jejichž boku chce vést boj proti Evropské Unii a společné měně. Neméně 

významné zůstávají témata nelegální imigrace, bezpečnosti a fiskální politiky. Salviniho 

rétorika je v porovnání s předchozími předsedy strany podstatně dravější. Hojné používání 

sociálních médií a častá účast v televizních debatách, udělaly z relativně neznámého politika 

jednu z nejznámějších tváří italského politického spektra. Ve volbách do Evropského 

parlamentu, konaných v květnu 2014, však Liga Severu opět ztrácí a s výsledkem 6,2 % posílá 

do Evropského parlamentu pouhých 5 kandidátů, včetně svého předsedy Mattea Salviniho.80 

V září téhož roku přichází Salvini s politickým projektem na bázi Ligy Severu pro regiony 

střední a jižní Itálie, přičemž iniciativa měla vzejít právě z těchto regionů, nikoli exportem ze 

Severu. V následujícím měsíci bylo patrné sbližování nového předsedy Ligy Severu s radikálně 

pravicovými stranami z jižních oblastí Itálie, které bylo nejlépe patrné během říjnové 

manifestace proti nelegální imigraci konané v Miláně na popud Ligy Severu, které se účastnily 

tisíce příznivců z řad neofašistického hnutí CasaPound.  

V listopadu 2014 začíná Salvini s oficiální kampaní pro střední a jižní Itálii, přičemž 

stále není jasné, do jaké míry bude tento projekt spjat se samotnou Ligou, což se odráží i ve 

volbě názvu. „Název, se kterým bude Liga kandidovat na jihu, zatím není dán, může to být Liga 

národů nebo Salviniho kandidátka, nevím, pro mě mají jména malou cenu…My se obracíme 

na ty, kteří jsou s námi proti euru a imigraci…Věřím, že v Itálii je tichá většina těch, kteří 

požadují tyto věci.“81 O měsíc později Matteo Salvini na tiskové konferenci oficiálně 

představuje název a logo nového politického uskupení s názvem Noi Con Salvini. Symbolika 

                                                 
79 Matteo Salvini é il nuovo segretario della Lega Nord: „ No all´Ue, é un gulag“, La Repubblica, 7. 12. 2013, 

http://www.repubblica.it/politica/2013/12/07/news/lega_nord_il_giorno_delle_primarie_salvini_e_bossi_in_co

rsa_per_la_segreteria-72920286/, 1. 5. 2016. 
80 Elezioni Europee 2014, La Repubblica, Italia in Complesso, 

http://www.repubblica.it/static/speciale/2014/elezioni/europee/italia.html, 6. 4. 2016. 
81 Rozhovor s Matteem Salvinim v Salernu, dne 19.11.2014, souhrn dostupný zde: 

http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/matteo-salvini-lega-presente-anche-al-sud-con-liste-ad-

hoc_2080249201402a.shtml, 6. 4. 2016. 

http://www.repubblica.it/politica/2013/12/07/news/lega_nord_il_giorno_delle_primarie_salvini_e_bossi_in_corsa_per_la_segreteria-72920286/
http://www.repubblica.it/politica/2013/12/07/news/lega_nord_il_giorno_delle_primarie_salvini_e_bossi_in_corsa_per_la_segreteria-72920286/
http://www.repubblica.it/static/speciale/2014/elezioni/europee/italia.html
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/matteo-salvini-lega-presente-anche-al-sud-con-liste-ad-hoc_2080249201402a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/matteo-salvini-lega-presente-anche-al-sud-con-liste-ad-hoc_2080249201402a.shtml
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je oproštěná od tradiční padánské zelené barvy a hesel prosazujících nezávislost. Program a 

ideologie strany jsou odvozené od tzv. Charty hodnot (Carta dei valori), která v sedmi bodech 

shrnuje politické cíle, pozice a priority, které jsou společné s Ligou Severu. 
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3. Opuštění regionalismu Ligou Severu 

 

Pro potřeby této diplomové práce je klíčové nejdříve určit, zda se dá současná Liga 

Severu považovat za regionální stranu s regionální politikou. Vzhledem k dynamickému vývoji 

ideologie strany v tomto směru, zvláště pak relativně častým přechodům od federalismu 

k secesi, devoluci a autonomii, je podle autorky vhodné tuto hypotézu v rámci práce ověřit. 

V této kapitole budou na Ligu Severu aplikována kritéria Emanuela Massettiho 

definující regionální stranu a posléze budou výsledky potvrzeny za pomoci definice 

Maxmiliána Strmisky a jeho pojetí regionálních a etnických stran. 

 

3.1 Ověření hypotézy na základě kritérií Emanuela Massettiho 

 

Emanuel Massetti definuje regionální stranu na základě těchto kritérií:„ Za prvé se jedná 

o soběstačné (nezávislé) politické organizace, které se účastní voleb. Za druhé, tato uskupení 

nominují své kandidáty pouze na určitém území (v určitém regionu) daného státu. Za třetí, 

územní omezení jejich činnosti je důsledkem jejich rozhodnutí chránit identitu a zájmy pouze 

„jejich“ regionu. Za čtvrté, jak uvádí De Winter (1998a:204), cílem regionální strany je 

dosáhnout/chránit/zvýšit nějakou formu (územní) samosprávy.“82 

Liga Severu je v současnosti bezesporu nezávislou politickou organizací, která se 

aktivně účastní všech typů voleb konajících se v rámci Italské republiky a s ní souvisejících 

nadnárodních organizací, zejména Evropské Unie. Z tohoto hlediska Liga Severu plně naplňuje 

podstatu politické strany. 

Druhé kritérium, tedy nominace kandidátů pouze na určitém území či regionu, současné 

politice Ligy Severu přímo neodpovídá. Poslanci Ligy Severu v současnosti v rámci 

parlamentní skupiny, která byla dne 1. dubna 2015 přejmenována z Ligy Severu a autonomií 

na Liga Severu a autonomie – Liga národů – Noi Con Salvini (Lega Nord e autonomie – Lega 

                                                 
82 Massetti Emanuele, Explaining Regionalist Party Positioning in a Multi-dimensional Ideological Space: A 

Framework for Analysis, Regional and Federal Studies, Vol. 19, Nos. 4-5, 501-531, October – December 2009, 

str. 503 
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dei Popoli – Noi con Salvini), zastupují i zájmy regionů z oblasti střední a jižní Itálie.83 Členy 

jsou kromě poslanců Ligy Severu i někteří poslanci zvolení za Lid svobody. Zhruba 2/3 

z aktuálních 17 členů parlamentní skupiny se zabývají problematikou spadající pod regiony 

Italského středu a jihu, tedy kompetence hnutí Noi Con Salvini.84  

Třetí kritérium, ze kterého vyplývá územní omezení činnosti, které je důsledkem jejich 

rozhodnutí chránit identitu a zájmy pouze „jejich“ regionu, již v současné době také neplatí. 

Společné politické cíle Ligy Severu a Noi Con Salvini, které jsou komunikovány 

prostřednictvím tzv. „Carta dei valori“85 jsou jasnou ukázkou snahy o ovlivňování směřování 

celé země jako celku nikoli pouze vybraného regionu. Politika založená na odchodu od společné 

evropské měny, zrušení sankcí proti Rusku, tvrdému postupu proti nelegální imigraci, nastavení 

rovné 15% daně a v neposlední řadě propagace principů federalismu a autonomie je vlastní 

oběma stranám a nevztahuje se tak pouze k jednomu regionu, ale k Italskému státu jako celku.86  

Čtvrté kritérium formulované De Winterem a zahrnuté do Massettiho definice je v rámci 

Ligy Severu naplnitelné pouze parciálně. Jedním z politických cílů Ligy Severu je sice větší 

míra územní samosprávy, ať již ve federalistické či autonomistické formě, avšak Liga Severu 

neusiluje o toto privilegium pouze pro svoje území, ale ideálně pro všechny italské regiony, 

které by poté zůstaly součástí Italské republiky. 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že Liga Severu neodpovídá kritériím definujícím 

regionální stranu tak, jak je popsal Emanuel Massetti ve své studii Explaining Regionalist Party 

Positioning in a Multi-dimensional Ideological Space: A Framework for Analysis a není možné 

na ní podle této definice nahlížet jako na regionální politický subjekt. 

 

 

 

 

                                                 
83 Camera dei deputati, Composizione del gruppo LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI 

CON SALVINI, dostupné na: 

http://www.camera.it/leg17/217?idlegislatura=17&idGruppo=2130&idGruppoMisto=&tipoVis=, 11. 4. 2016. 
84 E - mailová korespondence s Claudiem Barisellim (online), 11. 4. 2016, sindaco@comune.marudo.lo.it 
85 Noi Con Salvini, Carta dei valori, http://noiconsalvini.org/carta-dei-valori/, 11. 4. 2016. 
86 Ibid.  

http://www.camera.it/leg17/217?idlegislatura=17&idGruppo=2130&idGruppoMisto=&tipoVis
http://noiconsalvini.org/carta-dei-valori/
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3.2 Ověření hypotézy na základě definice Maxmiliána Strmisky 

 

Maxmilián Strmiska definuje regionální politickou stranu následovně: „… samostatné 

stranicko – politické formace regionální obedience, jejichž ideově – programová i organizační 

identita a zdroje politické legitimace i volební mobilizace mají regionální charakter.“87 

Ani tato definice neodpovídá současnému stavu politiky Ligy Severu a to hned 

z několika důvodů. Za prvé: z výše zmíněných důvodů nelze usuzovat, že současná politika 

Ligy Severu má ryze regionální základ. Za druhé: ideová i programová identita strany už netkví 

v regionální podstatě, ale posunuje se směrem k celospolečenským otázkám ve smyslu Itálie 

jako jednotného státu. Zdroje politické legitimace a s ní spojené volební mobilizace jsou stále 

do značné míry vázány na region severní Itálie, nicméně již v posledních regionálních volbách 

na jaře 2015 se ukázalo, že jihoitalský region skrývá pro stranu určitý potenciál. Například na 

Sicílii v oblasti Agrigenta strana získala 3,4% hlasů a v oblasti Villabate v okresu Palermo 

získala jednoho kandidáta do městského zastupitelstva.88 Ačkoli se jednalo o stále velmi malou 

podporu, pro stranu, která byla založena pouhého půl roku před konáním voleb, navíc s nepříliš 

jednoduchou minulostí ve vztahu k danému makroregionu, se jednalo o vesměs slibný 

výsledek, který potvrdil možnost legistického projektu pro střední a jižní Itálii. 

Dalšími důležitými faktory, které potvrzují měnící se postoj Ligy Severu k italskému 

státu jako celku je například případ původně padánské oslavy zvané Raduno di Pontida, 

zkráceně Pontida nebo organizace „Mladých Padánců“ (Giovani Padani). Pontida vznikla na 

počátku 90. let minulého století jako každoroční oslava a shromáždění sympatizantů politiky a 

idejí Ligy Severu. Historie této události se váže k vzniku historické Ligy Lombardie, jejímž 

cílem byla vojenská aliance proti Fridrichovi I. Barbarossovi v roce 1167. V průběhu let se 

jednalo o tradiční svátek Ligy Severu, který často akcentoval témata odlišnosti padánské 

identity. V loňském roce byly k účasti na této akci oficiálně pozváni tisíce sympatizantů Ligy 

Severu z oblastí jižní a střední Itálie. Jednalo se o historický zlom, který společně s prohlášením 

současného předsedy Ligy Severu Mattea Salviniho během akce: „ Přátelé z jihu, jste mými 

bratry. Jestli vyhrajeme, vyhrajeme společně všichni dohromady od severu k jihu“, potvrzuje 

                                                 
87 Strmiska Maxmilián, Pojetí regionálních a etnických stran in Mareš Miroslav, Etnické a regionální strany 

v ČR po roce 1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, str. 9 -21. 
88 Bracalini Paolo, Salvini brinda al Centro-Nord ma lo sbarco al Sud non riesce, IlGiornale, 03/06/2015, 

dostupné na: http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-brinda-centro-nord-sbarco-sud-non-riesce-

1135951.html, 11. 4. 2016. 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-brinda-centro-nord-sbarco-sud-non-riesce-1135951.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-brinda-centro-nord-sbarco-sud-non-riesce-1135951.html
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směřování Ligy Severu směrem k jednotnému národnímu politickému projektu.89 Dalším 

příkladem měnící se politiky je i případ organizace Mladí Padánci. V průběhu minulého roku 

obdržela tato organizace, jejímž cílem je sdružovat a vychovávat mládež v duchu leghistických 

ideálů, několik stovek přihlášek z oblasti italského Mezzogiorno, jejichž část se rozhodla 

schválit.90 Opět se jedná o přelomový krok, který nemá v historii organizace obdoby. 

 

3.3 Závěr ověření hypotézy 

 

Z předešlých rozborů vyplývá, že Liga Severu již dále nemůže být vnímána jako 

regionální strana. Jak Strmiskova definice, tak Massettiho kritéria potvrdily posun Ligy Severu 

k tématům s celostátním dopadem a taktéž ambici strany politicky i kulturně reprezentovat 

nejen své území, ale i ostatní regiony Italské republiky. Zůstává tedy otázkou, které faktory 

stály za tímto posunem, a co přimělo Ligu Severu k odklonu od původního regionálního 

politického projektu.  

