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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se soustředí na méně zkoumané volební systémy, které se označují 

jako ordinální. Tyto volební metody umožňují voličům seřadit kandidáty podle preferencí. 

Práce nabízí historický vhled do této problematiky s ohledem na ekonomicko-politologické 

teorie, které vychází z konceptu Condorcetova vítěze. Condorcetův vítěz je osoba, která 

v párových volbách porazí všechny ostatní kandidáty, a dle teoretiků je schopnost volebního 

systému zvolit Condorcetova vítěze klíčovým požadavkem. Práce zkoumá tři volební metody 

– alternativní, doplňkové a Bordovo hlasování. Tyto volební systémy jsou analyzovány 

z hlediska účinků na stranický systém, politické aktéry i voliče, zároveň je kladen důraz na 

jejich míru využití preferenčních hlasů. Tyto aspekty jsou zkoumány na základě skutečných 

výsledků voleb získaných ze stránek volebních komisí i nezávislých institucí. Na základě 

těchto dat je pak vytvořen matematický model, který srovnává účinky těchto volebních 

systémů. V závěru práce jsou výsledky analýzy shrnuty a autor vyjadřuje doporučení zabývat 

se dále těmito volebními metodami, a to nejen odborně vědecky, ale i jako skutečnými 

alternativami pro reálné volby. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the less studied electoral systems, which are called ordinal. These 

methods allow the voters to order the candidates according to their preferences. The work 

provides a historical insight into this issue with regard to economics and political science 

theories, based on the concept of the Condorcet winner. Condorcet winner is the person who 

defeats all other candidates in pairwise elections and by theorists of the electoral system is the 

ability to choose the Condorcet winner essential. The work examines three electoral methods 

– alternative and suplementary vote and Borda rule. These electoral systems are analyzed in 

terms of effects to system of political parties, political actors and the electorate, with the 

emphasis on the utilization rate of preferential votes. These aspects are examined on the basis 



of the actual election results obtained from the website of the electoral commissions and 

independent institutions. Based on these data, a mathematical model that compares the effects 

of electoral systems is then created. The conclusion summarizes the results of the analysis and 

the author expresses further recommendations to address these electoral methods, not only 

professionally and scientifically, but also as real alternatives for real election. 
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Jedním ze základních aspektů každého moderního politického systému jsou 

volby. Především v demokraciích jsou svobodné volby chápány jako jeden z hlavních 

definičních znaků a v podstatě nutná podmínka pro to, abychom nějaký stát mohli 

demokracií nazvat. Jedním z předpokladů voleb je volební systém, jako nástroj, kterým 

jsou hlasy pro kandidáty či politické strany převáděny na mandáty. Přestože ne všichni 

politologové souhlasí se vztahem mezi volebními a stranickými systémy, alespoň 

minimální vliv volebním systémům přisuzován je. Dokladem může být někdy složitý 

výběr volebního systému v konkrétní zemi, který se stává předmětem kompromisů ba 

dokonce politických obchodů, ale i mnohé reformy a změny volebních systémů, které 

přichází s cílem zlepšit fungování daného politického systému jako takového. O 

popularitě tématu volebních systémů svědčí i množství publikací vydávaných každý 

rok. 

  Historicky jsou volební systémy rozděleny na dvě základní kategorie: většinové, 

kde platí zásada vítěz bere vše (tedy kandidát či kandidáti s největším počtem hlasů 

obdrží mandát); a poměrné, které rozdělují mandáty podle daného poměru.1 Toto dělení 

dnes stále platí, přestože je situace poněkud složitější. V publikacích o volebních 

systémech se objevují další dvě kategorie – systémy polopoměrné2 a smíšené3 a 

samotné dvě výše zmíněné základní kategorie zahrnují již velké množství specifických 

systémů, které je nutné dále kategorizovat. 

 Pokud se zabýváme většinovými volebními systémy, můžeme brát v potaz 

několik základních proměnných, jimiž jsou 1) velikost volebního obvodu 

(jednomandátové * vícemandátové); 2) nutná většina vítěze (relativní * absolutní; 

případně kombinace); 3) počet kol (jednokolové * vícekolové). Tato kritéria se mohou 

různě prolínat. Další možností dělení je však také dělení na systémy kategorické 

(nominální) a systémy ordinální4. Zatímco v systémech kategorických volič neudává 

pořadí kandidátů, v systémech ordinálních volič řadí kandidáty od nejlepšího po 

nejhoršího (dává jim své preference). Tyto systémy mají za cíl určit tzv. Condorcetova 

vítěze, tedy vítěze, který by byl schopen porazit v binárních volbách porazit všechny 

kandidáty zvlášť.5 Markýz de Condorcet přišel v roce 1785 s tzv. paradoxem voleb. Ten 

říká, že v případě alespoň tří kandidátů a tří voličů může nastat situace, kdy nebude 

                                                 
1 např. Klíma (1998); Sartori (2001); Chytílek, Šedo, Lebeda, Čaloud (2004) 
2 polopoměrné systémy uvádí např. Sartori (2001), Lebeda (2004) 
3 především Shugart, Wattenberg (2003); Massicotte, Blais (1999); v České republice Klíma (1998); 
Cabada, Ženíšek (2003) 
4 Taagepera, Shugart (1989) 
5 Merill (1984) 



 

 

možné určit vítěze za předpokladu, že volič A bude hlasovat pro kandidáta x, volič B 

pro kandidáta y a volič C pro kandidáta z.6 Právě tento problém by měli ordinální 

systémy řešit. 

Nejznámějších ordinálním systémem je tzv. alternativní hlasování (či 

preferenční hlasování, alternative vote) používané např. v Austrálii ve volbách do dolní 

komory. Toto hlasování vyžaduje, aby volič očísloval kandidáty podle svých preferencí. 

Kandidáti s nejmenším množství prvních preferencí jsou postupně vyřazováni a jejich 

hlasy jsou přerozdělovány podle následujících preferencí, dokud jeden z kandidátů 

nezíská absolutní většinu hlasů. Výhodou takového systému je větší přihlížení 

k názorům voličů, kteří se nemusí bát, že by hlas pro jejich hlavního kandidáty propadl. 

Systém by také měl podporovat umírněné středové kandidáty, neboť ti se musí ucházet 

nejen o hlasy svých podporovatelů, ale i o další preference jiných.7 Tato volba by také 

měla být spravedlivější než klasický jednokolový většinový systém, neboť vítězem by 

se měl stát skutečně ten nejoblíbenější. Nevýhodou však je složitost systému, která 

klade nároky na gramotnost elektorátu a také nutnost využití všech preferenčních hlasů, 

volič se tak musí vyjádřit i ke kandidátům, které nezná, což snižuje předpokládaný 

strategický efekt. Tento systém se hojně používá v Oceánii (Austrálie, Fidži, Papua 

Nová Guinea), v poslední době však můžeme vidět jeho rozšíření do lokálních voleb 

v USA (např. v Kalifornii, Vermontu a Marylandu)8 nebo do Kanady. Benjamin Reilly 

v tomto duchu nazval svůj článek The Global Spread of Preferential Voting: Australian 

Institutional Imperialism?9 

 Jakýmsi kompromisem mezi alternativním hlasováním a dvoukolovým 

hlasováním nabízí tzv. doplňkové hlasování (suplementary vote). Na rozdíl od 

alternativního hlasování má volič pouze 2 či 3 preference. V doplňkovém hlasování jsou 

vyřazeni všichni kandidáti kromě dvou s nejvíce prvními preferencemi (koná se jakési 

instantní druhé kolo) a hlasy vypadnuvších uchazečů jsou rozděleny podle druhých 

(případně dalších) preferencí. Tento systém byl v roce doporučen Plantovou komisí pro 

reformu volebního systému ve Velké Británii (název suplementary vote pochází od této 

komise), v současné době je jím volen starosta Londýna a prezident Srí Lanky, již dříve 

však byl používán v Queenslandu v letech 1892-1942 pod názvem contingent vote.10 

                                                 
6 Rose (2000) 
7 Reynolds, Reilly, Ellis (2002): 49 
8 Chytilek (2007): 109 
9 Reilly (2004) 
10 Reilly (2004): 255 



 

