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Problémy italské tranzice a politické reformy druhé Berlusconiho
vlády
Dóležitým fenoménom súčasného politického vývoja v Itálii je problematika započatých
reforiem, ktoré by mali viesť k ukončeniu politickej tranzície a zameriavanie sa na špecifiká
týchto reforiem voči predchádzajúcim reformným návrhom. Do popredia záujmu politológov sa
okretn vysvetTovania změny italského volebného zákona, či zásahu do druhej časti italskej ústavy,
ktorá pojednává o inštitucionálnom usporiadaní dostává, celkom zaslúžene, aj studium dopadov
týchto zmien na celkový italský politický systém. V tomto kontexte sa preto javí snaha kolegyně
Svobodovej o analýzu týchto reforiem ako velmi aktuálna. Aj to je dóvod, prečo předložená
práca spina základná požiadavku, a to tematicky vhodné definovaný predmet štúdia.

Co sa samotnej struktury předloženého textu týká, autorkiným východiskom je pohfad na
politický systém Prvej a Druhej republiky, ktorým sa prehTadne věnuj e v prvej kapitole
bakalárskej práce. Úvod do problematiky italského politického systému oboch republik a
reformně úsilie do nástupu Berlusconiho vlády je nezbytným

a logickým oboznámením sa

s politickou situáciou predchádzajúcou obdobiu, na ktoré sa studentka sústredila v hlavnej časti
práce. Tá sa zaoberá vybranými návrhmi reformy ústavy a to: právomocí prezidenta, vlády a
premiéra, či fungovaniu parlamentu, decentralizácie a změny volebného zákona. V záverečnej
kapitjole venuje autorka pozornost’ vhodnosti navrhovaných zmien pre italský politický systém.
Právě v tejto časti sa vel’mi výrazné prejavuje autorkina schopnost’ využívat’ teoretické
výchpdiská k vlastnému rozboru konkrétného fenoménu. Práca představuje hodnotný a ucelený
prehl’ad problémov italskej tranzície a splnila svoj ciď, ktorý si v úvode stanovila: analyzovat’
obsah týchto reforiem a zistiť, akým smerom sa vývoj uberá a aké sú jeho špecifiká v dlhodobom
měřítku.

Do diskusie počas obhajoby navrhujem tieto otázky:
Akv bol reálny odraz nového volebného zákona v posledných parlamentných volbách
2006?
Příčiny možného nepotvrdenia reformy ústavy v referende?

Z formálneho hl’adiska práca splňuje požiadavky na práce tohto typu na IPS kladené.
Předložená bakalárska práca je bohatým informačným zdrojom (53 stráň textu). Autorka v 4.
kapitolách představila svoj přístup "k tomuto nepochybné zaujímavému politologickému tématu
a splnila dóležitú úlohu pri odstraňovaní informačných nedostatkov v tematike italského
politického systému. Oceňujem výběr témy najma z dóvodu nedostatku relevantných publikácií
a schopnost’ spracovávať literatúru cudzojazyčnú. Chýbajúcim a přínosným doplnkom vlastného
textu by bolí přílohy v podobě tabuliek zachytávajúcich volebně výsledky jednotlivých volieb,
zoznam skratiek, príp. iné názorné ukazovatele.
Vzhl’adom ku všetkým uvedeným faktom usudzujem, že předložený text splňa všetky
požiadavky na bakalársku prácu a doporučujem ju, po úspešnej obhajobě, hodnotit’ stupňom

výborné.
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