                                                 
89 Di Mario Catania, Lega Nord, Salvini: “Lavoriamo per una Pontida del sud”. Calderoli: “Partito nazionale? Mi 

taglio una mano”, Il Fatto Quotidiano, 21. 6. 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/21/pontida-

striscioni-magliette-e-tante-ruspe-per-il-raduno-della-lega-nord/1799715/, 11. 4. 2016. 
90 Rozhovor s Andrea Crippa, předsedou organizace Mladí Padánci, v Miláně dne 30. 1. 2016. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/21/pontida-striscioni-magliette-e-tante-ruspe-per-il-raduno-della-lega-nord/1799715/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/21/pontida-striscioni-magliette-e-tante-ruspe-per-il-raduno-della-lega-nord/1799715/
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4. Výzkumná část k proměně strany Liga Severu 

 

Vzhledem k úspěšnému ověření hypotézy v předchozí části diplomové práce lze nyní 

přistoupit k druhé části, jejímž cílem je odpovědět na výzkumnou otázku: Jaké faktory, ať vnější 

či vnitřní, stály za opuštěním regionalismu Ligou Severu? Výzkumná část práce je odvozená 

od teorie Toward a performance theory of change in political parties, Kennetha Jandy a 

doplněná o výzkumné kritérium socioekonomické změny v státu definované v knize Western 

European Party Systems: Trends and Prospects Frankem Wilsonem. Celkově tak budou v této 

kapitole podrobeny analýze tyto nezávislé proměnné: poslední volební výsledek strany, změny 

v politickém systému daného státu, míra institucionalizace strany, změna lídra strany a 

socioekonomické změny v rámci státu. 

 

4.1 Poslední volební výsledek strany 

 

 Poslední volební výsledek strany je podle Kennetha Jandy nejdůležitějším faktorem, 

stojícím za proměnou politické strany, přičemž platí příměr, že čím horší výsledek je, tím větší 

je následný tlak na změnu. Výsledek musí být vnímán komplexně, nikoli pouze na základě 

menšího či většího percentuálního zisku, ale i reálných možností, například šance vytvořit 

vládu, být součástí vládní koalice či finálního počtu zástupců strany, kteří buď mají či nemají 

možnost aktivně ovlivňovat politiku země. Důležitým faktorem je i samotná autovalutace 

výsledků v rámci strany, kdy může být výsledný volební zisk vnímán jako porážka i v případě, 

že se významně neliší od předchozích volebních výsledků strany. Jedná se především o případy, 

kdy jiný politický subjekt začne významněji posilovat a zabírat tak místo původně určené právě 

zkoumané straně. Politické strany jsou ze své povahy extrémně náchylné na sdílení operačního 

prostoru v rámci daného politického spektra, a tak i přítomnost nového hráče či nečekaný zisk 

konkurence může být impulsem k negativnímu sebehodnocení a tím pádem i důvodem 

proměny strany. Čistě komparativně pak hraje roli samotný percentuální výsledek, který je 

porovnáván s volebními zisky z předchozích let. Pokud je výsledek lepší nebo alespoň stejný 

jako v předchozích letech, je výkon strany zpravidla posuzován jako úspěšný a nedochází tak 

k explicitnímu tlaku na změnu. V opačném případě ztráty voličské podpory je pak vyvíjený tlak 
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na změnu silný. Z hlediska teorie je tedy nutné analyzovat výsledky posledních voleb, v tomto 

případě poslední parlamentní volby konané v roce 2013.  

Tato podkapitola je členěna do tří části tak, aby byl postihnut co nejširší možný záběr 

hodnocení výsledku voleb z roku 2013. První část reaguje na pozadí voleb. Za jakých okolností 

se volby uskutečnily, zda se na politické scéně objevili noví hráči, kteří mohli být vnímáni jako 

konkurence Ligy Severu, popřípadě zda některá z již etablovaných stran generovala abnormální 

zisk. Další část se soustředí na samotný percentuální výsledek voleb v porovnání s předchozími 

volebními výsledky strany a na to, jakou míru reálné moci (účast v koalici, počet zástupců 

v parlamentu) strana ve volbách získala. Poslední z částí se pak zabývá tím, jakým způsobem 

byl volební výsledek vnímán samotnou Ligou Severu.  

 

4.1.1 Pozadí italských parlamentních voleb z roku 2013 

 

Italské parlamentní volby konané 24. a 25. února 2013 byly dalšími předčasnými 

volbami, vyvolanými rozpuštěním parlamentu dne 22. prosince 2012. Rozpuštění obou komor 

parlamentu bylo důsledkem demise technokratického premiéra Maria Montiho, který se 

k tomuto kroku rozhodl na základě ztráty parlamentní podpory Berlusconiho Lidu svobody. 

Liga Severu předčasné volby i pád úřednické vlády ocenila. Podle strany tato vláda 

zavinila značnou část problémů, se kterými se musela Itálie během roku 2012 potýkat. Pro Ligu 

Severu však volby nepřišly v nejvhodnější okamžik. Stupňující se stranické neshody mezi 

Umbertem Bossim a Robertem Maronim, Bossiho skandály se zpronevěrou veřejných financí 

určených k financování strany, období bez regulérního předsedy strany, to vše mělo za 

následek, že veřejný obraz Ligy Severu nebyl koncem roku 2012 a počátkem roku 2013 příliš 

důvěryhodný.  

Volebního klání se kromě tradiční středolevé koalice, vedené Demokratickou stranou 

s názvem Itálie, společné dobro (Italia. Bene comune) a Berlusconiho středopravé koalice, 

zahrnující Lid svobody, Ligu Severu a další uskupení, zúčastnil poprvé i nový politický subjekt 

italského komika Beppe Grilla, Hnutí pěti hvězd (Movimento 5 Stelle – M5S). Hnutí pěti hvězd 

vzniklo na základě předchozí politické zkušenosti Beppe Grilla, Přátelé Beppe Grilla (Amici di 

Beppe Grillo), dne 4. října 2009. Jedná se o politické hnutí odvolávající se na principy přímé 

demokracie s prvky tzv. e-demokracie, tedy demokracie na internetu, které ideově nespadá ani 
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do levicového či pravicového spektra a obecně je považováno za populistické. Hnutí pěti hvězd 

velmi rychle oslovilo zejména mladé voliče a tu část italské populace, která hledala alternativu 

k etablovaným stranám, často poškozenými různými skandály. Předvolební kampaň Hnutí pěti 

hvězd navazovala na divadelní kořeny předsedy strany a odehrávala se tak především na 

jevištích a jiných veřejných prostorech (náměstích) velkých italských měst, kde sám Beppe 

Grillo inscenoval představení na základě myšlenek a idejí Hnutí pěti hvězd. Tento nový formát 

oslovení voličů se straně vyplatil a v parlamentních volbách se se ziskem 25,5 % stala třetím 

nejúspěšnějším politickým subjektem a prvním nejúspěšnějším italským hnutím.91  

Parlamentní volby z roku 2013 byly specifické i v jiném ohledu. Poprvé v historii italské 

druhé republiky byly výsledky tak nerozhodné, že bylo prakticky nemožné sestavit jakoukoli 

většinu v parlamentu. Středolevá koalice vedená předsedou Demokratické strany Pier Luigim 

Bersanim vyhrála se ziskem, 29,55 %.92 Druhá skončila středopravá koalice vedená Silviem 

Berlusconim s výsledkem 29, 18%.93 Třetí nejsilnější stranou se stalo již zmíněné samostatně 

kandidující Hnutí pěti hvězd Beppeho Grilla s výsledkem 25,56 %.94 Dalším specifikem byla i 

relativně nízká volební účast, 75 %95, o pět procentních bodů méně než v předchozích volbách, 

s čím se pojí i výsledky průzkumu mapujícího důvěru v instituci parlamentu, kdy pouhých 8 % 

dotázaných vyjádřilo důvěru této instituci a pouhá 4 % pak důvěru politickým stranám jako 

zástupcům lidu.96 Přítomnost Hnutí pěti hvězd mezi nejsilnějšími italskými stranami a celkově 

i výsledek, který strana obdržela, vyvolal nejen v Itálii jistou senzaci. Hnutí, které bylo dlouhou 

dobu považováno za antisystémové, tímto dostalo možnost podílet se na budoucnosti Itálie a 

stalo se tak největším překvapením parlamentních voleb. 

Vzhledem k tomu, že se Pier Luigimu Bersanimu nepodařilo vyjednat pro svou stranu 

parlamentní podporu Hnutí pěti hvězd, zůstalo tak jediným řešením utvořit vládu na základě 

široké koalice zahrnující jak strany kandidující v rámci středolevé koalice, tak Berlusconiho 

středopravý projekt. Premiérem se ze strategických důvodů nestal vůdce volební středolevé 

                                                 
91 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 24/02/2013, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 6. 4. 2016. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 V Itálii byla volební účast tradičně velmi vysoká, v průměru přes 80% 
96 Luzi Gianluca, Il Pd crolla ma vince alla Camera risorge il Pdl, boom di M5S E al Senato non c'è 

maggioranza, La Repubblica, 26. 2. 2013, dostupné na: 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/26/il-pd-crolla-ma-vince-alla-

camera.html?ref=search, 12. 4. 2016. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/26/il-pd-crolla-ma-vince-alla-camera.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/26/il-pd-crolla-ma-vince-alla-camera.html?ref=search
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koalice, Pier Luigi Bersani, ale jeho kolega, Enrico Letta, který byl schopný a především 

ochotný přistoupit ke kompromisu široké vládní koalice se středopravou Berlusconiho koalicí. 

 

 

4.1.2 Komparace volebního výsledku Ligy Severu s předchozími volebními výsledky 

 

Liga Severu obdržela v parlamentních volbách v roce 2013 jako součást Berlusconiho 

středopravé koalice 4,09 % hlasů a zaznamenala tak druhý nejhorší výsledek v parlamentních 

volbách ve své historii.97 V předchozích parlamentních volbách v roce 2008 obdržela o více jak 

4 % více, tedy 8,30 % hlasů.98 Výsledek nebyl problematický pouze z hlediska faktického 

úbytku voličské podpory, kdy Liga Severu klesla z původních 3 024 543 hlasů na 1 390 534 

hlasů, ale i z hlediska možnosti se reálně podílet na určování budoucnosti země. Zatímco 

v předchozím volebním období Liga Severu získala 60 křesel v poslanecké sněmovně a 25 

v senátu, v roce 2013 jí na základě percentuálního výsledku připadlo pouhých 18 křesel v dolní 

komoře parlamentu a 17 křesel v komoře horní.99 Taktéž reálná možnost participace na 

politickém směřování země byla po volbách v roce 2013 značně omezená. Zatímco v roce 2008 

byla Liga Severu součástí vítězné koalice a aktivně ovlivňovala politický chod země, její 

politické špičky obsadily posty klíčových ministerstev (ministerstvo vnitra, dopravy a 

ministerstvo pro reformy a federalismus), po volbách v roce 2013 byl její vliv na určování 

politiky země prakticky nulový. Neobsadila žádný ministerský post a prakticky ihned po 

zformování vlády Enrica Letty přešla dobrovolně do opozice. Z hlediska historie strany, tak 

Liga Severu navázala na sérii nízkých volebních zisků z let 2001 a 2006, ovšem s rozdílem, že 

v roce 2001 měla v rámci vítězné koalice reálný vliv na určování budoucnosti země. Vývoj 

výsledků parlamentních voleb pro Ligu Severu ilustruje tabulka 1.  

                                                 
97 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 24/02/2013, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 6. 4. 2016. 
98 Archivio storico delle elezioni, Ministero dell´interno, Camera dei deputati per il 13/04/2008, 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=13/04/2008&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S, 6. 4. 2016. 
99 Ibid. 
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Tabulka 1, zdroj: Archiv volebních výsledků, Ministerstvo vnitra Italské republiky 

 

4.1.3 Autovalutace výsledků voleb Ligou Severu 

 

Výsledných 4,09 % bylo zpočátku vnímáno jako šok. Ještě v průběhu ledna a začátkem 

února hovořila většina volebních odhadů o zisku kolem 5,5 %.100 Ve stejné době, ve které se 

konaly parlamentní volby, se odehrály i regionální volby pro region Lombardie, ve kterých 

kandidoval tehdejší předseda Ligy Severu, Roberto Maroni. Jeho vítězství v regionálních 

volbách uvnitř strany znatelně utlumilo zklamání a šok z voleb parlamentních.101 Vzhledem 

k opětovnému získání vlády nad klíčovým regionem Lombardie (v rámci Maroniho volebního 

období se zde v roce 2015 uskutečnila světová výstava Expo Milano) byly výsledky 

parlamentních voleb uznány stranou za „přijatelné“ a to i vzhledem k delikátní situaci, ve které 

se Liga Severu posledního půl roku před volbami nacházela.102 Důležitým faktorem byl i 

relativně silný odliv voličů, především pak v tradičních legistických regionech, k nově 

vzniklému Hnutí pěti hvězd. V Padově a Brescii volilo Hnutí pěti hvězd 46 % a 30 % bývalých 

legistických voličů a Liga Severu se tak stala druhou stranou (po Demokratické straně), která 

                                                 
100 Signorelli Andrea, Sondaggi Elezioni Politiche 2013 - Pd, Pdl, Movimento 5 Stelle: chi sale, chi scende e 

perché, 24. 1. 2013, PolisBlog, http://www.polisblog.it/post/48139/sondaggi-elezioni-politiche-2013-pd-pdl-

movimento-cinque-stelle, 12. 4. 2016. 
101 E - mailová korespondence s Claudiem Barisellim (online), 12. 4. 2016, sindaco@comune.marudo.lo.it 
102 Ibid., skandály s použitím veřejných financí pro osobní účely, rezignace Umberta Bossiho, nástup Roberta 

Maroniho. 
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zaznamenala největší odliv voličů k Hnutí pěti hvězd.103 V lombardském regionu se podpora 

Ligy Severu v parlamentních volbách ztenčila na polovinu, z původních 21,6 % na 12,9 %. 