 

 Nevýhodou obou zmíněných systémů je kromě složitosti i fakt, že není 

přihlíženo k dalším preferencím dvou nejsilnějších kandidátů, které však tvoří většinu 

odevzdaných hlasů. Jistým řešením by mohlo být zavedení tzv. Bordova hlasování 

(Borda rule, Borda count, Point vote), Toto hlasování bylo nazváno podle matematika 

Jeana-Charlese de Bordy, který již v roce 1770 navrhl tento systém jako součást svého 

teoretického i praktického odporu vůči kategorickým volebním systémům (tj. těm, kde 

voliči vyjevují jen svou první preferenci). Již v roce 1433 však navrhoval volit pomocí 

bodování císaře Svaté říše římské Mikuláš Kusánský.11 V bordově hlasování se 

preference převádí na počet bodů (první preference znamená nejvíce bodů), které se 

následně sečtou a zvítězí kandidát s nejvyšším součtem.12 Toto hlasování tak velice 

zjednodušuje povolební proces přepočítávání, navíc operuje i s preferencemi dvou 

nejsilnějších kandidátů. Samuel Merill ve své studii z roku 1984 prokázal vysokou 

schopnost Bordova hlasování produkovat Condorcetova vítěze v porovnání s jinými 

typy hlasování, přičemž tato vlastnost přetrvává i v případě většího počtu uchazečů.13 

Přestože několik vědců se k Bordovu hlasování staví pozitivně14, rozšíření tohoto 

hlasování v praxi je velmi malé. V jednomandátovém obvodu jej můžeme najít ve 

Slovinsku, kdy se s jeho pomocí volí jeden zástupce italské a jeden zástupce maďarské 

menšiny.15 Ve vícemandátovém obvodu jej využívá Kiribati k nominaci kandidátů na 

prezidenta.16 V upravené podobě se pak používá na Nauru. V tamějším systému se 

využívá tzv. zlomkových hlasů (fractional votes).17 Jak jsem již psal, v běžné podobě 

Bordova hlasování je rozdíl mezi všemi preferencemi stejný. Zlomkové hlasování 

vychází z logiky, že nejdůležitější preference je mezi prvním a druhým kandidátem, 

zatímco mezi třetím a čtvrtým a dále již nehraje takovou roli. Zlomkové hlasování tak 

zvýhodňuje první preferenci a znevýhodňuje další.18  

 Cílem této práce je ukázat Bordovo hlasování jako jeden z typů ordinálních 

většinových systémů vedle alternativního (preferenčního) a doplňkového hlasování. 

Budu se zabývat pozitivy a negativy jednotlivých hlasování a především možným 

                                                 
11 Chytilek (2007): 162 
12 V základní podobě tohoto hlasování jsou bodové rozdíly shodné, např. v případě čtyř kandidátů by 
bodové ohodnocení bylo 4;3;2;1. (interval n=1) 
13 Merill (1984): 28 
14 Merill (1984), Saari (1994) 
15 Chytilek (2007): 165 
16 Reilly (2002): 167 
17 Reynolds; Reilly; Ellis (2002): 119; Chytilek (2007): 164 
18 V praxi má pak mají preference bodové ohodnocení 1/n; kde n je číslo preference, v případě volebního 
obvodu o velikosti 10 bude hodnota preferencí 1; 0,5; 0,33; 0,25…0,1. V případě klasického Bordova 
hlasování by bodové hodnoty byly 1; 0,9; 0,8…0,1. (viz. Reilly (2002): 364) 



 

 

účinkem při samotném hlasování, strategii kandidátů a politických stran při volbách 

s důrazem na srovnání výsledků jednotlivých systémů. Důraz budu klást na Bordovo 

hlasování jako možnou alternativu k preferenčnímu a doplňkovému hlasování. Budu se 

snažit ověřit tyto hypotézy:  

1) Jelikož se u alternativního a doplňkového hlasování nepřihlíží k preferencím 

u dvou nejsilnějších kandidátů, je malá pravděpodobnost, že zvítězí uchazeč, 

který nezískal největší počet prvních preferencí (Efekt ordinálního hlasování 

je tudíž malý). 

2) Úpravou intervalu u Bordova hlasování můžeme pozměnit výsledný efekt 

volebního systému. (Zlomkové hlasování posiluje většinotvornost.) 

3) Bordovo hlasování nabízí větší šanci zvolit Condorcetova vítěze než jiné 

formy ordinálního hlasování (alternativní či doplňkové hlasování). 

4) Bordovo hlasování nabízí větší šanci pro kandidáty třetích a dalších stran 

tím, že započítává další preference i dvou nejsilnějších kandidátů. 



 

 

Předpokládaná struktura práce 

 

 

Úvod – vymezení a kategorizace většinových systémů 

1) Ordinální většinové systémy - Alternativní hlasování; Doplňkové hlasování 

2) Bordovo hlasování 

3) Srovnání výsledků voleb u alternativního, doplňkového a Bordova hlasování 

4) Aplikace Bordova hlasování na alternativní a doplňkové hlasování 

Závěr – zhodnocení výsledků práce 

 

V úvodu své práce vymezím pojem většinový volební systém a budu se zabývat 

jejich kategorizacemi s důrazem na rozlišení kategorických a ordinálních systémů. 

V první části se budu zabývat alternativním hlasováním a doplňkovým hlasováním, 

jejich použití v jednotlivých zemí, specifiky při použití a jejich účinky na stranické a 

politické systémy. Budu ověřovat první hypotézu: Jelikož se u alternativního a 

doplňkového hlasování nepřihlíží k preferencím u dvou nejsilnějších kandidátů, je malá 

pravděpodobnost, že zvítězí uchazeč, který nezískal největší počet prvních preferencí 

(Efekt ordinálního hlasování je tudíž malý). 

Ve druhé části se budu věnovat Bordovu hlasování, jeho využití ve světě, 

jednotlivými specifiky a vlivem na stranické systémy. Budu ověřovat druhou hypotézu: 

Úpravou intervalu u Bordova hlasování můžeme pozměnit výsledný efekt volebního 

systému. (Zlomkové hlasování posiluje většinotvornost.) 

Ve třetí části srovnám výsledky jednotlivých hlasování a ověřím třetí hypotézu: 

Bordovo hlasování nabízí větší šanci zvolit Condorcetova vítěze než jiné formy 

ordinálního hlasování (alternativní či doplňkové hlasování). 

Ve čtvrté části se pokusím aplikovat Bordovo hlasování na alternativní a doplňkové 

hlasování s cílem prokázat čtvrtou hypotézu: Bordovo hlasování nabízí větší šanci pro 

kandidáty třetích a dalších stran tím, že započítává další preference i dvou nejsilnějších 

kandidátů. 

V závěru pak zhodnotím výsledky této práce a potvrzení či vyvracení výzkumných 

hypotéz. 
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Úvod  

 Volební systém do zákonodárného sboru, i když není nutně zakotven v ústavě, 

tvoří jednu ze základních složek moderního politického systému. Vždyť svobodné a 

soutěživé volby jsou de facto jednou ze základních (ne-li základní) podmínek 

demokratického soutěživého státu. V tomto duchu se volebnímu systému přikládá 

(správně) vysoká důležitost nejen v okruhu samotných politických představitelů, ale i 

v rámci politické vědy. Volební studia jsou dynamický obor, jeden z nejvíce 

rozšířených disciplín komparativní politologie. Za posledních padesát let v něm došlo 

ke značnému vývoji i vzhledem k překotným dějinným událostem a odklonu od studia 

pouze západních demokracií a příklonu ke státům nejen bývalého východního 

komunistického bloku, avšak i asijským a africkým zemím. Toto geografické rozšíření 

se týká i studia volebních systémů a jejich účinků.  

