
 

 

Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou volebního práva v Anglii v 19. a na počátku 20. 

století. Pozornost je na prvním místě věnována reformním zákonům upravujícím volby do 

Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království, přijatým v letech 1832, 1867, 1884-85, 

1918 a 1928. Uskutečnění těchto reforem vedlo k přechodu od původní archaické podoby 

volebního práva, přetrvávající bez větších změn z období pozdního středověku, ke 

všeobecnému, rovnému, přímému a tajnému volebnímu právu v podobě, která ve 

Spojeném království s drobnými změnami panuje do současnosti. Tato transformace byla 

završena v roce 1928. Mimo to je rovněž zmíněn vývoj právní úpravy komunálních voleb, 

změny v pasivním volebním právu a další legislativa týkající se voleb, zejm. legislativa 

potýkající se s volební korupcí. Nastíněna je také politicko-společenská debata týkající se 

volební reformy, a to s důrazem na debatu parlamentně relevantní. 

Vlastní text práce je členěn do šesti částí sledujících chronologický vývoj.  První část je 

zaměřena na popis a zhodnocení nereformovaného volebního práva, panujícího před rokem 

1832. Ve druhé části jsou rozebrány okolnosti přijetí a důsledky „Velké volební reformy“ 

z roku 1832. Třetí část se zaobírá časovým úsekem mezi reformami z let 1832 a 1867 a 

mimo jiné přibližuje požadavky Chartistického hnutí na změny ve volebním právu. 

Tématem čtvrté části jsou reformní snahy 60. let 19. století, reprezentované především 

odlišnými koncepcemi Williama Gladstona a Benjamina Disraeliho. Přiblížen je obsah 

Disraeliho reformního zákona z roku 1867, stejně jako některých navazujících předpisů. 

Pátá část je věnována volební reformě z let 1884-1885, jejímž důsledkem bylo sjednocení 

volebního práva v hrabstvích a ve městech a dominance jednomandátových volebních 

obvodů. V šesté části je pojednáno o volebním právu žen, reformních návrzích v období 

před a v průběhu první světové války a konečně také o reformním zákoně z roku 1918, 

jímž bylo zavedeno všeobecné volební právo mužů a široké volební právo žen. Práce je 

zakončena přiblížením volebního zákona z roku 1928, zrovnoprávňujícího muže a ženy. 