Podobný trend byl patrný i v další baště Ligy Severu, Benátsku, kde z původních 27,1% klesla 

podpora straně na výsledných 10,5 %.104 Dalším důležitým faktorem byla i relativně významná 

ztráta tzv. podporovatelů strany (sostenitori), tedy osob majících stranickou legitimaci. V roce 

2010 bylo v rámci Ligy Severu zaregistrováno 180 000 podporovatelů, jejichž počet se v roce 

2013 ztenčil na 120 000 osob.105 

 

4.1.4 Závěry analýzy posledního volebního výsledku strany 

 

Z čistě numerického hlediska strana v posledních volbách významně ztratila. Strana ve 

volbách v roce 2013 přišla o více jak polovinu voličů, což se podepsalo i na obdrženém 

percentuálním výsledku - 4,09 %, přičemž předchozí výsledek z parlamentních voleb v roce 

2008 tvořil 8,3 %. Z tohoto důvodu tedy strana naplňuje kritérium špatného volebního 

výsledku. Důležitým faktorem byla i silná prezence nového politického aktéra. Hnutí pěti hvězd 

a jeho úspěšný nástup do celostátní politiky v roli jedné z nejsilnějších parlamentních stran. I 

v tomto případě se naplňuje jedno z kritérií, mající významnou roli v rámci volebního výkonu 

strany, kdy nový hráč na politické scéně může být vnímán jako ohrožení. Hnutí pěti hvězd bylo 

schopné oslovit část dříve legistických voličů a stalo se tak pro tehdy politicky oslabenou Ligu 

Severu hrozbou. Poslední, ze zde zkoumaných jevů, majících vliv na proměnu strany na základě 

posledního volebního výsledku, je autovalutace výsledků samotnou stranou. V tomto případě 

se ukázalo, že strana výsledek vesměs negativně nehodnotila. Hlavním důvodem byly 

regionální volby v Lombardii, konané ve stejný termín jako volby parlamentní, kdy se Lize 

Severu a jejímu tehdejšímu představiteli, Robertu Maronimu podařilo ovládnout Lombardský 

region. Porážka v parlamentních volbách tak nebyla vnímána natolik negativně jako v případě, 

kdy by Liga Severu prohrála i v těchto regionálních volbách. Dalším důvodem byla i samotná 

                                                 
103 Elezioni politiche del 2013 I flussi elettorali in 9 città: Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Ancona, 

Napoli, Reggio Calabria, Catania, Istituto Cattaneo, http://www.reset.it/wp-content/uploads/2013/02/Analisi-

Istituto-Cattaneo-Elezioni-politiche-2013-Flussi-elettorali.pdf, 1. 5. 2016. 
104 Diamanti Ilvo, Paradosso Lega: mai così debole. Eppure adesso comanda al Nord, La Repubblica, 27. 2. 

2013, 

http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni2013/2013/02/27/news/paradosso_lega_mai_cos_debole_epp

ure_adesso_comanda_al_nord-53501005/, 12. 4. 2016. 
105 Porcellato Natascia, Rombi Stefano, Uno sguardo dentro la Lega Nord: caratteristiche e preferenze degli 

iscritti al più longevo partito italiano, SISP, XXVIII Convegno SISP, Perugia, 11- 13 Settembre 2014, 

http://cals.dataimmedia.it/wp-content/uploads/2015/11/natascia-porcellato-stefano-rombi-1834.pdf, 5. 5. 2016. 

http://www.reset.it/wp-content/uploads/2013/02/Analisi-Istituto-Cattaneo-Elezioni-politiche-2013-Flussi-elettorali.pdf
http://www.reset.it/wp-content/uploads/2013/02/Analisi-Istituto-Cattaneo-Elezioni-politiche-2013-Flussi-elettorali.pdf
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni2013/2013/02/27/news/paradosso_lega_mai_cos_debole_eppure_adesso_comanda_al_nord-53501005/
http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni2013/2013/02/27/news/paradosso_lega_mai_cos_debole_eppure_adesso_comanda_al_nord-53501005/
http://cals.dataimmedia.it/wp-content/uploads/2015/11/natascia-porcellato-stefano-rombi-1834.pdf
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situace, ve které se strana v uplynulých měsících před volbami nacházela. Skandál dlouholetého 

lídra Ligy Severu Umberta Bossiho a jeho následné odstoupení z funkce předsedy, spojené 

s vyostřujícími se neshodami ohledně směřování strany mezi jejími špičkami, nedovolovaly 

utvořit veřejný obraz Ligy Severu jako kompaktní a důvěryhodné strany s jasným politickým 

směřováním. Pro stranu tak bylo klíčové, že obdržela alespoň minimální zastoupení 

v parlamentu a samotný výsledek k vzhledem k nastalým okolnostem příliš negativně 

nehodnotila. 

Z rozboru analýzy nezávislé proměnné zkoumající poslední volební výsledek strany 

jako možné motivace k proměně vyplývá, že Liga Severu definovaným kritériím spíše 

odpovídá. Špatný volební výsledek tak lze interpretovat jako jeden z důvodů, mající vliv na 

proměnu strany a to i v případě, že strana svůj volební výkon nehodnotila „ a priori “ negativně. 

Důležitými faktory byly jak samotná, více jak poloviční ztráta voličské podpory, tak vznik 

nového politického subjektu, který do jisté míry (ač ne ideově) Lize Severu politicky konkuruje. 

 

4.2 Změny v politickém systému 

 

Změna v politickém systému daného státu je další nezávislou proměnnou mající klíčový 

vliv na vývoj politických stran. Změny v politickém systému se v tomto kontextu vztahují 

především k ústavním a institucionálním změnám, stejně jako k legislativně exekutivním aktům 

či reformám volebního systému. Všechny tyto změny mohou vést ke strategickým změnám 

v politice strany, tak aby byla schopná obstát v nově nastavených podmínkách. Tato proměnná 

je relevantní pouze v případech, kdy jsou nové podmínky nastaveny ještě před samotným 

konáním voleb a strana na změnu situace reaguje s určitým předstihem a s cílem obstát ve 

volbách konaných za nových podmínek. V tomto případě je proměna strany přímým důsledkem 

změny politického systému. Z tohoto hlediska se analýza zaměřuje na období po parlamentních 

volbách v roce 2013 tak, aby bylo možné potvrdit či vyvrátit působení této proměnné na 

proměnu strany uskutečněnou právě po volbách v roce 2013. 

Podkapitola je členěna do tří částí. První část se soustředí na ústavní či institucionální 

změny, spadající do daného výzkumného období, které by mohly mít vliv na proměnu politiky 

Ligy Severu. Druhá část se zabývá legislativně – exekutivním rámcem, především pak 

legislativními úpravami vztahujícími se k samotným politickým stranám, jako například 
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změnám ve financování politických subjektů, změnám ve stranické soutěži apod. Třetí část pak 

zkoumá možnost vlivu reformy volebního systému na proměnu strany. 

 

4.2.1 Ústavní a institucionální změny v Italském politickém systému 

 

V srpnu 2014 byla během prvního čtení v horní komoře parlamentu poprvé schválena 

zřejmě největší ústavní a institucionální reforma od vzniku Italské republiky v roce 1946, 

takzvané „ddl Boschi“.106 Jedná se o reformou významně upravující povahu a roli italského 

senátu a dalších institucí. Zákon předpokládá na prvním místě zrušení paritního bikameralismu 

a s tím související radikální omezení pravomocí senátu. Paritní bikameralismus je specifický 

přiznáním stejných pravomocí oběma komorám parlamentu. Tento systém měl 

v postfašistickém období zaručit důslednější demokratický proces schvalování legislativy a 

zamezení dalších státních převratů. V současné době paritní bikameralismus vesměs prodlužuje 

a komplikuje schvalovací proces, který je do velké míry závislý na většině vládní strany či 

koalice v obou komorách parlamentu.  

Návrh zákona mimo jiné předpokládá významné snížení počtu senátorů a to 

z dosavadních 315 senátorů na 95 senátorů volených regionálními radami (z nichž bude 74 

regionálních radních a 21 starostů) a 5 senátorů jmenovaných prezidentem republiky, kteří 

budou vybíráni na základě stejných kritérií jako současní doživotní senátoři, tedy na základě 

výjimečných zásluh pro Italskou republiku.107 K nim by se měli přidat současní doživotní 

senátoři, mezi které se automaticky zařadí každý prezident republiky, který standardně opustí 

svoji funkci, avšak senátory by měli zůstat pouze na období sedmi let, nikoli doživotně. Senátu 

by měly být ponechány spolurozhodovací pravomoci pouze v otázkách změny ústavy, změny 

volebních zákonů, volby prezidenta a ratifikace mezinárodních smluv, včetně těch týkajících se 

Evropské Unie. Senát tak nově nebude moci vyvolat a ani hlasovat o důvěře vládě a jeho činnost 

se tak omezí na roli jakési spojnice mezi vládou a dalšími, především regionálními orgány státu. 

Všichni senátoři, zvolení na úrovni regionů, nebudou mít nárok na finanční náhrady spojené 

s vykonáváním senátorské funkce, což by mělo generovat značné úspory pro italský státní 

                                                 
106 Návrh zákona (Disegno di legge - ddl). Boschi podle ministryně pro ústavní reformy Marie Eleny Boschi. 
107 Rubino Monica, Come sará il nuovo Senato secondo la nuova riforma Boschi, Calderoli, Finocchiaro, La 

Repubblica, 21.7.2014, http://www.repubblica.it/politica/2014/07/21/news/scheda_come_sar_il_nuovo_senato-

92069926/?ref=search, 14. 4. 2016. 

http://www.repubblica.it/politica/2014/07/21/news/scheda_come_sar_il_nuovo_senato-92069926/?ref=search
http://www.repubblica.it/politica/2014/07/21/news/scheda_come_sar_il_nuovo_senato-92069926/?ref=search
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rozpočet. Naopak budou požívat stejné imunity jako členové druhé komory parlamentu s tím, 

že bude vždy nutný souhlas senátu k vydání člena podezřelého z trestné činnosti.   

Další z důležitých ústavních změn je zrušení ústavního orgánu Národní rady pro 

ekonomii a práci (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL), jehož povaha je 

v současnosti v otázkách ekonomie a sociálních věcí vesměs konzultativní. Z italské ústavy na 

základě „ddl Boschi“ zmizí i koncept provincií, který bude částečně nahrazen již existujícími 

regiony. K regionům se vztahuje i jedna z dalších ústavních modifikací, kdy se kompletně mění 

dříve schválené federativní normy určující problematiky spadající pod regionální samosprávy. 

Podle nového zákona se tak rozhodování ve věcech infrastruktury, energetiky a veřejné 

bezpečnosti vrací mezi kompetence státu jako celku. Stát bude moci zasahovat také do ostatní 

agendy spadající pod regionální správu, pokud určí, že se jedná o věc v národním zájmu. 

Poslední z ústavních modifikací se týká oblasti lidových referend a jejich povahy. Nově je 

například ustanoven institut závazných referend, jako prvku přímé demokracie. 

Návrh zákona byl poprvé schválen dne 8. srpna 2014 samotným senátem. Vzhledem 

k povaze dokumentu ústava předpokládá relativně složitý schvalovací proces, který bude 

definitivně uzavřen na podzim 2016 všelidovým referendem. Ačkoli se jedná o proces 

překračující délku zde sledovaného výzkumného období, je z hlediska podstaty této části práce 

relevantní. Zákon prošel hlasováním v rámci kritérií definovaných ústavou oběma komorami 

parlamentu a čeká pouze na potvrzení referendem. Liga Severu, ačkoli se ve všech hlasováních 

o tomto zákonu zdržela či hlasovala proti108, musí počítat s variantou, že se zákon stane součástí 

ústavy. Tím pádem může být tato ústavní modifikace v rámci použité teorie vnímána jako 

hybatel změny politiky strany. 