 Až do devadesátých let tvořily centrum diskusí volební metody, které můžeme 

nazvat jako klasické, jedná se o systém relativní většiny nebo listinné systémy 

poměrného zastoupení. V průběhu devadesátých let však docházelo k rozšíření 

složitějších volebních forem, které dnes nesou označení smíšené. Zároveň došlo 

k vzestupu zájmu o takové volební metody, které byly doposud v ústraní. Jsou to 

mechanismy, které dávají voliči možnost výběru mezi více kandidáty, přičemž mu navíc 

umožňují udělit více hlasů či dokonce tyto uchazeče seřadit na základě svých 

preferencí. Podle tohoto prvku se uvedené systémy označují jako preferenční.  

Kolem tohoto termínu jsou terminologické nejasnosti, různí autoři jej vykládají 

odlišně. Preferenční hlasování tak může být použito pro označení většinových volebních 

metod i pro listinné poměrné systémy. Rodina preferenčních systémů je tak široce 

rozvětvena. Kromě této skupiny však existuje i jiný typ volebních metod označených 

právě podle schopnosti voličů řadit kandidáty, takové systémy se nazývají ordinální. 

Autorství tohoto ne zcela rozšířeného pojmu je připisováno Douglasovi Raemu [Rae 

1967], který rozlišoval mezi kategorickými a ordinálními systémy právě podle toho, 

zda-li existuje možnost označit pořadí voličových voleb od nejlepší po nejhorší. 

 Ordinální volební metody vychází ze snahy zvolit takového zástupce, který by 

byl nejpřijatelnější volbou pro největší procento voličů. Tento přístup vychází 

z ekonomické vědy, konkrétně z teorií veřejné a racionální volby. Ty studují možnost 

vytváření kolektivních (společenských) rozhodnutí, přičemž se zaměřují na způsob, jak 

nejlépe agregovat individuální preference všech osob na nejlepší kolektivní rozhodnutí. 
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Tyto teorie vychází z individualismu, ze zájmů jedince, které dávají do souvislostí se 

vznikem agregovaných výstupů. Pro tato studia je klíčová hojně citovaná práce 

Kennetha Arrowa z roku 1951. Arrow ukázal na příkladech, že není možné jakoukoliv 

metodou zvolit kolektivní rozhodnutí, které odpovídá zájmům všech. Arrow také ukázal 

případ, kdy existují tři voliči a tři možnosti, přičemž každý volič preferuje jinou 

možnost. Za takových podmínek neexistuje způsob jak zvolit vítěze a dochází k situaci, 

která se nazývá paradox voleb. 

Tato myšlenka však není nikterak novodobá, již na konci 18. století učinil 

shodný závěr myslitel Markýz de Condorcet. Ten prosazoval volební metodu, která určí 

vítěze, který by zvítězil v párových volbách proti všem ostatním. Taková osoba je 

označována jako Condorcetův vítěz. Od té doby se tato problematika dostala do zájmů 

vědců, kteří se snažili nalézat systémy, které by byly schopné zvolit Condorcetova 

vítěze. Jedná se ale z drtivé většiny o matematické práce, které vytvářely teoretické 

modely, přičemž nemají praktickou odezvu.  

 V průběhu devadesátých let však došlo ke změně a i ordinální volební metody 

získaly na popularitě. To se týkalo kolébky moderní demokracie Velké Británie, kde 

vznikly dvě komise (Plantova v roce 1993 a Jenkinsova v roce 1998), jejichž cílem bylo 

najít novou alternativu k britskému systému relativní většiny. Výstupem obou komisí 

bylo doporučení jedné z ordinálních metod. Plantova komise doporučila tzv. doplňkové 

hlasování (suplementary vote). To dává voliči možnost označit dva kandidáty. Pokud 

žádný z uchazečů nezíská absolutní většinu hlasů, jsou vyřazeni všichni kromě dvou 

kandidátů s nejvyšším počtem prvních hlasů. Ostatní hlasy jsou pak přiděleny těm 

kandidátům, kteří byli označeni jako druzí v pořadí. Závěrem Jenkinsovy komise bylo 

doporučení alternativního hlasování (alternative vote)19. Tento systém je známý 

především z Austrálie a je prakticky jediným šířeji známým ordinálním volebním 

systémem. Alternativní hlasování vyžaduje, aby volič očísloval kandidáty podle svých 

preferencí. Kandidáti s nejmenším množstvím prvních preferencí jsou postupně 

vyřazováni a jejich hlasy jsou přerozdělovány podle následujících preferencí, dokud 

jeden z kandidátů nezíská absolutní většinu hlasů. Doplňkové hlasování se aplikuje ve 

volbách starostů v britských obcí, alternativní hlasování se v květnu tohoto roku stalo 

předmětem celostátního referenda. V posledních letech též dochází k rozšiřování 

alternativního hlasování v jednotlivých státech Spojených států amerických. 

                                                 
19 V kombinaci s menších množství mandátů rozdělených na základě poměrného zastoupení kvůli větší 
proporcionalitě výsledku. 
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 Jak doplňkové, tak alternativní hlasování jsou založeny na postupném 

vyřazování kandidátů s menším ziskem nejvyšších preferencí (prvních hlasů). Existují 

však i takové metody, které počítají všechny preference současně. Jedním z takových 

systémů je Bordovo hlasování (Borda rule, Borda count) nazvané podle vědce Charlese 

de Bordy. Bordovo hlasování je založeno na bodovém ohodnocení jednotlivých 

preferencí (nejvyšší preference znamená nejvyšší hodnotu) a následném sečtení těchto 

bodů. Vítězem se logicky stává osoba s nejvyšším bodovým ziskem. V současné době 

se používá tento systém v Nauru, Kiribati a ve Slovinsku. Tato metoda má navíc tu 

výhodu, že započítává všechny preference, zatímco u alternativního a doplňkového 

hlasování nedochází k přihlédnutí preferencí dvou nejsilnějších kandidátů. Tímto by 

Bordovo hlasování mělo mít větší ordinální efekt a mělo by mít větší šanci na zvolení 

Condorcetova vítěze. Bordovo hlasování je také flexibilní v tom, že lze zvolit bodový 

interval jednotlivých preferencí. V základní verzi Bordova hlasování  je bodový rozdíl 

mezi hlasy shodný, jeho úpravou je možné dosáhnout jiných výsledků. 

 Již tento krátký nástin ukazuje, že změnou volebního systému lze dosáhnout 

teoreticky (i prakticky) odlišných výsledků a každý volební systém přináší jiný efekt 

nejen na stranický systém, ale zároveň na voliče a jednotlivé politické aktéry. A i 

vzhledem k rozšiřování méně používaných metod považuji za relevantní se těmito 

systémy zabývat ako alternativami těch stávajících. 

  

Struktura a cíl práce 

Má diplomová práce si klade za cíl prozkoumat tři ordinální volební systémy – 

alternativní, doplňkové a Bordovo hlasování. Tito tři zástupci ordinálních metod byli 

vybráni z několika důvodů. Tím hlavním je jejich skutečná používanost pro volby do 

legislativních orgánů. Existuje nepřeberné množství jiných ordinálních systémů, které 

však nejsou reálně aplikovány. Druhým důvodem byla snaha srovnat techniky, které 

preference využívají postupně (alternativní a doplňkové hlasování) se systémem, jenž 

preferenční hlasy počítá naráz (Bordovo hlasování). Třetím argumentem pro můj výběr 

je většinová povaha všech tří zmíněných metod. Tato podmínka vyloučila z okruhu 

potenciálních zástupců systém jednoho přenosného hlasu (single transferable vote), 

který je počítán mezi systémy poměrného zastoupení. Tyto tři metody budou hodnoceny 

z pohledu účinků na stranické systémy i na politiku celkově. Především však bude 
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kladen důraz na jejich ordinální povahu a schopnost využít preferenční hlasy dané 

voliči. 

 V první kapitole této diplomové práce bude teoreticky vysvětlen původ 

ordinálních volebních systémů i význam samotného termínu. Zároveň zařadím ordinální 

volební systémy do celkové klasifikace volebních metod. Zaměřím se též na historické 

kořeny původu ordinálních volebních metod, na teoretický rámec jejich vzniku. 

