
Posudek na bakalářskou práci

Pavlína Svobodová

Problémy italské tranzice a politické reformy 

druhé Berlusconiho vlády

Slečna Svobodová svou bakalářskou práci zaměřila na problematiku přechodu z první 

do druhé italské republiky a následné konsolidace nového režimu. Zvláštní pozornost věnuje 

reformám přijatým v době druhého vládního působení Silvia Berlusconiho.

Zvolené téma je jistě nejen velmi zajímavé, ale i nadmíru důležité. Italský přechod 

z politologického hlediska představuje zcela jedinečný případ, a to minimálně v tom smyslu, 

že na rozdíl od jiných tranzitivních procesů v tomto případě šlo o změnu jednoho 

demokratického modelu na další demokratický model. A dále, je velmi zajímavá vnitřní 

dynamika tohoto procesu. Za prvé, reálné proměny byly vyvolány tlakem zdola -  zejména od 

občanské společnosti a nové stranické reprezentace. Za druhé, faktické (reálné) změny 

předběhly ústavní transformaci. To znamená, že tato transformace nebyla podnícena změnami 

politických institucí, ale naopak ona sama ústavní reformy zapříčinila. V neposlední řadě, 

v posledním funkčním období Berlusconiho Domu svobod došlo k přijetí řady zásadních 

reformních kroků, které budou mít dalekosáhlý dopad na fungování (nebo možná i 

nefungování) země.

Musím zdůraznit, že jde o téma, které není zcela jednoduché na přípravu, vyžaduje 

určitou teoretickou vybavenost a dobrou znalost italských reálií. V tomto směru slečna 

Svobodová zcela obstála. Prezentované schéma je velmi korektní a lze ocenit, že studentka 

podrobuje zkoumání všechny aspekty politického systému i reálných reformních kroků.

Existuje jen několik málo drobností, které by se předkládané práci daly vytknout, mezi 

nimi bych jmenovala například následující.

1) Str. 17 -  pokud jde o scorporo, při odečítání sumy ze zisku kandidátní listiny v poměrné 

části se opravdu „strhl“ počet hlasů všech jejích kandidátů, kteří uspěli ve většinové části, 

ovšem tato suma byla vždy přesně tolik hlasů, kolik získal kandidát na druhém místě (tedy 

nejúspěšnější neúspěšný) plus! jeden hlas.



2) Str. 19 -  když už studentka hovoří o CDU, bylo by dobré zmínit, že ve volbách 1996 

s pravicí kandidovaly nejen oni, ale i CCD.

3) Str. 19 -  ve volbách 2001 byly součástí středo-přavé koalici také Italská republikánská 

strana PRI a Nová socialistická strana Itálie PSI, navíc CCD a CDU nekandidovaly 

samostatně, ale v rámci regulérní aliance Bílý kvítek (Biancofiore).

4) Str. 27 -  legge truffa by přidělila 65% (ne 66%, protože v té době měla sněmovna jen 590 

poslanců) mandátů nejen koalici, ale jakémukoli subjektu, tedy i samostatné straně, přičemž 

tuto schopnost tehdy měla pouze DC. A především, klade-li srovnání s aktuálním volebním 

systémem, stálo by za to upřesnit, že zatímco legge truffa vyžadovala absolutní většinu, 

dnešní volební systém většinové prémie uplatňuje pouze relativní většinu.

5) Ve volebních referendech svolaných v roce 1999 a 2000 se nehlasovalo o zrušení 

scorpora, ale o zrušení proporční části, tedy přechodu k čistému většinovému 

(jednokolovému) způsobu. Jako zdroj je uveden Gianfranco Pasquino, já jsem to bohužel 

nenašla, každopádně je to takto, o čemž se studentka může přesvědčit na stránkách 

ministerstva vnitra či http://it.wikipedia.oru/wiki/Elenco delle consultazioni referendarie.

Uvedené nesrovnalosti jsou ovšem pouze technického řádu a jde o zanedbatelné 

drobnosti. Předkládaná práce je na velmi vysoké úrovni. Studentka se svého úkolu zhostila 

pečlivě a zodpovědně, poznámkový aparát a odkazy jsou reprezentativní, text je kvalitní i po 

jazykové stránce. Práce má logickou strukturu, je původní a odpovídá požadavkům kladeným 

na bakalářskou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení VÝBORNĚ.
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