 

4.2.2 Změny v legislativně – exekutivním rámci Italské republiky 

 

Pravděpodobně nejvýznamnější legislativní změnou, týkající se politických stran 

v daném období, bylo zrušení veřejného financování politických stran, schválené v únoru 2014 

vládou Enrica Letty. Nový zákon předpokládá zrušení státních příspěvků na politické kampaně 

a platy zaměstnanců jednotlivých politických stran s tím, že umožňuje každému obyvateli 

                                                 
108 Kritika ze strany Ligy Severu byla založená především na odmítnutí větší centralizace moci státu. 
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z odvedených daní převést určitý podíl (2 : 1000) na účet jím zvolené strany.109 Toto omezení 

se však nevztahuje na soukromé dary, které podle zákona nesmí přesáhnout částku 100 000 Eur 

a drobné finanční dary poskytnuté prostřednictvím SMS či jiných mobilních aplikací.110 Tento 

systém jasně favorizuje velké strany s masovou voličskou základnou. Menší strany byly 

v důsledku tohoto zákona nuceny přijmout značně restriktivní opatření. V případě Ligy Severu 

se jednalo o propuštění takřka 90% zaměstnanců strany s nutností vnitřní reorganizace, která 

vedla k větší participaci dobrovolníků a podporovatelů strany z důvodu náhrady za chybějící 

zaměstnance.111 Dalším z důsledků byla nutnost zavést zdroj trvalého příjmu do stranické 

pokladny. V současné době je finanční příjem strany vázán na poplatky za stranickou 

legitimaci112 a příspěvky od politicky aktivních členů vykonávajících veřejnou funkci, kteří 

odvádí mezi 15 % až 20 % příjmu na konto strany.113 

V rámci sledovaného období nebyly provedeny žádné další významnější modifikace 

legislativního ani exekutivního rámce, které by mohly mít vliv na proměnu strany. 

 

4.2.3 Reforma volebního systému Italské republiky 

 

Zavedení nového volebního systému s názvem Italicum, schválené počátkem května 

2015 s platností od 1. července 2016, je již třetím volebním zákonem takzvané druhé Italské 

republiky. Hlavním rysem nového volebního zákona je jeho platnost pouze pro Poslaneckou 

sněmovnu parlamentu Italské republiky, vzhledem k plánované reformě horní komory 

parlamentu. Dalším specifikem je významný bonus pro vítěznou stranu či koalici, která dosáhne 

alespoň 40 % hlasů. Takové politické uskupení v tom případě získá 340 křesel v poslanecké 

sněmovně, které jsou rovny 55 % z celkových 630 křesel. Pokud žádná z kandidujících koalic 

či stran nezíská potřebných 40 % tak, aby bylo možné aplikovat volební bonus, do druhého kola 

volby postoupí dva nejsilnější politické subjekty. Ta strana, která obdrží víc hlasů ve druhém 

                                                 
109 Dl finanziamento ai partiti, tutte le misure, La Repubblica, 12. 2. 2014, 

http://www.repubblica.it/politica/2014/02/12/news/dl_finanziamento_ai_partiti_tutte_le_misure-

78411363/?ref=nrct-15, 15. 4. 2016. 
110 Ibid. 
111 E - mailová korespondence s Claudiem Barisellim (online), 15. 4. 2016, sindaco@comune.marudo.lo.it 
112 Poplatek je ve výši minimálně 20 eur za legitimaci (UFFICIO REGOLAMENTI E TESSERAMENTO, 

www.leganord.org) 
113 E - mailová korespondence s Claudiem Barisellim (online), 15. 4. 2016, sindaco@comune.marudo.lo.it 

http://www.repubblica.it/politica/2014/02/12/news/dl_finanziamento_ai_partiti_tutte_le_misure-78411363/?ref=nrct-15
http://www.repubblica.it/politica/2014/02/12/news/dl_finanziamento_ai_partiti_tutte_le_misure-78411363/?ref=nrct-15


42 

 

kole hlasování, získá i prémii pro vítěznou stranu tak, aby dosáhla na již zmíněnou 55% většinu 

v poslanecké sněmovně.  

Hlasovat se bude ve stovce volebních obvodů, proporčním volebním systémem, přičemž 

výjimku tvoří regiony Valle D´Aosta a Trentino - Alto Adige. Zde se bude volit v devíti 

jednomandátových obvodech, stejně jako tomu bylo v rámci předchozího volebního zákona. 

Nový volební zákon nadále umožňuje vícemístnou kandidaturu lídrů kandidátek, kteří mohou 

kandidovat až v deseti obvodech. Mezi lídry kandidátek jednotlivých stran pak nesmí být víc 

jak 60 % kandidátů stejného pohlaví, což by mělo zajistit větší zastoupení žen v politice. 

Takzvané „růžové kvóty“ se váží i k udělovaným preferenčním hlasům, které může volič udělit 

maximálně dvě, vždy podle klíče jeden muž a jedna žena. 

Minimální hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny se posunula z původní 4 % 

hranice na 3 %. Toto opatření by mělo vycházet vstříc menším stranám, které ovšem kandidují 

v rámci celého území Italské republiky. Finální návrh zákona nakonec nepředpokládá možnost 

vstupu takových regionálních uskupení, která získají alespoň 9 % hlasů v minimálně třech 

regionech. Tato norma, jejíž název se odvozoval od Ligy Severu, tzv. „Zachraň Ligu“ (Salva 

Lega), byla nakonec po dlouhých polemikách z návrhu zákona vyřazena. Jeden z argumentů, 

formulovaných poslancem Demokratické strany, hlavním promotorem volební reformy, 

Francescem Sannem byl, že žádná Padánie neexistuje a tím pádem nemá smysl na ni brát 

v návrhu zákona ohledy.114 

Pro Ligu Severu se tímto zákonem významně změnily politické podmínky. Strana byla 

v reakci na nové nastavení podmínek nucena změnit svou politickou strategii a začít se zajímat 

i o zbytek italského teritoria tak, aby byla schopná do budoucna ovlivňovat politickou situaci v 

Itálii.115 Liga Severu si byla velmi dobře vědoma měnící se vnitropolitické situace v zemi, 

související s politickým odchodem lídra, dříve nejsilnější italské strany Lidu svobody, Silvia 

Berlusconiho. Lid svobody, nyní opět Vzhůru Itálie116 je v současnosti uvnitř strany Ligy 

Severu vnímán jako natolik slabý politický subjekt, že existuje silný předpoklad, že se do 

plánovaných parlamentních voleb v roce 2018 strana rozpadne.117 Tato percepce je klíčová 

                                                 
114 Legge elettorale, dal “Salva Lega” alle quote rosa: Italicum bloccato alla Camera, Il Fatto Quotidiano, 22. 1. 

2014, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/22/legge-elettorale-manca-il-testo-in-commissione-primo-

rinvio-per-litalicum/853299/, 16. 4. 2016.  
115 Rozhovor s Guidem Guidesim, poslancem Ligy Severu, v Lodi dne 25. 1. 2016. 
116 Forza Italia vznikla na základě rozpadu Lidu svobody, který nastal jako důsledek odchodu části členů v čele 

s bývalým tajemníkem strany Angelinem Alfanem po parlamentních volbách v roce 2013. Angelino Alfano 

poté založil vlastní stranu, Nová středopravice (Nuovo Centrodestra – NCD). 
117 Rozhovor s Guidem Guidesim, poslancem Ligy Severu, v Lodi dne 25. 1. 2016. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/22/legge-elettorale-manca-il-testo-in-commissione-primo-rinvio-per-litalicum/853299/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/22/legge-elettorale-manca-il-testo-in-commissione-primo-rinvio-per-litalicum/853299/
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z hlediska samotného strategického uvažování strany. Aby byla Liga Severu schopná vyhrát 

volby, musí sestavit nebo být součástí natolik silné koalice, která bude moci politicky 

konkurovat Demokratické straně a Hnutí pěti hvězd. Samotná Liga Severu by vzhledem 

k novému volebnímu zákonu nebyla schopná v rámci regionu severní Itálie generovat takové 

zisky, které by jí zajistily parlamentní účast. Projekt Ligy Severu pro oblast střední a jižní Itálie 

je tak do velké míry vázán právě na tuto problematiku. Cílem projektu je tedy oslovit bývalé 

Berlusconiho voliče, kteří by měli zajistit potřebná procenta hlasů, chybějících v důsledku 

možného zániku Vzhůru Itálie.118  

 

4.2.4 Závěry analýzy změn politického systému Itálie 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, že faktorů působících v rámci změn v politickém systému 

Itálie, je celá řada. Pravděpodobně největší roli sehrála volební reforma Italicum, která i podle 

vyjádření jednotlivých členů strany stojí za strategickou reorientací Ligy Severu.119 Jako méně 

důležité se pak jeví změny ve veřejném financování politických stran a ústavní reforma 

předpokládající zrušení paritního bikameralismu a omezení pravomocí horní komory 

parlamentu.  

Proměnná, zkoumající proměny politického systému, se tak ukázala jako klíčový prvek 

mající vliv na změnu politiky Ligy Severu, a to především z hlediska nového volebního zákona, 

který významně proměnil pravidla stranické soutěže. 

 

4.3 Míra institucionalizace strany 

 

Pojem institucionalizace strany je relativně problematickým konceptem. Angelo 

Panebianco definuje institucionalizaci jako „způsob, kterým organizace upevňují svou 

pozici“120. V případě politických stran to znamená případy, kdy se strana stane „cennou“ sama 

o sobě a její cíle se stanou neoddělitelné a nerozeznatelné od ní samotné.121 Kenneth Janda se 

                                                 
118 Ibid., Rozhovor se Sarou Casanova, předsedkyní Ligy Severu pro město Lodi, v Lodi dne 30. 1. 2016, 

Rozhovor s Andrea Mascetti, členem federální rady Ligy Severu, v Miláně dne 30. 1. 2016. 
119 Rozhovory vedené autorkou v období od 6. 11. 2015 do 30. 1. 2016. 
120 Panebianco Angelo, Political Parties: Organization and power, Cambridge University Press, 1988, str. 49 
121 Ibid., str. 53 
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přiklání k definici operující s institucionalizací s jako určitým sociálním konceptem. 

„Institucionalizovaná politická strana funguje jako sociální organizace, která nehledě na 

momentální vedení strany vykazuje určité opakující se vzorce chování, které jsou důležité 

především pro ty, kteří se s nimi ztotožňují.“122  

Pro potřeby této podkapitoly bude míra institucionalizace strany analyzována na základě 

následujících kritérií: stáří politického subjektu, počet lídrů strany a rozsáhlost vnitrostranické 

soutěže, volební stabilita a legislativní stabilita. Zvolený přístup předpokládá, že starší 

(tradiční) strany, které měly řadu různých lídrů a které ve volbách dosahují jistých stabilních 

výsledků, se mění podstatně méně, než strany, které daným kritériím neodpovídají. Pokud už 

se vysoce institucionalizovaná strana promění, změna z hlediska teorie nebývá tak markantní 

jako u stran, které kritéria institucionalizace nenaplňují. 

Tato podkapitola tak bude opět členěna do tří částí, jejichž cílem bude analyzovat 

institucionalizaci Ligy Severu. Pro větší přehlednost budou na závěr výsledná data seřazena do 

tabulky. 

 

4.3.1 Stáří politického subjektu 

 

Z hlediska stáří je Liga Severu jednou z nejvíce institucionalizovaných politických stran 

v Itálii. Její založení v roce 1989 navazovalo na politickou historii jednotlivých regionálních 

lig, jejichž historie sahá vesměs do počátku 80. let minulého století. Liga Severu tak v rámci 

teorie plně odpovídá kritériu institucionalizace, vztahující se k politickému stáří subjektu. 

 

4.3.2 Počet lídrů strany a přístupnost vnitrostranické soutěže 

 

Liga Severu vystřídala za svou bezmála 27 letou historii pouhé tři lídry strany, přičemž 

dlouhých 23 let byla stranou jednoho muže, Umberta Bossiho. V tomto ohledu je klíčové 

období od roku 2012, kdy se poprvé změnilo vedení strany a zároveň byly uvedeny do chodu 

vnitrostranické mechanismy, zajišťující výběr a samotnou volbu možných kandidátů. Federální 

kongresy, odehrávající se do té doby značně nepravidelně (mezi lety 2002 a 2012 se neodehrál 

                                                 
122 Janda Kenneth, A Crossnational Survey of Political Parties, The Free Press, New York, 1980, str. 19 
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ani jeden123), začaly sloužit jako platforma pro vnitrostranickou soutěž, která byla schopná 

generovat demokraticky zvolené lídry. Toto pravidlo se ukazuje až během volby předsedy 

strany v prosinci 2013, kdy poprvé v historii Ligy Severu kandidovalo na post předsedy více 

kandidátů a strana tak vyhlásila jakousi formu stranických primárních voleb. Tato volba byla 

specifická i tím, že Liga Severu dokázala dát přednost jinému kandidátovi než svému 

dlouholetému předsedovi Umbertu Bossimu a zvolit většinou 82 % hlasů Mattea Salviniho.  