Provedu rozbor jednotlivých volebních metod, zmíním jejich použití a určím základní 

proměnné ordinálních volebních systémů. Tato kapitola bude čistě deskriptivní. 

V druhé části se soustředím na konkrétní ordinální volební metody – alternativní 

hlasování, doplňkové hlasování a Bordovo hlasování. Tyto tři volební systémy budou 

analyzovány na příkladech států a politických systémů. Budu si všímat historie, za 

jakých podmínek došlo k zavedení těchto specifických metod a  konkrétních účinků 

v těchto zemích. Jejich efekt nebude zkoumán pouze z hlediska klasického zkoumání 

vlivu na systém politických stran, důraz bude kladen na účinky spojené s ordinálě 

preferenční povahou volebních systémů. Budu zkoumat reflektování preferenčního 

hlasování od voličů, v jaké míře využívají naplno potenciálu volebního systému. To 

souvisí se strategický hlasováním, které by ordinální volební systémy měly posilovat. 

Dalším předmětem analýzy se stane vliv preferenčních hlasů na volební výsledky, 

konkrétně cílem bádání bude to, jestli preferenční hlasy mohou zajistit zvolení 

kandidáta, který nedostal nejvyšší počet nejvyšších (prvních) preferencí, dále pak šance 

na zvolení Condorcetova vítěze. Efekty volebního systému budou zkoumány na základě 

volebních výsledků jednotlivých zemí (Austrálie, Velká Británie, Norsko,…). Tato data 

budou převzata ze stránek oficiálních volebních komisí (www.aec.gov.au) nebo od 

nezávislých institucí (http://www.nlgn.org.uk/public/). Dále bude na základě 

dostupných dat vytvořen model volebních obvodů, na kterém budu srovnávat účinky 

všech tří volebních systémů. Tento matematický model bude založen na výsledcích 

voleb v Austrálii, ke kterým jsou nejúplnější informace. Na základě analýzy 

v jednotlivých zemích i na vytvořeném modelu budou zkoumány tyto hypotézy: 

1) Jelikož se u alternativního a doplňkového hlasování nepřihlíží k preferencím 

u dvou nejsilnějších kandidátů, je malá pravděpodobnost, že zvítězí uchazeč, 

který nezískal největší počet prvních preferencí (Efekt ordinálního hlasování 

je tudíž malý). 

2) Bordovo hlasování nabízí větší šanci pro kandidáty třetích a dalších stran 

tím, že započítává další preference i dvou nejsilnějších kandidátů. 
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3) Úpravou bodového rozdílu mezi jednotlivými hlasy u Bordova hlasování 

můžeme pozměnit výsledný efekt volebního systému. 

4) Bordovo hlasování nabízí větší šanci zvolit Condorcetova vítěze než jiné 

formy ordinálního hlasování (alternativní či doplňkové hlasování). 

Tyto hypotézy nejsou náhodně vybrané, ale vychází z dosavadního výzkumu 

odborné literatury. Ta prakticky pomíjí sílu ordinálních účinků volebních systémů. 

V případě alternativního hlasování se autoři soustředí na vysvětlení metody, na účinky 

na stranický systém (Reilly 2002) nebo na spokojenost voličů s danými metodami 

(Farrell, McAllister 2006b). U doplňkového hlasování, které je novou záležitostí, jsou 

zkoumány především důvody, které vedly k jeho implementaci, a jeho (ne)osvědčení se 

v praxi (Kolk, Rallings, Trasher 2004). Bordovo hlasování jako méně zastoupená 

metoda je srovnávána s jinými netypickými ordinálními volebními systémy a 

analyzována vzhledem k teorii sociální volby a schopnosti zvolit Condorcetova vítěze 

(Merill 1984). Vědecké publikace se nezabývají skutečným ordinálním efektem 

volebních systémů, které vychází z reálných voleb. Autoři sice používají matematické 

modely, své poznatky ale neověřují na volebních výsledcích. Z tohoto důvodu budu 

vycházet z dostupných volebních dat jednotlivých zemí, ve kterých se jmenované 

volební systémy používají. 

V závěru pak dojde ke zhodnocení získaných poznatků a odhadu možného 

budoucího rozšíření ordinálních volebních systémů. 

 

Reflexe tématu v odborné litaratu ře 

Jak již bylo zmíněno na začátku, volební studia jsou široce zkoumanou oblastí 

politologie. K tomuto tématu vyhází každoročně mnoho studií, přesto jsou určité práce, 

byť vznikly před několika desítkami let, stále považovány za zásadní. K těm patří 

například Duverger (1951, anglický překlad Duverger 1972), Rae (1967), Taagepera, 

Shugart (1989), Sartori (1994, český překlad 2001) či Lijphart (1994). Z novějších prací 

bych zmínil Taagepera (2007), práci, kterou editovali Reynolds, Reilly, Ellis (2005) 

nebo komplexní publikaci editorů Michael Gallagher a Paul Mitchell (2008).  

I v české politické vědě exituje množství publikací k tomuto tématu, zmíním 

například Klíma (1998), Novák, Lebeda (2004) nebo práci kolektivu autorů Šedo, 

Chytilek, Čaloud, Lebeda (2007). O popularitě zkoumání volebních systémů svědčí i 
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odborná periodika k tomuto oboru (Electoral studies; Journal of Electiona, Public 

Opinions & Parties; z českých Evropská volební studia či články v jiných periodicích, 

např. v Politologickém časopisu). 

V rámci těchto publikací se ordinálním volebním systémům dostává malá 

pozornost, autoři je nepovažují za samostatnou skupinu volebních systémů. 

Ordinálnímu či preferenčnímu hlasování se věnuje ze starších prací Rae (1967), Merrill 

(1984), Carrey, Shugart (1995) z novějších se jedná o texty Kalvonena (2004), Farrella 

a McAllistera (2006b) či Toplaka (2009). S tím souvisí texty týkající se teorie sociální 

volby, která je základem dnešních teorií. Klíčová je práce Kennetha Arrowa (1951, 

přepracovaná verze 1963), jako užitečné se jevily učebnice ekonomie (Samuelson, 

Nordhaus 1991, 2008), které poskytly teoretický základ. 

Alternativní hlasování vzhledem k jeho dlouhé historii je považováno za 

speciální příklad preferenčního typu hlasování a svým způsobem jako „exotický“ 

volební systém, kterému bývá věnována jedna kapitola. Výjimkou je publikace autorů 

Farell, McAllister (2006a), která mi poskytla mnoho cených údajů. Neméně velkou 

službu prokázala disertační práce Romana Chytílka (2007, později v rámci již 

zmíněného kolektivu Šedo, Chytilek, Čaloud, Lebeda), která rozebírá i méně rozšířené 

volební metody a důležitá byla i z hlediska odkazů na periodické zdroje. Z těch bych 

zmínil především texty Bena Reillyho, který je snad jediným politologem, který se 

dlouhodobě zabývá oblastí Pacifiku (Reilly 1997, 2004).  

V mnohé literatuře (převážně staršího data) je doplňkové či Bordovo hlasování 

zcela opomíjeno a i v novějších textech bývá zmíněno pouze okrajově. Pro informace 

ohledně těchto dvou metod tak byly nezbytné články v odborných periodicích. 

Doplňkovým hlasováním se zabývá především Van Kolk (2008, dále Kolk, Rallings, 

Trasher 2004) pro Velkou Británii a pro Norsko dvojice Christensen, Aars (2010). 

Bordovým hlasováním se teoreticky zaobírá Donald Saari (1997, 2006), nebo jeho 

ideový odpůrce Mathias Risse (2005), dále Heckelman (2001), Serais (2011). 

Z literatury, která zkoumá Bordovo hlasování na konkrétních státech se opět ukázal 

neocenitelný přínos Bena Reillyho (2002). Zmíněné texty sloužily často jako doplněk 

při získávání volebních dat, která se nepodařila vždy kompletně získat. Důvodem byla 

špatná správa webových stránek volebních komisí (případ Papuy-Nové Guiney), 

případně jejich úplná neexistence (Nauru). 

