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Oponentský posudek na diplomovou práci  Kristýny Křižanové 
Volby do Evropského parlamentu 2009 (stran textu 79)

Kristýna Křižanová se ve své diplomové práci věnuje volbám do Evropského 
parlamentu v roce 2009 a na tuto událost aplikuje teorii voleb druhého řádu, jejíž 
charakteristickými rysy jsou nižší volební účast, zástupná témata v kampani, volič daleko více 
riskuje při hlasování oproti národním volbám a úspěšnější jsou opoziční strany. Autorka své 
širší téma úzce vymezila tím, že si vybrala pět zemí, ve kterých zkoumala výsledky voleb do 
Evropského parlament (tři země nově přistoupivší a dva staré členské státy). V rámci studia 
tohoto tématu využila autorka komparativní metodologii s vydefinovanými proměnnými, díky 
níž si může ověřit platnost víceúrovňové teorie voleb. Diplomantka se ve své práci snaží 
zjistit, zda jsou platné teorie jako je např. teorie voleb druhého řádu stále hodnověrným 
instrumentem pro zkoumání voleb do Evropského parlamentu. Diplomová práce nabízí 
v závěru pět případových studií, v nichž se autorka zabývá průběhem a výsledkem voleb ve 
vybraných zemích. 

V úvodu své diplomové práce autorka definuje hlavní hypotézy, představuje členění 
práce a předkládá souhrn literatury, ze které čerpala. Následně je diplomová práce rozdělena 
do tří kapitol. První kapitola se věnuje krátkému shrnutí voleb do Evropského parlamentu 
(volební systém, historický exkurs a význam reformy primárních smluv v EU pro EP) a   
obsáhlému výkladu teoretického základu voleb do Evropského parlamentu. Ve druhé kapitole 
se autorka krátce zabývá výsledky voleb do EP v roce 2004 a 2009 a stručně seznamuje 
čtenáře se složením EP po volbách v roce 2009. A konečně pak stěžejní třetí část je zaměřena 
na předvolební realitu a na shrnutí volebních výsledků ve volbách do EP v pěti autorkou 
vybraných zemích. 

Předložená diplomová práce je zpracována velmi nekonvenčním způsobem, který 
přináší do oblasti výzkumu voleb do Evropského parlamentu nový pohled. Oborově se jedná 
o práci, která spadá do oborů politologie a evropských studií. Struktura diplomové práce je  
přehledná a jednotlivá témata jsou po teoretické i praktické rovině kvalitně rozpracovány. 

Dále pozitivně na této diplomové práci hodnotím její bibliografický základ, který 
vychází jak ze sekundárních tak primárních pramenů. Rovněž kladně hodnotím rozšíření 
práce o přílohy, které jsou hlavně pro čtenáře velmi kvalitní grafickou pomůckou pro výklad 
textu. 

Při obhajobě bych ráda, aby autorka blíže zdůvodnila, proč si vybrala pro svůj výzkum 
zrovna země, jako je Maďarsko, Polsko a ČR ze zemí střední a východní Evropy a Německo 
a Velkou Británii ze zemí bývalé patnáctky. Je tam kromě historické zkušenosti ještě jiný 
shodný jmenovatel? Další otázka, na kterou bych chtěla, aby diplomantka reagovala, se týká 
otázky kandidátů na europoslance do EP, které většinou  voliči vnímají jako politiky druhého 
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řádu, a tedy pro ně hlasovat ve volbách jim za to nestojí. Zda si autorka nemyslí, že i to je 
důvod, proč voliči k volbám do Evropského parlamentu nechodí? 

Na závěr bych ráda konstatovala, že Kristýna Křižanová předkládá kvalitní 
diplomovou práci, kterou mohu doporučit k obhajobě a navrhuji stupeň hodnocení 
výborně.
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