Liga Severu tak kritériu institucionalizace, z hlediska počtu lídrů strany a přístupnosti 

vnitrostranické soutěže spíše neodpovídá, a to především z důvodu dlouholetého předsednictví 

Umberta Bossiho, během kterého byly veškeré mechanismy přirozené vnitrostranické soutěže 

pozastaveny. Liga Severu nebyla koncipována jako strana, která by v sobě byla schopna 

sdružovat více ideových proudů, reprezentovaných různými osobnostmi, což se projevilo i 

v absolutní oddanosti strany jednomu lídru, jehož autorita tak byla prakticky neotřesitelná.124 

Situace se mění až v posledních několika letech, nicméně silná pozice lídra zůstává pevně 

zakořeněna „ v DNA strany “. Tento fakt příliš nenahrává častým změnám na postu předsedy 

strany, a tím pádem z hlediska teorie, větší míře institucionalizace. 

 

4.3.3 Volební a legislativní stabilita strany 

 

Strana v průběhu historie ukázala nespornou schopnost získávat stabilní volební 

výsledky a taktéž vykazovat jistou politickou kontinuitu, především pak během vládního 

období trvajícího od roku 2001 do roku 2011. Liga Severu je od roku 1992 konstantně přítomná 

v italském parlamentu, což z ní činí nejstarší italskou parlamentní politickou stranu. Volební 

stabilita byla v minulosti do značné míry odrazem regionálního působení, kdy strana spoléhala 

na svůj stabilní elektorát, identifikující se s myšlenkami nezávislosti a regionální odlišnosti. 

Zůstává otázkou, jaký vliv bude mít na vývoj volební podpory snaha strany o celostátní 

politické působení.  

 

                                                 
123 Albertazzi Daniele, McDonnell Duncan, Populists in Power, Routledge, 2015, str. 41. 
124 Rozhovor s Guidem Guidesim, poslancem Ligy Severu, v Lodi dne 25. 1. 2016. 
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4.3.4 Závěry analýzy institucionalizace strany 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že Liga Severu je na základě zkoumaných kritérií stranou 

s vysokou mírou institucionalizace a to i přes to, že kritérium týkající se lídra strany nebylo 

plně naplněno. Provedenou analýzu pro přehlednost shrnuje tabulka 2. Pro vysokou míru 

institucionalizace před proměnou strany, tedy před počátkem zkoumaného období, hovoří i 

definice Angela Panebianca, tedy, že je strana institucionalizovaná ve chvíli, kdy se stane 

„cennou“ sama o sobě a její cíle se stanou neoddělitelné a nerozeznatelné od ní samotné. Liga 

Severu byla až do současné doby spojována především se svými cíli, tedy myšlenkou 

autonomie, federalismu či nezávislosti pro oblast severní Itálie, které se tak staly nerozeznatelné 

od ní samotné.  

 

Kritérium / 

Hodnocení 

Ano Částečně Ne 

Stáří strany ●   

Počet lídrů, 

vnitrostranická 

soutěž 

 ●  

Volební a 

legislativní stabilita 

●   

Tabulka 2, míra institucionalizace Ligy Severu podle teorie K. Jandy 

 

Výsledky uvedené analýzy neodpovídají předpokladu teorie, že vysoce 

institucionalizované strany se mění v důsledku špatného volebního výsledku málo či vůbec. 

Proměna politiky Ligy Severu je natolik patrná, že se v žádném případě nedá považovat za 

změnu malého charakteru. V tomto případě tak míra institucionalizace nevysvětluje proměnu 

strany a tato proměnná tak nemůže být vnímána pro výzkum diplomové práce jako relevantní. 
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4.4 Změna a role lídra strany ve stranickém kontextu 

 

Kritérium lídra strany je další proměnnou s poměrně komplikovaným konceptem. Podle 

modelu definovaného Frankem Wilsonem se jedná o klíčovou proměnnou, která vysvětluje, 

zda bude na základě působení dalších faktorů (špatný volební výsledek, změny politického 

systému, nízká míra institucionalizace, socioekonomické změny) transformace strany možná či 

vítaná. V tomto ohledu jsou stěžejní schopnosti lídra, odhadnout situaci a přizpůsobit své 

jednání a komunikaci nastalým podmínkám. Kritérium a samotná osobnost lídra ve stranickém 

kontextu tak podle zvolené teorie tvoří důležitou spojnici mezi volebním výkonem strany a 

samotnou změnou, přičemž změna lídra strany je vnímána jako důležitý faktor, usnadňující 

změnu „ per se“. Důležité je zaměřit se na období, ve kterém se změna lídra odehrála. Pokud se 

vedení strany vyměnilo ještě před uskutečněním voleb, je pravděpodobné, že právě tato změna 

ve vedení je důsledkem nebo jedním z důsledků špatného volebního výsledku strany. Naopak 

pokud nastala změna lídra strany v návaznosti na špatný volební výsledek, je více než 

pravděpodobné, že bude následovat určitá proměna politiky strany. Změna lídra má tedy 

posilující efekt na transformaci politické strany. 

V rámci této podkapitoly bude nejprve zkoumán vliv a význam lídra v rámci Ligy 

Severu, tak aby na základě získaných informací bylo možné posoudit, jakou moc má působení 

lídra ve vnitrostranickém kontextu Ligy Severu. Další část se zaměřuje na samotné změny na 

pozici předsedy strany a poslední část se pak věnuje konkrétnímu působení a osobnosti Mattea 

Salviniho, aktuálního federálního tajemníka na Ligu Severu. 

 

4.4.1 Vliv a význam lídra v kontextu Ligy Severu 

 

Význam a s ním spojený vliv lídra strany v rámci Ligy Severu byl v průběhu historie 

předmětem zájmu mnoha odborníků na problematiku italských politických stran a Ligy Severu. 

Většina z nich dochází k závěru, že Liga Severu je stranou s extrémně silným smyslem pro 

hierarchii, v níž má lídr (v tomto kontextu se jednalo o Bossiho vedení) enormní kontrolu nad 

vnitřním chodem strany, k čemuž mu dopomáhá vysoce centralizovaná struktura Ligy 
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Severu.125 Členové samotní vnímají Ligu Severu z hlediska struktury a pozice lídra jako jednu 

z posledních stalinistických stran v Evropě.126 Lídr je tak ve vnitrostranickém kontextu vnímán 

jako klíčová osobnost, která zcela ovládá chod strany a je plně respektován všemi jejími členy. 

Liga Severu, jako politický projekt Umberta Bossiho, byla záměrně založena na takových 

základech, které neumožňují koexistenci více ideových proudů v rámci strany a tím pádem ani 

pluralitu vůdčích politických osobností, vše se tak podřizuje myšlenkám a jednání předsedy 

strany.127 I v současné době, po odchodu zakladatele a dlouholetého předsedy strany, stále platí 

tyto principy. Pozice současného předsedy Mattea Salviniho je naprostou většinou členů 

vnímána jako neotřesitelná a to i přes fakt, že ne všichni se ztotožňují s aktuální politikou 

strany.128 Význam lídra je patrný i v budování nových stranických struktur v rámci legistického 

projektu pro střed a jih Itálie, kdy se Liga Severu snaží aktivně exportovat centralistickou 

strukturu včetně silného postavení lídra jako nejvyšší autority.129 

 

4.4.2 Změny na pozici předsedy strany 

 

V rámci sledovaného období se odehrála pravděpodobně nejdůležitější vnitrostranická 

změna od založení Ligy Severu. Důvodů pro toto tvrzení je několik. Za prvé se jednalo o první 

volbu předsedy strany, ve které figuroval více než jeden kandidát. Za druhé, federální kongres 

dal v průběhu primárních voleb přednost mladému kandidátovi Matteu Salvinimu, před 

zakladatelem strany Umbertem Bossim. Jednalo se tak o jasný signál nespokojenosti s původní 

politikou strany a Bossiho vedením.  

Tato změna byla z hlediska teorie specifická tím, že se odehrála po volbách v roce 2013, 

kdy strana získala jeden z nejhorších volebních výsledků ve své historii. Vítězství Mattea 

Salviniho se tak může jevit jako výraz potřeby nových impulsů pro stranu, která již nedokázala 

získávat takové volební zisky jako dříve. Navíc, vzhledem k přítomnosti nového politického 

subjektu Hnutí pěti hvězd, Liga Severu významně ztratila podporu ve svých tradičních 

regionech, což může být důvodem, proč se strana začala pod novým vedením angažovat i 

                                                 
125 Albertazzi Daniele, McDonnell Duncan, Populists in Power, Routledge, 2015, str. 41., Bolleyer Nicole, van 

Spanje J, Wilson A, New Parties in Government: The Organizational Costs of Public Office, West European 

Politics, vol. 5, no. 35, 2012, 971-998. 
126 Rozhovor s Cristianem Invernizzim, poslancem Ligy Severu, v Miláně dne 6. 11. 2015.; stalinistická ve 

smyslu silné centristické pozice lídra strany a jasně definované vnitřní hierarchie. 
127 Rozhovor s Guidem Guidesim, poslancem Ligy Severu, v Lodi dne 25. 1. 2016. 
128 Rozhovory autora s vybranými členy Ligy Severu za období od 6. 11. 2015 do 30. 1. 2016. 
129 Rozhovor s s Andrea Crippa, předsedou organizace Mladí Padánci, v Miláně dne 30. 1. 2016. 
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v jiných italských regionech. V tomto případě tak teorie plně odpovídá situaci, kdy změna 

vedení v Lize Severu měla posilující efekt vedoucí k proměně politiky strany a proměně strany 

samotné. 

 

4.4.3 Osobnost Mattea Salviniho a jeho význam v rámci Ligy Severu 

 

V současné době se zdá, že osobnost Mattea Salviniho je všudypřítomná. Prakticky 

každodenní účast v televizních debatách, komentování stěžejních událostí a takřka nepřetržitá 

komunikace prostřednictvím sociálních médií udělaly z dříve nepříliš známého regionálního 

politika jednu z nejaktivnějších politických tváří současné Itálie. Komunikace je obecně 

klíčovým prvkem Salviniho předsednictví, které se na rozdíl od předchozích lídrů strany snaží 

o co největší aktivitu napříč všemi možnými mediálními kanály, včetně aktivního využívání 

nových médií a sociálních sítí. Salviniho komunikační styl je stejně jako jeho sebeprezentace 

velmi neformální. Počínaje způsobem oblékání, kdy se nejčastěji nechává vidět ve 

volnočasovém oblečení, doplněném o svršky s politickými nápisy, či jen názvy jednotlivých 

měst, ve kterých má právě projev, konče apolitickým způsobem vyjadřování, který plně 

odpovídá legistické stylizaci do lidového hnutí. Právě tato apolitičnost, která navazuje na jistou 

tradici založenou Umbertem Bossim, je dalším z prvků, které vystihují současného lídra Ligy 

Severu. Z hlediska politického marketingu se tak jedná o snadno rozpoznatelnou značku a 

obecně politickou komunikaci, která má za cíl vymezit se proti stranám tradičního typu. 

Nakolik se jedná o kvalitní komunikaci a marketing dokazuje fakt, že Matteo Salvini je přes 

všechnu snahu typickým profesionálním politikem. Svou politickou kariéru zahájil záhy po 

založení Ligy Severu v roce 1990, kdy byl ještě gymnaziálním studentem.130 Politický přelom 

v jeho kariéře nastal v jeho dvaceti letech, v roce 1993, kdy byl poprvé zvolen do obecního 

zastupitelstva v Miláně. Krátce poté se stal profesionálním politikem, jehož politické ambice se 

odvozovaly nejdříve od zakladatele Ligy Severu, Umberta Bossiho a později od jeho nástupce 

Roberta Maroniho. 

Mattea Salviniho jako předsedu Ligy Severu však víc než cokoli jiného determinuje 

změna politiky této strany, která se během jeho předsednictví uskutečnila. Podle italského 

politologa a sociologa Ilva Diamantiho stojí za touto změnou nikoli proměna teritoriální identity 

                                                 
130 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 59. 
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strany, ale její ztráta, která byla patrná po parlamentních volbách v roce 2013.131 Na druhou 

stranu Salviniho antievropská Liga Severu dokázala nabýt celostátních rozměrů.132 Proměnu 

shrnuje jeden z legistických členů městské rady v Sant'Angelo Lodigiano jako cestu od ideje 

nezávislosti a požadavku silné autonomie k politickému programu, který se dá považovat za 

národní ve smyslu jiných evropských stran.133 Jedná se tak o radikální změnu, která je 

naprostým opakem ideálů, na kterých byla strana v 90. letech minulého století vybudována. 

Matteo Salvini je nesporně hlavním motorem této změny. Jisté tendence v odklonu od Bossiho 

autonomistických ideálů byly patrné již krátce po jeho zvolení, kdy si na rozdíl od svých 

předchůdců jako hlavní politické téma nezvolil dosažení nezávislosti Padánie, ale konec eura, 

vystoupení z Evropské Unie a bezpečnostní otázky ve spojitosti s problematikou imigrace.134 

Reorientace strany směrem k otázkám souvisejících s Itálií jako politickým celkem je do velké 

míry důsledkem, měnící se vnitropolitické dynamiky v zemi, kterou si Matteo Salvini dokázal 

včas uvědomit a přizpůsobit tak politiku strany nastalým podmínkám. 