Celkově je možné říci, že literatura zabývající se ordinálními volebními systémy 

je na vzestupu (byť pouze ve formě periodické), což bych dával do souvislosti 
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s rozšiřování těchto volebních systémů v posledním přibližně deseti letech. Lze tak 

očekávat potenciální nárust zájmu o tuto problematiku. 
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 1. Vymezení pojmu ordinální v ětšinový volební 

systém 

 Existuje mnoho možných klasifikací volebních systémů. Přestože jako základní 

dělení bývá uváděno členění na většinové systémy a systémy poměrného zastoupení 

(případně dále smíšené systémy), není to jediné možné dělítko. Někteří autoři považují 

za rozhodující kritérium fakt, zda-li volič vybírá mezi jednotlivými kandidáty nebo 

kandidátními listinami. 

Kalvonen například nabízí vlastní typologii založenou na těchto otázkách: 1) 

Může si volič vybírat mezi více kandidáty nominovanými za stejnou stranu? 2) Má 

z hlasu daného kandidátovi užitek kandidát sám nebo může být přenesen pro politickou 

stranu nebo listinu (sdílený hlas)?20 [Kalvonen 2004: 206]. Na základě toho pak 

rozlišuje Kalvonen čtyři typy volebních systémů: a) preferenční listinné systémy 

(preferential list systems), ve kterých volič hlasuje pro kandidáty, ale z tohoto hlasu má 

užitek celá strana (listina); b) uzavřené listinné systémy (closed list systems) bez 

možnosti ovlivnění pořadí kandidátů na listině; c) STV, Blokové hlasování a SNTV21 

s výběrem individuálních kandidátů mezi více uchazeči ze stejné politické strany a d) 

jednomandátové obvody (single member districts) – volba individuálních kandidátů, 

přičemž každá strana staví pouze jednoho [Kalvonen 2004: 207].  

 Autor této práce však považuje za rozhodující metodu přerozdělení hlasů na 

mandáty a vychází z klasického dělení na poměrné a většinové volební systémy. Na 

tomto místě je nutné vymezit dělící kritérium mezi těmito dvěma základními typy, různí 

autoři používají odlišná kritéria. 

Například německý politolog Dieter Nohlen operuje s pojmem „princip 

reprezentace“ (Repräsentationsprinzip), přičemž má na mysli cíl, který daný volební 

systém má. Podle Nohlena je účelem většinového systému získání většiny v Parlamentu 

pro jeden politický subjekt (ne nutně stranu, též koalici) a tím pádem i vytvoření většiny 

pro vládnutí. Cílem poměrných systémů je snaha o co nejpřesnější zastoupení 

jednotlivých skupin obyvatelstva v zákonodárném sboru [Nohlen 2009: 141-142]. 

                                                 
20 (1) Can the voters choose between several candidates nominated by the same party? (2) Does a vote 
given to a candidate benefit candidates exclusively or can it transfer so as to benefit the party or the list 
(“pooling vote”)? 
21 STV (single transferable vote) – metoda jednoho přenosného hlasu, SNTV (Single nontransferable 
vote) – metoda jednoho nepřenosného hlasu. 
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 Dle mého mínění je však rozhodující metoda rozdělení mandátů. Giovanni 

Sartori nabízí jednoduché dělení: „kritériem je to, zda se hlasy na mandáty přepočítávají 

v poměru, či nikoliv.“ „Volební systém je tedy většinový, probíhá-li volba v obvodech, 

kde vítěz bere vše.“ [Sartori 2001: 16-17]. 

 

 Při zkoumání většinových systémů si ovšem nevystačíme pouze s touto definicí, 

neboť i skupina většinových systémů zahrnuje velice odlišné typy, je tedy nutné jít 

s typologizací dále. Považuji za zvláštní jev, že publikace zabývající se volebními 

systémy postupují odlišně v případě většinových a poměrných systémů. Zatímco u 

systémů poměrného zastoupení se autoři snaží nacházet různé proměnné (velikost 

volebního obvodu, volební formule, charakter hlasování, velikost volebního 

shromáždění, počet a charakter skrutinií a další), u většinových systémů ucelenější 

typologizace ve většině případů chybí, autoři uvádí přímo druhy volebních systémů a 

jejich příklady bez ucelenějšího členění (např. Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2008, 

Nohlen 2009) 22  

 Přitom se nabízí vícero možných proměnných. Pokud za proměnnou označíme 

charakteristiku, která mění efekt daného volebního systému, pak se nabízí tato kritéria: 

počet kol (jednokolové * vícekolové); většina nutná pro zvolení (relativní * absolutní); 

velikost volebního obvodu (jednomandátové * vícemandátové volební obvody); 

charakter hlasování (hlasování pro jednotlivé kandidáty bez možnosti řazení * možnost 

udílení preferencí * hlasování pro více kandidátů * kumulace hlasů). Nyní rozeberu tyto 

charakteristiky poněkud detailněji: 

 a) počet kol: Jedním z úkolů dvoukolových systémů bývá snaha o dosažení 

absolutní většiny, které v jednokolových systémech (nepoužijeme-li alternativní 

hlasování) není možné dosáhnout. Zároveň však existují země (Francie, Maďarsko), ve 

kterých je druhé kolo upraveno tak, že do něj vstupují kandidáti, kteří v prvním kole 

získali určité procento hlasů (12,5% ve Francii, resp. 15% v Maďarsku). Zkušenosti 

z těchto dvou zemí ukazují tendence vytvářet předvolební aliance se vzájemným 

odstupováním kandidátů. Tato spolupráce se pak může přetvořit ve vládní koalici, což 

je usnadnění pro voliče (který ví, pro jako vládu hlasuje) a může přinést posílení vládní 

stability. Dvoukolové systémy také přináší možnost strategického hlasování pro voliče. 

                                                 
22 I když v posledních letech vznikají texty, které se snaží volební systémy klasifikovat jako celek, např. 
Taagepera 2007. Ten volí jako tři základní proměnné velikost voleného shromáždění, velikost volebního 
obvodu a podobu hlasování [Taagepera 2007: 18]. 
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Předpokládáme-li, že pouze minimum kandidátů je zvoleno již v prvním kole, pak volič 

má fakticky dva hlasy – může „střílet“ dvakrát, přičemž v prvním kole má svobodu 

volby (jedná se spíše o selekci) a až druhé kolo je opravdovou elekcí [Sartori 2001: 75]. 

Zároveň dvoukolové systémy penalizují antisystémové strany. Pokud se taková strana 

(respektive její kandidát) dostane do druhého kola, voliči dají svůj hlas raději nějaké 

„umírněné straně“, která je sice méně preferovaná, ale stále ještě přijatelná [Sartori 

2001: 80]. V určitém případu se dokonce může stát, že se národ sjednotí proti 

extrémnímu kandidátovi, takovým příkladem byly prezidentské volby ve Francii v roce 

2002, kdy šok z postupu ultranacionalisty Jean-Marie Le Pena do druhého kola přinesl 

rekordní zisk 82,21% hlasů pro Jacka Chiraca.23 Za nevýhodu se dá považovat fakt, že 

občané musí jít volit dvakrát. V případě, že preferovaný kandidát se do druhého kola 

nedostane a volič za něj nevidí dostatečnou náhradu, může se rozhodnout k volbám 

vůbec nejít, což způsobí pokles volební účasti v druhém kole. Takové případy známe 

z České republiky z voleb do Senátu, kdy v druhém kole bývá volební účast výrazně 

nižší než v kole prvním, například ve volbách 2008 činila volební účast v prvním kole 

39,52%, v druhém kole již pouze 29,85%, tedy pokles účasti přibližně o jednu 

čtvrtinu.24 V neposlední řadě je argumentem proti dvoukolovému hlasování též větší 

finanční nákladnost voleb. 

