
Posudek na diplomovou práci 

Simona Rezková: Tendence k federalizaci v Itálii 

Předložená diplomová práce je věnována jedné z výrazných tendencí charakterizujících 

konstitucionalismus četných evropských států v uplynulých desetiletích. Dynamický rozvoj 

regionalismu autorka demonstruje na podrobném rozboru typických znaků, jimiž se projevuje tento 

proces v Itálii po II. světové válce. 

  

Jedná se jednoznačně o téma vysoce aktuální, navíc ve srovnávacím ústavním právu ani 

v publicistice v České republice zatím nijak výrazně a podrobně sledované. Autorka však touto prací 

završila, jak sama uvádí, deset let svého intenzivního zájmu o Itálii. Ten se projevil jednak paralelním 

studiem italianistiky na vysoké škole v Praze, ale i zájmem o život, historii, politický a ústavní vývoj 

v této zemi. Odbornou specializovanou přípravu k napsání diplomové práce umožnil posluchačce též 

úspěšně absolvovaný studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, zaměřený na studium italského 

ústavního práva (s. 2). 

 

Diplomová práce Simony Rezkové obsahuje 64 stránky textu, v nichž autorka zvolené téma 

rozdělila do čtyř nestejně obsáhlých kapitol, jež ještě dále podrobněji člení. Zpracované téma je 

zarámované stručným Úvodem, objasňujícím motivy, strukturu diplomové práce i použité metody 

bádání (s. 1-2) a věcně pojatým, výsledky zkoumání shrnujícím Závěrem (s. 63-64). Za textem je 

zařazen Seznam použitých zdrojů a literatury (s. 65-72) vnitřně uspořádány do oddílů „Odborná 

literatura“, zahrnující monografie a učebnice v italštině a v češtině, „Elektronické zdroje“, 

„Judikatura“ a „Právní předpisy“. Na uvedené prameny je v práci korektně odkazováno (celkem 144 

poznámek pod čarou).  

 

Východiskem ke zpracování zvoleného tématu se stala snaha o definování v práci 

používaných pojmů a institutů z pohledu státovědy a známých doktrín (s. 3-10). Na tomto základě 

dochází autorka zejména v souvislosti s regionálním státem k dílčí hypotéze o absenci jeho obecně 

platné definice (s. 10), což je zřejmě zapříčiněno na jedné straně četnými rozdíly, pokud jde o 

dosažený stupeň, způsob a míru decentralizace mezi uvedenými evropskými státy a dále neustále 

probíhajícími změnami právní úpravy, jež jsou jednoznačně důsledkem posilování jednotlivých 

regionů. 

 

 Druhá část práce zachycuje období ústavního vývoje od sjednocení Itálie, jež vznikla jako 

monarchie a unitární stát v polovině 19. století, až po její republikánské zřízení s asymetrickým 

regionalismem, ke kterému se dopracovala ke konci 20. století. 

 

Za vlastní jádro diplomové práce pak považuji zejména část třetí a čtvrtou, v nichž autorka 

jednak analyzuje provedené ústavní reformy týkající se vertikální dělby moci spolu s neúspěšnými 

pokus o jejich další prohloubení a dále na vymezených osmi parametrech federativního státu (s. 50) 

tyto konfrontuje se soudobou italskou realitou při hledání odpovědi na otázku, nakolik jsou znaky 

federativního uspořádání již přítomné v italském ústavním systému. 

 



Předložená diplomová práce odpovídá formálním požadavkům kladeným obvykle na tento 

druh kvalifikačních prací. Je napsaná čtivě, stylisticky jednotně, je bez gramatických chyb a překlepů. 

Za její výrazné přednosti považuji zejména práci s cizojazyčnými prameny, přesvědčivý rozbor 

zkoumaných ústavních textů, projevenou schopnost analytického myšlení, v jehož rámci se autorka 

snaží identifikovat charakteristické znaky federativních a regionálních států a vyrovnat se s jejich 

prolínáním v uspořádání současné Itálie. Celkově pak má práce podle mého názoru nadprůměrnou 

úroveň a doporučuji autorce zvážit přepracování některé její části do podoby statě na toto téma a 

pokusit se o její uveřejnění v některém z odborných časopisů. 

 

Diplomovou práci Simony Rezkové doporučuji bez výhrad k ústní obhajobě.  

 

Domnívám se, že by bylo vhodné, aby se autorka v jejím průběhu pokusila blíže vysvětlit svůj 

dílčí závěr ze s. 52, podle kterého „Tím, že není stanoven maximální počet senátorů pro každý region, 

Itálie nenaplňuje plně znaky federativního státu.“, a dále za nakolik významnou považuje vzdor 

provedeným ústavním a zákonným změnám samotnou ústavní charakteristiku Itálie jako státu 

jednotného.  

 

V případě úspěšné ústní obhajoby navrhuji celkové hodnocení diplomové práce známkou 

výborně. 

 

 

V Praze 29. května 2017 
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