Význam jeho osobnosti pro současnou Ligu Severu a především pak pro její expanzi do 

střední a jižní Itálie je patrný v samotném názvu hnutí, zastupujícího Ligu na zmíněných 

územích, který je přímo odvozen od jeho osoby - Noi con Salvini, neboli My se Salvinim. 

Matteo Salvini se tak vzhledem k historii strany rozhodl stát přímým garantem tohoto nového 

směru politiky Ligy Severu.135 

 

4.4.4 Závěry analýzy významu lídra v kontextu Ligy Severu 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, že Liga Severu je stranou se silně centralizovanou 

strukturou, založenou na hierarchickém principu a s předsedou strany jako nejvyšší autoritou. 

Z tohoto hlediska je tedy patrné, že předseda strany má určující vliv na vývoj a směřování 

politiky strany, čímž se naplňuje jedno z kritérií pro potvrzení vlivu této proměnné na 

transformaci strany. Taktéž změna vedení Ligy Severu v návaznosti na parlamentní volby 

v roce 2013, kdy strana obdržela velmi slabý volební výsledek, ukazuje na pravděpodobnost 

                                                 
131 Diamanti Ilvo, La Lega partito nazionale alla conquista del Sud, La Repubblica, 2/6/2014, 

http://www.repubblica.it/politica/2014/06/02/news/lega_nazionale_cresce_nel_sud-87846391/, 4. 5. 2016. 
132 Del Vigo Francesco, Ferrara Domenico, Il metodo Salvini, Sperling & Kupfer, 2015, str. 88. 
133 Rozhovor s členem městské rady Sant'Angelo Lodigiano a komunálním politikem za Ligu Severu, v Miláně 

dne 30. 1. 2016. 
134 De Lucia Michele, Matteo Salvini, sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015, str. 52-53. 
135 Rozhovor s Guidem Guidesim, poslancem Ligy Severu, v Lodi dne 25. 1. 2016. 

http://www.repubblica.it/politica/2014/06/02/news/lega_nazionale_cresce_nel_sud-87846391/


51 

 

změny politiky strany v důsledku zvolení a působení nového politického vůdce strany. Samotná 

osobnost Mattea Salviniho se pak ukázala v procesu celé změny klíčovou. Jeho politická vize, 

odlišná od tradiční linie politiky Ligy Severu, ve spojitosti s jeho komunikačními dovednostmi, 

sehrála klíčovou roli v proměně strany v celostátní politický subjekt. 

Tato proměnná se ukázala jako relevantní jednak z hlediska modelu Franka Wilsona, 

kdy záleží na schopnostech a předvídavosti lídra zda a jakým způsobem se změna uskuteční a 

jednak na základě působení dalších kritérií, v této práci zkoumaných jako dalších proměnných, 

tentokrát z hlediska Jandovy teorie samotné, kdy je osobnost lídra vnímána jako určující faktor 

umožňující změnu strany. Zvolení Mattea Salviniho předsedou Ligy Severu v prosinci 2013 tak 

můžeme vnímat jako důležitý moment vysvětlující proměnu politiky strany. 

 

4.5 Socioekonomická změna v rámci státu 

 

Tato proměnná je v rámci diplomové práce zařazena nad rámec původní teorie 

Kennetha Jandy. Vztahuje se k výzkumu Franka Wilsona provedeného v rámci práce 

zkoumající proměny sociálně demokratických stran v Západní Evropě.136 

Změna socioekonomické situace v rámci státu může být důležitým impulsem k proměně 

strany a to především z důvodu samotné povahy politických stran, které aby obstály v politické 

soutěži, musí reagovat na aktuální témata a přinášet efektivní řešení nastalých problémů. 

Radikální změna socioekonomické situace, jako například ekonomická krize státu, neschopnost 

splácet závazky vůči třetím stranám či významné ohrožení ať již ekologického či vojenského 

charakteru, může přispět ke změně politiky stran, které v předchozím období neutrpěly volební 

porážku, těší se vysoké míře institucionalizace a zároveň nereagují na žádnou legislativní či 

exekutivní změnu. Z tohoto hlediska je tak zařazení proměnné, zkoumající socioekonomickou 

změnu, do výzkumu proměny Ligy Severu smysluplné a to i přes to, že se v předchozím 

výzkumu potvrdil vliv proměnných definovaných Jandovou teorií. Socioekonomická změna 

v státu tak doplňuje kauzální rámec proměny Ligy Severu. 

Z hlediska možnosti posouzení změn v socioekonomické situaci státu jsou vybrána 

následující kritéria, která budou za pomoci komparace porovnávat situaci v rámci zkoumaného 

                                                 
136 Wilson Frank L., Sources of Party Transformation: The Case of France in Peter H. Merkl, Western European 

Party Systems: Trends and Prospects, The Free Press, New York, 1980. 
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období diplomové práce s předchozím obdobím ohraničeným roky 2008 a rokem 2011 

(posledním vládním působením Ligy Severu). Časové období je vybráno s ohledem na 

předsednictví Umberta Bossiho a záměrně končí v roce 2011, tak aby bylo možné posoudit 

změnu v rámci většího časového odstupu a eventuálně pominout některé krátkodobé jevy. 

Zvolená kritéria jsou z oblasti makroekonomie: míra nezaměstnanosti, vnější 

zadluženost země – veřejný dluh, tempo ekonomického růstu a růst HDP a vývoj průměrné 

mzdy. Kritéria týkající se sociální sféry jsou: pohyb osob - míra imigrace, emigrace a 

demografický vývoj. 

 

4.5.1 Makroekonomická kritéria 

 

Průměrná nezaměstnanost v Itálii činila v letech 2008 a 2011 7,8 %, přičemž nejvyšší 

nárůst byl zaznamenán mezi roky 2008 a 2010, kdy se nezaměstnanost zvýšila o takřka o 1,7 

%.137 V rámci druhého sledovaného období stoupla míra nezaměstnanosti z původních 

průměrných 7,8 % na 12,2 % za období 2013 až 2015.138 V reálných číslech se tak jedná o 

nárůst o 1 421 000 osob, oproti roku 2008, kdy bylo nezaměstnaných 1 692 000 osob.139 Ještě 

patrnější je nárůst nezaměstnanosti u osob ve věkové kategorii 15 – 24 let, u které míra 

nezaměstnanosti v roce 2008 činila 21,2 %, v roce 2013 vzrostla na 40 % a pro rok 2014 

překonala hranici 42,7 %, přičemž evropský průměr je pro tuto věkovou kategorii 21,1 %.140 

Vývoj nezaměstnanosti v Itálii ilustrují grafy číslo 2 a 3. Primárním důvodem výrazného 

zhoršení situace na pracovním trhu byla globální ekonomická krize, která Itálii podobně jako 

ostatní evropské země zasáhla v průběhu roku 2008 a která měla za následek prakticky 

zdvojnásobení počtu osob bez trvalého zaměstnání. Významně se zvýšil počet dlouhodobě 

nezaměstnaných, jejichž podíl z celkového počtu nezaměstnaných vzrostl pro rok 2013 na 56,4 

%.141 Důležitým ukazatelem byl i fakt, že v období od roku 2008 do roku 2013 zkrachovalo 

                                                 
137 Tasso di disoccupazione, Istat, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU, 18. 4. 

2016. 
138 Ibid. 
139 Istat, IL MERCATO DEL LAVORO NEGLI ANNI DELLA CRISI DINAMICHE E DIVARI, Rapporto 

annuale 2014, http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap3.pdf, str. 130. 
140 Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, IL MERCATO DEL LAVORO NEGLI ANNI DELLA CRISI 

DINAMICHE E DIVARI, Rapporto annuale 2014, http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap3.pdf, str. 130. 
141 Ibid, str. 94. 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU
http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap3.pdf
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v Itálii 134 000 malých podniků, především řemeslníků a drobných živnostníků.142 V Itálii se 

v důsledku ekonomické krize a následující recese podstatně zvýšil i počet občanů bezprostředně 

ohrožených chudobou, který činí 18,2 % a také počet obyvatel v hmotné nouzi, kde byl 

zaznamenán nárůst na 6,9 %.143 

 

 

Graf 2, Vývoj nezaměstnanosti v Itálii v letech 2005 až 2014, zdroj: Istat. 

                                                 
142 Crisi economica, in sei anni sparite in Italia 134mila piccole imprese. Pesano i costi di energia e tasse, IlSole 

24Ore, 16. 2. 2014, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-16/crisi-economica-sei-anni-sparite-italia-

134mila-piccole-imprese-pesano-costi-energia-e-tasse-200217.shtml?uuid=ABLNM0w, 18. 4. 2016. 
143 L’IMPATTO DELLE MISURE ANTI-CRISI E LA SITUAZIONE SOCIALE E OCCUPAZIONALE 

ITALIA, Comitato economico e sociale europeo Gruppo di lavoratori, str. 2, 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/italie-it.pdf, 19. 4. 2016. 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-16/crisi-economica-sei-anni-sparite-italia-134mila-piccole-imprese-pesano-costi-energia-e-tasse-200217.shtml?uuid=ABLNM0w
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-16/crisi-economica-sei-anni-sparite-italia-134mila-piccole-imprese-pesano-costi-energia-e-tasse-200217.shtml?uuid=ABLNM0w
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/italie-it.pdf


54 

 

 

Graf 3, Vývoj nezaměstnanosti v Itálii ve věkové kategorii 15 – 24 let v letech 2005 až 

2014, zdroj: Istat. 

V roce 2008 činil veřejný dluh Itálie 105,8 % hrubého domácího produktu Itálie.144 

V roce 2011 se zadlužení Itálie ve vztahu k hrubému domácímu produktu zvýšilo oproti roku 

2008 na 120,1 %.145 V roce 2013, kdy v Řecku vrcholila dluhová krize, se Itálie dostala na 

druhé místo v rámci Evropské Unie z hlediska výše veřejného dluhu, který činil 133,3 %.146 

Tendence veřejného dluhu, držícího se nad hladinou 130 % HDP, pokračovala i v následujících 

letech. V roce 2015 se podařilo veřejný dluh lehce snížit, a to na konečných 132,7 % HDP.147 

Neustále se však jedná o extrémně vysoké zadlužení, které se pohybuje vysoce nad kritériem 

60 %, stanoveným Maastrichtskou smlouvou. S narůstajícím veřejným dluhem se pojí i 

problém snižující se důvěryhodnosti Itálie splácet své závazky vůči věřitelům, který měl za 

důsledek snížení mezinárodních ratingů. Itálie klesla ve statistikách agentury Standard & Poor‘s 

z původního hodnocení A+ v roce 2008 na hodnocení BBB – pro rok 2014 a 2015.148 Proto 

                                                 
144 Bankitalia: il debito pubblico è salito al 105,8% nel 2008, Il Sole 24 Ore, 13. 3. 2009, 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/03/debito-pubblico-

bankitalia.shtml, 18. 4. 2016 
145 Pil Italia + 0,4% nel 2011. Rapporto debito/Pil sale a oltre il 120%, ai massimi da 15 anni, Il Sole 24 Ore, 2. 

3. 2012, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-02/2011-rapporto-debito-sale-

111324.shtml?uuid=Aa9Xfl0E, 18. 4. 2016. 
146 Eurostat: debito pubblico italiano al 133,3%, secondo solo alla Grecia, Il Sole 24 Ore, 23. 10. 2013, 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-23/eurostat-debito-pubblico-italiano-1333percento-secondo-

solo-grecia-110421.shtml?uuid=AB2FthY, 18. 4. 2016. 
147 Bankitalia rialza il debito pubblico 2015 al 132,7% del Pil, La Repubblica, 15. 4. 2016, 

http://www.repubblica.it/economia/2016/04/15/news/bankitalia_debito_pubblico-137677559/?ref=search, 18. 