 b) většina nutná ke zvolení: Požadavek absolutní většiny (nad 50% hlasů) 

považuji za relevantní zejména při volbě prezidenta25. Pokud považujeme prezidenta za 

reprezentanta celého národa, poté je žádoucí, aby hlava státu měla podporu alespoň té 

většiny, která přišla k volbám, neboť to posiluje legitimitu zvoleného zástupce, jenž je 

důležitá zejména v očích voličů. S absolutní většinou zároveň klesá procento 

nevyužitých hlasů, které nevedly k zisku mandátu, což je faktor, který bývá vyčítán 

westminsterskému jednokolovému systému. [např. Chytilek 2007: 53] Absolutní 

většiny je však technicky složitější dosáhnout, musí být použito dvoukolového systému 

(již zmíněné volby do Senátu v České republice) či systému ordinálního s přenášením 

hlasů (např. dolní komora v Austrálii). 

 c) velikost volebního obvodu: Na tomto místě je nejprve nutné vyjasnit, zda-li 

považujeme za většinové volební systémy ty, které se uplatňují ve vícemandátových 

obvodech. Vedle poměrných a většinových systémů totiž existuje ještě kategorie 

                                                 
23 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/presidentielle/ 
24 http://volby.cz/pls/senat/se3?xjazyk=CZ&xdatum=20081017 
25 Může se jednat pochopitelně o jinak pojmenovanou funkci hlavy státu. 
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polopoměrných systémů26, do které právě bývají řazeny takové metody, kde volič 

vybírá kandidáta/ty v obvodech s velikostí větší než jedna.27 Mezi tyto bývá uváděna 

metoda jednoho nepřenosného hlasu a limitované hlasování [Lebeda 2004: 39]. Osobně 

se domnívám, že je možné tyto systémy zařadit mezi systémy většinové a to na základě 

již zmíněného kritéria metody rozdělení mandátů. Zmíněné volební systémy fungují tak, 

že jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů, přičemž nezáleží na 

poměru hlasů mezi jednotlivými kandidáty. Jinými slovy, nemá žádný vliv, zda-li 

kandidát získá mandát na základě sedmdesáti či patnácti procent. Jedná se tedy o 

metodu „vítěz bere vše“, která se ovšem neuplatňuje na celý volební obvod28, ale na 

jednotlivé uchazeče o mandát. 

 Systémy s vícemandátovými obvody se používají často v zemích Blízkého 

východu (Libanon, Sýrie a další). Zvětšení volebního obvodu by mělo přinést větší 

šanci kandidátům z etnických, jazykových, náboženských minorit, i když tato vlastnost 

se liší systém od systému a záleží na geografickém rozložení stranické podpory. Hlavní 

nevýhodou je, že tyto systémy působí proti vytváření stabilních a jednotných 

politických stran tím, že kandidáti jedné strany v jednom obvodu bojují nejen proti 

kandidátům z jiných stran, ale také proti sobě [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2008: 113]. 

 d) charakter hlasování: Charakter hlasování znamená, jak volič může alokovat 

svůj hlas (hlasy). Konkrétně se jedná o možnost udělení více hlasů, jejich kumulace, 

řazení kandidátů podle preferencí či udílení pozitivních nebo negativních hlasů. 

Na tomto místě je nutné vyřešit několik terminologických rozporů, které se pojí 

s pojmem preferenční hlasování, s nímž je celkově v politologii poněkud zmatek. Jak 

udává Jurij Toplak „můžeme se dočíst, například, že Austrálie je jedinou zemí, která 

používá preferenční volbu pro zvolení národní legislatury, zatímco jinde se dozvíme. že 

preferenční hlasování je rozšířeno v Evropě. Jiní autoři nás informují, že preferenční 

hlasování je synonymem pro alternativní hlasování, jiným názvem pro metodu jednoho 

přenosného hlasu, jiným označením pro řadící metody nebo termínem zahrnující celou 

skupinu volebních systémů pokrývajících široké spektrum volebních metod včetně 

alternativního hlasování“ [Toplak 2009: 3]. David Farrell za preferenční volební 

systémy označuje alternativní hlasování a STV (Farrell, McAllister 2006: 9), zatímco 

Dieter Nohlen je spojuje s listinnými poměrnými systémy (Finsko, Nizozemsko, 

                                                 
26 S kategorií polopoměrných systémů pracuje např. Arend Lijphart. 
27 Velikostí (magnitude) je myšlen počet volených zástupců v obvodu. 
28 To by byl případ tzv. stranického blokového hlasování (party block vote). 
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Rakousko…) [Nohlen 2009: 108]. Giovanni Sartori se snaží zkombinovat obě pojetí, 

když píše: „preferenční volba umožňuje voličům na hlasovacích lístcích označit 

jednoho i více preferovaných (vybraných) kandidátů buď vepsáním nebo zaškrtnutím 

jejich jmen. Preferenční volba se obecně uplatňuje u systémů poměrného zastoupení 

s kandidátními listinami. Ve spojení s alternativní volbou znamená také tvorbu pořadí 

preferovaných kandidátů, s níž naopak systémy poměrného zastoupení s kandidátními 

listinami nepočítají.“ [Sartori 1994: 18]. Terminologie se liší v souvislosti 

s geografickou oblastí používání. Zatímco v regionu Oceánie je preferenční hlasování 

dáváno do souvislosti s alternativním hlasováním a STV (což je logické vzhledem 

k přítomnosti Austrálie a dalších států, kde se tyto systémy používají), v evropském 

prostředí listinných systémů mají konotaci s těmito metodami.29 

 V nejužším významu tohoto slova je preferenční hlasování pouze synonymem 

pro AV. V nejširším by se za preferenční daly označit všechny volební systémy 

v kompetitivních volbách, neboť vždy volič vybírá – preferuje určitého kandidáta či 

politickou stranu. Pojetí, kterým se budu řídit v této práci je následující. Preferenční 

volební systémy jsou takové, které umožňují voliči vyjádřit více preferencí pomocí 

označení více kandidátů (či politických stran). Skupina preferenčních systémů tak 

v sobě zahrnuje jak listinné volební metody tak takové systémy, ve kterých se hlasuje 

pro jednotlivé kandidáty a slučuje v sobě metody, které patří k většinovým systémům i 

k systémům poměrného zastoupení. „Preferenčnost“ by pak byla alternativní kritérium 

pro rozdělení volebních systémů. 

Nyní je nutné definovat pojem ordinální systém a určit rozdíl mezi ordinálním a 

preferenčním systémem. Taagepera a Shugart [Taagepera, Shugart 1979: 12] přisuzují 

použití termínu ordinální hlasování Douglasi Raemu [Rae 1967]. Rae rozlišoval mezi 

kategorickým a ordinálním hlasováním. Hlasování je kategorické v případě, když volič 

může hlasovat pouze pro jednoho z kandidátů (nebo stran) ucházejících se o stejný post. 

Při ordinálním hlasování může volič ukázat, že b je jeho první volba, ale když b nemůže 

být zvolen, preferoval by c před a [Taagepera, Shugart 1979: 12]. Je zajímavé, že Rae 

považoval i otevřené  listinné systémy za ordinální. U těch ale dochází ke ztrátě 

možnosti hlasovat pro kandidáty z různých politických stran. 

                                                 
29 Listinné systémy se pak na základě možnosti ovlivnění kandidátní listiny dělí na a) přísně vázané 
(closed/rigid list) – voli nemá možnost ovlivnit, která osoba na kandidátce bude zvolena; b) vázanou 
(open/flexible list) – volič může pomocí preferenčních hlasů či jinou formou měnit pořadí kandidátů a tím 
ovlivňovat, který z nabízených kandidátů bude zvolen, a c) volnou (free list) – volič může hlasovat napříč 
kandidátkami. [Chytilek, Šedo 2009: 34]. 
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Jak správně poznamenávají Taagepera se Shugartem, nemusí se nutně jednat o 

ideální (čistý) typ hlasování. Například čisté ordinální hlasování by znamenalo možnost 

seřadit všechny kandidáty na hlasovacím lístku, v některých případech má však volič 

pouze několik ordinálních hlasů. Dalším konfliktním příkladem by bylo kumulativní 

hlasování, které z podstaty není přímo ordinální, tím, že některému kandidátovi je 

možné dát více hlasů než jinému, tak v podstatě možnost jakéhosi řazení nabízí. 