4. 2016. 
148 Feinland Katz Laura, Rating Agencies and their methodologies, Standard & Poor’s, 21. 10. 2008, str. 18, 

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/G-RatingAgencies&TheirMethodologies-

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/03/debito-pubblico-bankitalia.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/03/debito-pubblico-bankitalia.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-02/2011-rapporto-debito-sale-111324.shtml?uuid=Aa9Xfl0E
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-02/2011-rapporto-debito-sale-111324.shtml?uuid=Aa9Xfl0E
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http://www.repubblica.it/economia/2016/04/15/news/bankitalia_debito_pubblico-137677559/?ref=search
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není na základě těchto kritérií dlouhodobě schopna vytvořit konkurenceschopné prostředí pro 

zahraniční investice a podnikání obecně, což dále zhoršuje situaci jak na pracovním trhu, tak 

v rovině dalších makroekonomických ukazatelů. Agentura Standard & Poor’s k situaci 

poznamenává, že fiskální konsolidace byla pro rok 2015 založena spíš na snížení plateb závazků 

vůči třetím stranám než na zlepšení primární rozpočtové bilance.149 

 

Graf 4, Vývoj italského veřejného dluhu, zdroj: Istat, Banca d´Italia 

Ekonomická krize významně ovlivnila i růst HDP v Itálii. Z hlediska hodnot HDP na 

obyvatele Itálie zaznamenala pokles z 27 600 euro v roce 2008 na 26 500 euro na konci roku 

2014, což činí pokles o 4 %.150 Ekonomický růst země byl od vypuknutí krize ve velmi 

komplikované situaci. Výkonost ekonomiky byla v průběhu let 2008 a 2009 v záporných 

číslech, přičemž jisté oživení nastalo až v průběhu roku 2010.151 V letech 2013 a 2014 Itálie 

opět upadla do ekonomické recese, která ovlivnila ekonomický růst země, pohybující se opět 

v negativních hodnotách. Velmi slabý růst nastal až v roce 2015, kdy se výkon italské 

ekonomiky zlepšil na 0,8 %, které ovšem neznamenaly významné zlepšení reálné ekonomické 

situace v zemi152 

                                                 
LauraFeinlandKatz.pdf, 19. 4. 2016. a Grassia Luigi, Standard & Poor’s non cambia il rating dell’Italia, La 

Repubblica, 15. 5. 2015, http://www.lastampa.it/2015/05/15/economia/standard-poors-non-cambia-il-rating-

dellitalia-Pll8VGQNb5CIaLn8jwc67M/pagina.html, 19. 4. 2016. 
149 Ibid. 
150 Pil pro capite Italia, -4% in 2008-2014, ansa, 13. 3. 2016, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/03/13/pil-pro-capite-italia-4-in-2008-2014_1ac08e96-0125-

4173-b95d-9643a3f3325a.html, 19. 4. 2016. 
151 Venti anni di economia e società: l’Italia tra la crisi del 1992 e le attuali difficoltà, Istat, str. 25, 

http://www.istat.it/it/files/2012/05/Capitolo_2.pdf, 1í. 4. 2016. 
152 European Economic Forecast Winter 2016, European Commission, Institutional Papers 20, 4 February 2016, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/italy_en.htm, 19. 4. 2016. 
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Průměrná mzda se v Itálii v rámci porovnávaných období zvýšila z 1286 Euro v rámci 

prvního zkoumaného období na 1560 Euro v roce 2015. 153 Toto zvýšení je ovšem do značné 

míry iluzorní, vzhledem k nárůstu cen energií a spotřebního zboží, které nejlépe ilustruje cena 

ropy, která je v Itálii dlouhodobě jednou z nejvyšších v Evropě, zejména kvůli jejímu zdanění, 

které činí 66%.154 Z hlediska razantního zvýšení cen energií je nutné podotknout, že i toto 

zvýšení je do velké míry odrazem vysoké míry zdanění, která je o 38,1 % vyšší, než je průměr 

Evropské Unie. Evropský průměr spotřební daně na tunu nafty155 je roven 222,8 Eur přičemž 

italský průměr činí 307,5 Eur. 156 Vývoj zdanění energií v Itálii ilustruje graf číslo 5. 

 

 

Graf č. 5. Zdanění energií v Itálii za období 1995 – 2014, v miliónech Euro a % HDP, 

zdroj: Ufficio Studi Confartigianato na základě dat Istat. 

 

Z analýzy ekonomické situace vyplývá, že Itálie byla jednou ze zemí nejvíce 

postižených globální ekonomickou krizí v roce 2008. Ekonomická krize a následující období 

dlouhé recese se podepsalo na schopnosti země splácet své závazky a vedlo tak k rozpoutání 

dluhové krize, která Itálii postavila do čela zemí Evropské Unie, neschopných vytvořit 

                                                 
153 Lo stipendio medio netto degli italiani non supera i 1300 euro, ai neoassunti solo 900, Il Sole 24 Ore, 28. 5. 

2011, http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-05-28/stipendio-medio-netto-italiani-

185623.shtml?uuid=Aa94JSbD, 19. 4. 2016. a De Agostini Stefano, Stipendi, media italiana 1.560 euro al 

mese: Paese al nono posto in Ue, Il Fatto Quotidiano, 16. 2. 2015, 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/stipendi-media-italiana-1-560-euro-mese-paese-nono-posto-in-

ue/1430406/, 19. 4. 2016. 
154 Bianchimani Giuseppe, Petrolio, perché il prezzo della benzina non diminuisce?, Il Fatto Quotidiano, 10. 2. 

2016, http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/10/petrolio-perche-il-prezzo-della-benzina-non-

diminuisce/2448208/, 19. 4. 2016. 
155 Měrná jednotka. 
156 STUDI – La tassazione sull’energia in Italia è del 38,1% superiore alla media Ue. Imposte indirette su energia 

a 46,4 miliardi di euro: +42,3% in 10 anni, Confartigianato Imprese, 23. 6. 2015, 

http://www.confartigianato.it/2015/06/studi-la-tassazione-sullenergia-in-italia-e-del-381-superiore-alla-media-

ue-imposte-indirette-su-energia-a-464-miliardi-di-euro-29-del-pil-423-in-10-anni/, 19. 4. 2016. 
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vyrovnaný rozpočet. Veřejný dluh země stoupl nad hranici 130 % HDP, což jí zařadilo na druhé 

místo za Řeckem v rámci zemí Evropské Unie s nejvyšším státním dluhem. Ekonomické 

problémy země se podepsaly na kritickém zvýšení míry nezaměstnanosti a to především u 

mladistvých, kde se bez trvalého zaměstnání ocitlo přes 40 % osob do 25 let. Významný byl 

také nárůst osob bezprostředně ohrožených chudobou a osob v hmotné nouzi mající trvalý 

pobyt v rámci Italské republiky. Stát v reakci na snížení objemu daní z příjmu v důsledku 

vysoké míry nezaměstnanosti reagoval zvyšováním spotřebních daní, především pak u cen 

energií a ropy, které se tak staly jedněmi z nejvyšších v Evropě. Italské vlády reagovaly na 

zhoršení ekonomické kondice země sérií opatření, jejichž funkčnost je zatím stále nejistá. 

 

4.5.2 Kritéria sociálního charakteru 

 

Imigrační fenomén je v dnešní době jednou z problematik, majících klíčový vliv na 

vnitřní ale i evropskou politiku. Itálie je zemí, která se s problémem masové imigrace setkala 

podstatně dříve než ostatní evropské země, pro které se imigrační problém stal relevantním až 

po vypuknutí válečného konfliktu v Sýrii. Dynamika italského problému s nelegální imigrací 

má podstatně jiné základy. Nelegální imigrace z Afriky, pro kterou jsou klíčové dvě migrační 

trasy vedoucí ze severoafrického pobřeží (Tuniska, Libye) přes Středozemní moře na italské 

pobřeží, kde končí nejčastěji v oblastech ostrova Lampedusa, Kalábrie či Apulie, je specifická 

vysokým podílem žadatelů o azyl a nezletilých osob bez doprovodu rodičů.157 Druhým typem, 

do nedávné doby významně převyšujícím africkou nelegální imigraci, jsou lidé ze zemí 

bývalého Sovětského svazu, zemí Jižní Ameriky (především Bolívie, Peru, Mexiko) a 

Jihovýchodní Asie (Thajsko, Filipíny), kteří přicházejí do Itálie jako levná pracovní síla a to 

především do sektorů, o které ekonomicky aktivní populace Itálie nejevila zájem (domácí 

personál, opatrovatelky, ošetřovatelky, uklízečky…).158 Tito imigranti přicházejí ve většině 

případů sami a zpravidla nejsou žadateli o azyl, nicméně jak se ukázalo během minulých 

regularizací, část z nich stojí o legální pobyt na italském území a s ním spojenou možnost 

sloučení rodin. Zatímco v průběhu roku 2008 byl počet cizinců trvale žijících na území Italské 

republiky předpokládán na 3 891 295 osob, data zveřejněná italským statistickým úřadem Istat 

                                                 
157 Ambrosini Maurizio, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna 2005, str. 23. 
158 Ibid. 
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vážící se k roku 2015 hovoří o nárůstu na 5 800 000 osob, které tak tvoří takřka desetinu italské 

populace.159 

Jako velký problém se v posledních letech ukázalo takzvané „ vyloďování “ nelegálních 

imigrantů především afrického a severoafrického původu na různých částech pobřeží Itálie. 

V rámci období 2008 až 2010, kdy byla v platnosti dohoda s Libyí o ostraze vnitřních hranic a 

zadržování nelegálních imigrantů na libyjském území, se touto cestou do Itálie připlavilo 

celkově 55 300 osob.160 V roce 2011 v návaznosti na události Arabského jara a svržení 

Muammara Kadáfího se k italským břehům připlavilo 64 300 osob bez řádných povolení a 

dokladů.161 Situace se v roce 2013 zdánlivě uklidnila a v Itálii se v tomto roce nelegálně 

vylodilo 42 925 osob, naopak v roce 2014 vzhledem ke stupňujícím se konfliktům v oblasti 

Subsaharské Afriky a v oblasti Blízkého Východu se do Itálie středozemní cestou dostalo 

rekordních 170 100 osob.162 V roce 2015 pokračuje tendence z předchozího roku, kdy se v Itálii 

vylodilo 139 770 nelegálních imigrantů, především Eritrejců, Nigerijců a Somálců.163 Zajímavý 

je také trend, kdy významně roste počet žadatelů o azyl a zároveň klesá podíl ekonomických 

imigrantů, přicházejících za prací, a to až o 84 % v roce 2014 ve srovnání s rokem 2010.164 

Imigrační fenomén se netýká pouze jižních regionů Itálie, ale celé země jako celku. 

Distribuce imigrantů závisí do značné míry na jejich statusu, tedy zda se jedná o budoucí 

žadatele o azyl či ekonomické imigranty. Žadatelé o azyl společně s nelegálními imigranty 

s nejistým statusem jsou umisťováni do sítě center, jejichž část je zřizována přímo 

ministerstvem vnitra a to především v regionech jižní Itálie. Ekonomičtí imigranti jsou naopak 

motivovaní nabídkou práce, která je v jejich sektoru největší v oblasti velkých měst, jako je 

                                                 
159 In Italia sempre più immigrati, Istat: "Sono quasi quattro milioni", La Repubblica, 8. 10. 2009, 

http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/cronaca/istat-stranieri/istat-stranieri/istat-stranieri.html, 19. 4. 2016. a 

Polchi Vladimiro, Immigrati, c´é un popolo di invisibili in Italia e sono piú di 400 mila, La Repubblica, 2. 12. 

2015, http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/, 19. 4. 

2016. 
160 Update on central mediterranean route, Illegal border crossings on the Central Mediterranean route (including 

Puglia and Calabria) in numbers, Frontex, dostupné na: http://www.frontex.europa.eu/news/update-on-central-

mediterranean-route-5wQPyW, 9. 11. 2013. 
161Update on central mediterranean route, Illegal border crossings on the Central Mediterranean route (including 

Puglia and Calabria) in numbers, Frontex, dostupné na: http://www.frontex.europa.eu/news/update-on-central-

mediterranean-route-5wQPyW, 9. 11. 2013. 
162 Polchi Vladimiro, De Panfilis Giacomo, Osservatorio immigrazione, nel 2015 meno sbarchi dell´anno scorso: 

tutti i dati, La Repubblica, 27. 10. 2015, 

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/10/27/news/osservatorio_immigrazione_140mila_sbar

cati_nel_2015_9_in_meno_dello_scorso_anno-126027064/, 19. 4. 2016. 
163 Ibid. 
164 Polchi Vladimiro, Immigrati, c´é un popolo di invisibili in Italia e sono piú di 400 mila, 2. 12. 2015, La 

Repubblica, http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/, 

19. 4. 2016. 

http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/cronaca/istat-stranieri/istat-stranieri/istat-stranieri.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/10/27/news/osservatorio_immigrazione_140mila_sbarcati_nel_2015_9_in_meno_dello_scorso_anno-126027064/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/10/27/news/osservatorio_immigrazione_140mila_sbarcati_nel_2015_9_in_meno_dello_scorso_anno-126027064/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/
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Milán, Turín, Janov a Řím. Distribuci imigrantů v závislosti na jednotlivých regionech ilustruje 

příloha číslo 6. 

 

Příloha č. 6: Distribuce imigrantů z hlediska regionů vyjádřená v %, zdroj: La 

Repubblica165 

Itálie je v rámci demografického vývoje typickým reprezentantem západoevropského 

trendu stárnutí populace. Z hlediska vývoje porodnosti je zde patrný významný pokles od roku 

2008 do roku 2014, a to zhruba o 72 000 nově narozených dětí. Kompletní vývoj italské natality 

a mortality ilustruje graf číslo 7. Takzvaný index stáří, který ilustruje počet seniorů (osob nad 

65 let) připadajících na 100 mladistvých osob ve věku 0 – 14 let, se v Itálii za sledované období 

pohybuje mezi 140 a 155.166 Na sto mladistvých osob tak připadá zhruba 150 seniorů. Itálie je 

z tohoto hlediska jednou z nejstarších zemí v Evropě. Nejstaršími regiony v Itálii jsou Ligurie, 

Furlansko-Julské Benátsko a Toskánsko. Naopak regiony s nejmladší populací v rámci Itálie 

jsou Sicílie, Bolzano a Kampánie.167 

 

                                                 
165 Polchi Vladimiro, De Panfilis Giacomo, Osservatorio immigrazione, nel 2015 meno sbarchi dell´anno scorso: 

tutti i dati, La Repubblica, 27. 10. 2015, 

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/10/27/news/osservatorio_immigrazione_140mila_sbar

cati_nel_2015_9_in_meno_dello_scorso_anno-126027064/, 19. 4. 2016. 
166 Italia in cifre, Istat, 2015, str. 4, http://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf, 19. 4. 2016. 
167 La popolazione in Italia, nuove stime per l'anno 2015, Istat, http://www.istat.it/it/files/2013/05/popolazione-

in-italia.pdf, 19. 4. 2016.  
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Graf č. 7: Přirozený vývoj populace, zdroj: Istat, Tuttitalia.it 

 

4.5.3 Závěr analýzy socioekonomických změn v Itálii 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, že hlavní výzkumné období se dá z hlediska 

socioekonomických změn považovat za velmi dynamické. Pokračující recese a s ní spojená 

neschopnost vlády vytvořit zodpovědný státní rozpočet se podepisuje na obrazu země 

v zahraničí, kdy je jí významně sníženo hodnocení spolehlivosti splácet své závazky. Situace 

na trhu práce se ani po sérii reforem významně nelepší. Nárůst cen energií a fosilních paliv 

v důsledku vysokého zdanění je faktorem, který odrazuje potenciální investory od masivnějších 

investic do výroby v Itálii a zároveň nepodporuje vlastní podnikatelské prostředí. Většina 

menších podniků a živnostníků byla nucena v důsledku špatné ekonomické situace ukončit 

svou činnost, což opět přispělo k zhoršení situace na trhu práce. Vzrůstající nejistotu dále 

posílila migrační krize z let 2014 a 2015. Úbytek ekonomických migrantů, nahrazený vysokým 

počtem žadatelů o azyl, přispěl k další zátěži pro italský sociální stát, který se dlouhodobě 

potýká s problémem stárnutí populace. Socioekonomická situace v Itálii je z těchto důvodů 

značně napjatá, což vytváří vhodné prostředí pro politický populismus a radikalismus, ke 

kterému se Liga Severu v průběhu posledních let uchyluje. Poslanec Ligy Severu Guido 

Guidesi dává proměnu Ligy Severu do přímé souvislosti se socioekonomickými změnami „ 

změnila se doba, přičemž cíle zůstaly stejné, ale významně se proměnily aktuální potřeby, 

z toho důvodu dnes více než otázky federalismu a nezávislosti řešíme otázky bezpečnosti, 

protože riziko dnešních dnů je bezpečnost.“168  

                                                 
168 Rozhovor s Guidem Guidesim, poslancem Ligy Severu, v Lodi dne 25. 1. 2016. 
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Socioekonomické změny v Itálii nabyly v posledních letech na vážnosti nejen 

z politického, ale i sociálního hlediska. V rámci této analýzy se podařilo potvrdit, že změny 

nebyly zanedbatelného charakteru a dají se tak v rámci teorie považovat za jednu z kauzálních 

příčin proměny politiky strany Ligy Severu. 

 

5. Zhodnocení proměny Ligy Severu  

 

V této části práce budou shrnuty základní poznatky, vyplývající z provedeného 

výzkumu proměny strany Ligy Severu na základě definovaných výzkumných kritérií. 

Cílem předkládané diplomové práce bylo ověřit původní hypotézu týkající se proměny 

dříve regionální politické strany Liga Severu v celostátní politické hnutí a zjistit, které faktory, 

vnější či vnitřní, za proměnou stály. V první části práce byla na základě kritérií definovaných 

Emanuelem Massettim a posléze na základě definice regionální strany publikované 

Maxmiliánem Strmiskou úspěšně ověřena výzkumná hypotéza práce. Jak Massettiho kritéria, 

určující prvky regionální strany, tak Strmiskova definice ukázaly, že současná politická realita 

Ligy Severu a Noi Con Salvini, neodpovídá dynamice regionální strany, a to z několika důvodů. 

Liga Severu vzhledem k projektu Noi Con Salvini, dále nezastupuje pouze zájmy svého 

regionu, tedy makroregionu severní Itálie, ale i zájmy regionů střední a jižní Itálie, ve kterých 

působí pod značkou Noi Con Salvini. Stejně tak programová a organizační identita se dále 

neodvíjí pouze od regionální problematiky, ale navazuje na celospolečenské jevy, zejména pak 

otázky nelegální imigrace a bezpečnosti. Posun Ligy Severu směrem k celostátní politické 

straně byl ilustrován i na příkladu některých, původně ryze regionálních specificích, jako je 

každoroční shromáždění Raduno di Pontida či činnost organizace Mladí Padánci, které se i přes 

nevoli některých legistických politiků stávají čím dál tím více celostátními ve smyslu identity 

italské, nikoli padánské. 

Druhá část práce, v návaznosti na ověření hypotézy v části první, zkoumala motivy, 

které vedly k proměně strany. Na základě teorie Kennetha Jandy bylo na případ současné Ligy 

Severu aplikováno pět proměnných, z nichž první čtyři přímo souvisely s Jandovou teorií, 

přičemž pátá proměnná, socioekonomická změna v rámci státu, byla dodána nad rámec vlastní 

teorie na základě výzkumu proměny politických stran Franka Wilsona.   
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První proměnná, zkoumající možnost proměny strany v důsledku špatného volebního 

výsledku, se ukázala jako relevantní faktor stojící za proměnou Ligy Severu a to i přes to, že 

jedno z kritérií ověřujících špatný volební výsledek, autovalutace výsledku stranou, nebylo 

potvrzeno. Obdržený výsledek byl o více jak polovinu horší nežli výsledek v předchozích 

volbách v roce 2008. Potvrdilo se i působení dalšího faktoru, tedy silná prezence nového 

volebního projektu, Hnutí pěti hvězd, které jako nová strana, založená krátce před volbami 

v roce 2013, dokázala obdržet třetí nejvyšší volební zisk. Špatný volební výsledek ve spojení 

s působením nového aktéra tak byly dostatečnou motivací podporující proměnu politiky strany 

Ligy Severu a to i přes to, že sama strana výsledek voleb „ a priori “ negativně nehodnotila. 

Ambivalentní postoj k výsledku voleb samotnou Ligou Severu byl dán souběžně se konajícími 

volbami pro region Lombardie, kde s převahou zvítězil tehdejší předseda Ligy Severu, Roberto 

Maroni. Toto vítězství tak dokázalo uvnitř strany utlumit pocit poraženosti plynoucí z výsledků 

parlamentních voleb. 

V rámci druhé proměnné byl zkoumán vliv změn v politickém systému na možnou 

proměnu politiky Ligy Severu. Analýze byly podrobeny ústavní a institucionální změny 

spadající do výzkumného období, legislativně – exekutivní rámec a volební reformy. Výsledky 

rozboru ukázaly, že faktorů působících v rámci změn v politickém systému Itálie byla celá řada. 

Největší vliv z tohoto hlediska měla na proměnu Ligy Severu volební reforma, která významně 

upravila podmínky pro vstup strany do parlamentu. Volební projekt Ligy Severu pro jih se tak 

zdá přímým důsledkem volební reformy, která by jinak Lize nedovolovala ve volbách zvítězit. 

Dalšími faktory působícími v rámci změn v politickém systému jsou ústavní reforma 

předpokládající zrušení paritního bikameralismu a významného omezení pravomocí Senátu a 

zákon upravující veřejné financování politických stran.  

Třetí proměnná zkoumala míru institucionalizace strany. Teorie předpokládá, že vysoce 

institucionalizované strany se v důsledku špatného volebního výsledku nemění a pokud ano, 

tak velmi málo. Z tohoto hlediska se tak proměnná ukázala pro výzkum proměny strany jako 

irelevantní, jelikož Liga Severu je na základě definovaných kritérií vysoce 

institucionalizovanou stranou a přechod od regionalismu k celostátnímu působení nemůže být 

vnímán jako změna malého charakteru. V tomto případě tak skutečnost neodpovídá 

předpokladu teorie. 

Změna a role lídra ve stranickém kontextu byla další z proměnných, které testovaly vliv 

na proměnu strany. Jedná se o jakousi kauzální spojnici mezi špatným volebním výsledkem a 

samotnou změnou, protože záleží především na vizi a schopnostech lídra, zda bude změna 
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v stranickém kontextu možná či vítaná. Z tohoto hlediska se v práci potvrdila jak velmi silná 

pozice lídra v rámci Ligy Severu, tak vliv samotné osobnosti současného předsedy, Mattea 

Salviniho, který je dalším z klíčových prvků stojících za proměnou strany. 

Poslední testovaná proměnná měla za cíl odhalit potenciální působení 

socioekonomických změn ve státě, které by se daly považovat za důvod proměny politiky 

strany. Provedená analýza odhalila velmi dynamický vývoj, jak ekonomické, tak sociální 

situace probíhající v Itálii v posledních letech. Výrazné zhoršení všech makroekonomických 

ukazatelů naznačuje špatný stav italské ekonomiky, který společně s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, nepříznivým demografickým vývojem a imigrační krizí doplňuje kauzální 

rámec proměny Ligy Severu, která na nastalou situaci logicky reaguje. 

Vliv na proměnu politiky strany se tak podařilo ověřit u čtyř z pěti sledovaných 

proměnných, jejichž působení se navzájem ovlivňuje. Výsledek zde provedené případové 

studie je tak plně v souladu s Jandovou teorií, která předpokládá, že působení těchto čtyř faktorů 

má za důsledek proměnu politické strany, což ilustruje příloha číslo 8. 

 

Zdroj: Kenneth Janda, Toward a performance theory of change in political parties. 
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6. Závěr 

 

Liga Severu prošla v posledních letech řadou turbulentních změn, které v její 25 leté 

historii neměly obdoby. Po výměně dlouholetého předsedy strany, Umberta Bossiho a špatném 

volebním výsledku obdrženém v parlamentních volbách v roce 2013, se znatelně změnil přístup 

strany k italským regionům středu a jihu. Práce si kladla za cíl určit, do jaké míry lze dnešní 

Ligu Severu považovat za regionální stranu a do jaké míry je dnes stranou celostátní.  

Z provedené analýzy vyplynulo, že Liga Severu v současné době nesplňuje kritéria 

definující regionální stranu a je tak stranou národní. Na základě analýzy pěti proměnných, 

posledního volebního výsledku strany, změny v politickém systému daného státu, míry 

institucionalizace strany, změny lídra strany a socioekonomické změny v rámci státu, byly dále 

zkoumány příčiny proměny politiky Ligy Severu. Výsledkem analýzy bylo působení čtyř 

faktorů, které byly z hlediska zvolené teorie zodpovědné za transformaci dříve regionální strany 

Liga Severu v celostátní politický subjekt. Špatný volební výsledek obdržený stranou 

v parlamentních volbách v roce 2013 poukazující na klesající podporu strany, v kombinaci 

s výraznou přítomností nového politického aktéra byl prvním z faktorů, působících na proměnu 

politiky strany. Nový volební zákon, ústavní reforma předpokládající zrušení paritního 

bikameralismu a změny ve financování politických stran byly hlavními změnami politického 

systému, u kterých se potvrdil vliv na proměnu Ligy Severu v národní stranu. Dalším 

z klíčových faktorů, působících jako katalyzátor proměny strany, byla změna lídra Ligy Severu 

po prohraných volbách v roce 2013. Posledním z faktorů, majících vliv na proměnu Ligy 

Severu bylo zhoršení socioekonomické situace v Itálii ve spojitosti s globální finanční krizí 

z roku 2008 a následující dluhovou a imigrační krizí. 

Práce je v tomto ohledu příspěvkem k debatě o proměnách italského stranického 

systému, který může být v budoucnosti dále rozvíjen. Nabízí se zejména zhodnocení účinnosti 

nového politického směřování Ligy Severu po plánovaných parlamentních volbách v roce 

2018.  
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7. Summary 

The thesis Party Change of the Northern League in Italy deals with the transformation of the 

Italian Northern League from regional to national political party. Firstly it answeres the question 

whether the Northern League can be regarded as a national political party. Under the criteria 

that define a regional political party it was verified that the Northern League is not a regional 

party anymore and that it should be considered as a national political party. Following this 

finding, it emerged natural to analyze the question why this party changed it’s policy towards 

southern regions of Italy and why it decided to be a relevant national political player. The theory 

used in the analysis is the Kenneth Janda’s Toward A Performance Theory of Change in 

Political Parties. Current Northern League was analysed on the basis of four independent 

variables defined by Kenneth Janda (the most recent party performance, political system 

change, institutionalization, leadership change) and one independent variable (socio-economic 

changes in the country) defined by Frank Wilson in the paper, where he had analyzed the 

sources of party change in single european countries.  

 It emerges from the detailed analysis of the Northern League’s case that there was the 

impact of four key factors. Firstly, it was a poor party performance in 2013 general elections. 

Secondly, the political system change (especially the new electoral law Italicum) played an 

important role in the transformation of party policy. Thirdly, the leadership change in december 

2013 affected the vision of the future of the Norther League and its position in italian party 

system. The last variable which proved to be relevant was the socio-economic change in the 

country. These four variables constitute a causal framework reasoning the transformation of the 

Northern League from regional to national political party. 
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