Kumulování zde supluje ordinálnost, lze tak jinou metodou dosáhnout podobného 

výsledku. 

Kromě výše zmíněných pojmů se lze setkat ještě s termíny „personalizované 

hlasování“ [Sartori 2001: 15] či intraparty choice (vnitrostranická volba) [Katz 1980: 

31-32] a s mnoha dalšími. Zatímco první pojem vnímám jako trochu zjednodušující a 

nevystihující podstatu preferenčního hlasování, ten druhý může vést k domnění, že se 

jedná spíše o proces nominace kandidátů uvnitř strany než o volbu samotnou [Kalvonen 

2004: 202]. Vnitrostranická (intraparty) politická soutěž je v protikladu k mezistranické 

politické soutěži (interparty) a to dokonce v několika rovinách. V té první jde o sílu 

samotných politických stran vybrat a prosadit kandidáty, kteří mají být zvoleni. Čím 

vyšší je možnost voličů ovlivnit výběr kandidátů, tím menší je síla politických stran. 

Zároveň pokud volební systém uplatňuje inter- i intra-party volební prvky, pak se tyto 

navzájem oslabují. Nejsilnější mezistranická soutěž bude tam, kde proti sobě stojí 

vázané listiny a volič nemá možnost je ovlivnit. Druhým pólem je pak jediná listina 

s kandidáty všech politických stran dohromady. Douglas Rae požíval pojmy candidate-

centered a party-centered [Rae 1967: 17-18], které vyjadřují de facto to samé. 

 

Tabulka č. 1  - Rozdělení volebních systémů z hlediska možnosti voliče 

    intraparty 

    ano ne 

ano volné listiny, 
STV, CV, LV, AV, BR 

interparty 

ne vázané listiny přísně vázané listiny,  
FPTP, TRS 

vysvětlivky: STV - single transfarable vote, CV - cumulative vote 

LV - limited vote, AV - alternative vote, BR - Borda rule 

FPTP - jendokolový většinový systém, TRS - dvoukolový systém  

(s otevřeným či uzavřeným druhým kolem) 
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V této jednoduché tabulce je naznačeno rozdělení volebních metod s důrazem na 

možnosti voliče. Za intraparty linii je považováno schopnost ovlivnit pořadí kandidátů 

jedné strany, interparty znamená možnost vybírat mezi uchazeči z různých stran.30 

Je zajímavé se podívat jaké místo zaujímají ordinální (preferenční) volební 

systémy v publikacích o volebních systémech. Tato skupina nemá de facto vyčleněnou 

samostatnou kategorii. Částečně to souvisí s nekategorizací většinových volebních 

systémů (kam většina ordinálních systémů patří), o které jsem psal již v úvodu. 

V mezinárodní encyklopedii voleb IDEA je alternativní hlasování pod většinovými 

volebními systémy (plurality/majority systems), Bordovo hlasování pod ostatními 

systémy (other systems) a metoda jednoho přenosného hlasu pod poměrnými systémy 

(proportional represenation systems) [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2008: V-VI]. Roman 

Chytilek zkoumá alternativní hlasování v samostatné kategorii vedle systému prvního 

v cíli a dvoukolových a vícekolových volebních procedur, Bordovo hlasování řadí mezi 

méně obvyklé většinové techniky [Chytilek 2007]. V publikaci od kolektivu autorů 

Chytilek, Lebeda, Šedo, Čaloud je Bordovo hlasování zařazeno do skupiny 

polopoměrných systémů, ke kterým jsem se vyjádřil výše [Chytilek, Lebeda, Šedo, 

Čaloud: 2009]. Záměrně jsem se snažil uvádět publikace novějšího data, ve starších 

publikacích bývalo Bordovo či doplňkové hlasování zcela přehlíženo (např. Klíma 

1998). Nutno dodat, že tento jev je dán malou četností výskytu těchto volebních 

systémů ve světě. Větší odezvu než mezi politiky a občany mají mezi badateli. 

Závěrem této úvodní kapitoly shrnutí hlavních pojmů. Jak jsem již naznačil 

výše, preferenční hlasování znamená možnost udílet preferenční hlasy, tedy označit 

kandidáty, kterým dává volič přednost. Každý hlas má však stejnou váhu! Jedná se tedy 

o vícenásobné kategorické hlasování (multiple categorical choice [Toplak 2009: 39]). 

Ordinální hlasování přináší navíc možnost seřadit kandidáty od nejvíce oblíbeného 

(kterého si nejvíce přeji, aby byl zvolen) až po nejméně oblíbeného. Každý hlas má tedy 

jinou váhu. Z tohoto vyplývá, že každý ordinální systém je preferenční, ale ne každý 

preferenční systém je ordinální. Není tedy nutné stavět obě skupiny proti sobě, skupinu 

ordinálních metod chápu jako podskupinu systémů preferenčních. 

 

                                                 
30 U alternativního a Bordovova hlasování je uvedeno, že voliči nemohou vybírat mezi kandidáty jedné 
strany. Toto je psáno s tím ohledem, že uvedené metody se používají v jednomandátových obvodech, kde 
každá strana nominuje pouze jednoho uchazeče. V případě vícemandátových obvodů (kde jsou tyto 
systémy taktéž použitelné) by alternativní i Bordovo hlasování spadalo na linii intraparty pod ANO. 
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1.1 Základní principy ordinálních systém ů 

V předcházející kapitole jsem vymezil pojem ordinální volební systém, nyní se 

budu věnovat jeho základním parametrům a důvodu, proč bychom se jimi měli zabývat 

jako možnými alternativami systémů stávajících. 

Volby jako procedura jsou de facto kompletní sběr preferencí všech voličů 

dohromady. V průběhu voleb se však do značné míry mohou potlačit preference 

individuální. Pokud má volič pouze jediný hlas, pak je logické, že jej dá kandidátovi, 

kterého nejvíce preferuje. Pokud ale tento není zvolen, tak byl jeho hlas de facto 

vyplýtván (viz předcházející kapitola). Jako příklad bych uvedl volební obvod Aberdeen 

South z voleb 2010 ve Velké Británii: 

A. Begg, Labour Party (36.5%) 

J. Sleigh, Liberal Democrat (28.4%) 

A. Harvie, Conservative Party (20.7%) 

M. McDonald, Scottish National Party (11.9%) 

S. Ross, British National Party (1.2%) 

R. Reekie, Green Party (1.0%) 

R. Green, Scotland Against Crooked Lawyers (0.3%)31 

Vítězka Anne Begg obdržela 36,5% hlasů, zbylých 63,5% tedy nevedlo k zisku 

mandátu. Druhý a třetí kandidát získali dohromady 49,1% hlasů. A zde se nabízí 

možnost, že by si větší část těchto voličů přála raději druhého Johna Sleighe, bohužel 

tento systém jim neumožnil vyjevit tuto jejich preferenci, a Sleigh mandát nezískal, i 

kdyby jej teoreticky upřednostňovala větší část elektorátu než zvítězivší Beggovou. 

Toto je slabina klasického systému FPTP. Tu je možno částečně napravit, přidáme-li 

druhé kolo volby, kam postoupí x nejlépe hodnocených kandidátů z prvního kola. I tak 

ale bude výběr omezený, nehledě na to, že taková metoda nepracuje s dalšími (třetími 

preferencemi). Teoreticky by sice bylo možné uspořádat několik nových kol, kdy by 

pokaždé vypadl pouze kandidát s nejmenším počtem získaných hlasů, to by ale bylo 

velice organizačně náročné a i pro voliče velice únavné. Ordinální volební systémy by 

měly nabízet možnost co nejvyššího vyjádření osobních preferencí při jedné volbě a 

zároveň jejich přenesení do výběru reprezentanta. To by se mohlo zdát samozřejmé, jak 

                                                 
31 Volební komise Velké Británie: 
http://www.electoralcommission.org.uk/elections/results/general_elections/uk-general-election-
2010/aberdeen-south 
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se však budu snažit ukázat, ne vždy možnost udílení preferenčních hlasů vede k většímu 

ovlivnění výsledku voleb. 

Nedostatkem neordinálních většinových volebních systémů je také to, že 

nedokážou vyřešit tzv. Condorcetův paradox. Markýz de Condorcet přišel v roce 1785 

s tzv. paradoxem voleb. Ten říká, že v případě alespoň tří kandidátů a tří voličů může 

nastat situace, kdy nebude možné určit vítěze za předpokladu, že volič A bude hlasovat 

pro kandidáta x, volič B pro kandidáta y a volič C pro kandidáta z [Rose 2000]. 

V případě více voličů také může nastat situace, kdy by kandidát a zvítězil nad 

kandidátem b, kandidát b nad c a kandidát c nad a. Za takové situace nejsou klasické 

většinové systémy schopny určit tzv. Condorcetova vítěze, tedy osobu, která by vyhrála 

ve všech párových volbách. Je přitom samozřejmě žádoucí, aby vítěz voleb 

Condorcetovým vítězem byl. Ordinální systémy by měly tento paradox řešit, což bude 

též předmětem zkoumání této práce.  

Na tomto místě si dovolím uvést příklad převzatý z článku od kolektivu autorů 

z Nizozemska [de Swart, van Deemen, van der Hout, Kop: 2003]. V tomto příkladu se 

skupina studentů rozhoduje ohledně destinace pro školní výlet mezi Florencií, 

Benátkami a Sienou. Každý student může vyjádřit své preference. Hlasování dopadne 

takto: 

Florencie Benátky Siena : 5 studentů 

Florencie Siena Benátky : 7 studentů 

Benátky Florencie Siena : 3 studentů 

Benátky Siena Florencie : 7 studentů 

Siena Florencie Benátky : 3 studentů 

Siena Benátky Florencie : 6 studentů 

 

Pokud bychom vzali v potaz pouze první preference studentů a použili metodu 

FPTP, vítězem by se stala Florencie s 12 hlasy, Benátky by získaly hlasů 10, Siena 9. 

Pokud ale analyzujeme výsledek hlasování dále, všimneme si, že se „vítězná“ Florencie 

ocitla u největšího počtu studentů též na posledním místě, konkrétně u 13 studentů, 

oproti 10 posledním místům pro Benátky a 8 pro Sienu. Florencie je tedy nejméně 

preferovanou volbou u více studentů než u kolika je nejvíce preferovanou. 

Zapojíme-li dvoukolovou absolutně většinovou volbu jako určitý prvek 

ordinálního hlasování, budeme moci pozorovat odlišný výsledek volby. V prvním kole 

vypadává Siena s nejmenším počtem (prvních hlasů). Hlasy pro ní se poté rozdělí 
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v poměru 6 pro Benátky a 3 pro Florencii. Konečný výsledek by pak byl 16 hlasů pro 

Benátky a 15 pro Florencii. Příklad byl samozřejmě koncipován tak, aby použití 

různých volebních metod přineslo odlišné výsledky, ale přesto je patrné, že volba 

volebního systému může zásadně změnit výsledek voleb. Podstatné je, co od volebního 

systému (i od samotných voleb) očekáváme a jak výsledek interpretujeme. Uvedený 

příklad ukázal, že Florencie byly konfliktní (polarizující) volbou, u většiny studentů 

buď velice chtěné nebo velice nechtěné. Naproti tomu Benátky byly více konsensuální, 

můžeme říci „méně nechtěné“. Můžeme vyslovit předpoklad, že trend ordinálních 

systémů spočívá v tom, že podporují alternativy, které jsou více umírněné, méně 

kontroverzní a nepopulární u nejmenšího počtu voličů.  

Jak bylo zmíněno, jedním z požadavků ordinálních volebních systémů je 

schopnost určit Condorcetova vítěze. Podívejme se tedy, kdo je ve zmíněném případu 

tento vítěz. Párové volby by dopadly takto: Benátky jsou preferovány více studenty než 

Florencie (16:15 hlasů); Siena je více studenty preferována před Benátkami (16:15) i 

před Florencií (16:15). Z příkladu vyplývá, že Condorcetovým vítězem je Siena. Ani 

FPTP, ani dvoukolový systém by ji však neurčil za vítěze. Naopak metoda FPTP by 

vybrala Florencii, která je naopak Condorcetovým poraženým.  

Touha nacházet taková řešení, která by uspokojila co nejvíce osob, vychází 

z ekonomické vědy. Již v 18. století přišel anglický filozof Jeremy Bentham 

s myšlenkou „principu užitku“. Podle Benthama by měly všechny zákony vycházet 

z utilitaristických principů a učinit tak „co největší štěstí co největšího počtu lidí“ 

skutečností [Samuelson, Nordhaus 2008: 87]. Ostatně myšlenka „obecného blaha“ se 

neustále vrací v mnoha podobách. Ve dvacátém století se Benthamovo učení odrazilo ve 

společenské funkci blahobytu (social welfare funcion) ekonoma Arama Bergsona, která 

hledá potřeby celé společnosti skrze individuální potřeby jednotlivců. 

Na tuto teorii reaguje a navazuje teorie společenské (sociální) volby (social 

choice theory) a teorie veřejné volby (public choice theory). Obě se zabývají měřením 

individuálních zájmů a potřeb a jejich agregováním. Teorie společenské volby je 

zaměřená více matematicko teoreticky a je tak čistě ekonomická. Teorie (případně 

škola) veřejné volby je více ekonomicko-politologická a dle Samuelsona „studuje, jak 

vlády rozhodují“ [Samuelson, Nordhaus 1991: 762]. Konkrétně například o daních, 

výdajích a dalších ekonomických politikách. Ve společnosti předpokládáme pluralitu 

názorů, přesto je však na konci rozhodovacího procesu vytvořeno jedno rozhodnutí, 

„jeden federální zákon, jeden rozpočet na obranu, jedna sociální politika“. [Samuelson, 
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Nordhaus 1991: 763]. Obecně nelze uspokojit každého, existují sice Paretovská 

zlepšení, mnohdy se však jedná o distribuci zdrojů od určité skupiny obyvatel k jiné. 

Teorie veřejné volby vychází striktně z metodologistického individualismu: 

pouze jednotlivci volí a jednají, kolektivní entity nikoliv. Společenské vědy proto musí 

analyzovat a zkoumat jednotlivce a jeho preference a zájmy.  

Obě zmíněné teorie se odvolávají na práci Kennetha Arrowa z roku 1951, Social 

Choice and Individual Values (Společenský výběr a individuální hodnoty). Arrow 

navazuje na společenskou funkci blahobytu a zkoumá, zda-li je dosažitelná pomocí 

rozhodovacích procesů. Každý jedinec má odlišné preference a je otázkou, zda-li na 

základě individuálních škál preferencí lze nalézt společnou škálu preferencí. Arrow 

udává tento příklad. Je společenství tří lidí, kteří mají rozhodnout o jednom problému. 

Existují tři možnosti (odzbrojení, studená válka, válka [Arrow 1963:2]). Rozhodování 

jednotlivců je ukázáno v následující tabulce. 

 

 Tabulka č. 2 Příklad paradoxu voleb 

preferovaná možnost / volič 1 2 3 
A A B C 
B B C A 
C C A B 

Zdroj: Arrow (1963) 

 

Komunita tedy preferuje možnost A před B a možnost B před C, zároveň však 

možnost C před A. Jedná se tedy o cyklické většiny [Arrow 1963: 94]. Jelikož každé 

rozhodnutí vzniká na většinovém půdorysu, Arrow tak ukázal, že není možné pomocí 

žádné metody seřadit individuální preference tak, aby vznikla celková agregovaná 

preference. Poznatek, že „neexistuje žádná hlasovací metoda na principu většinového 

pravidla, která zaručuje efektivnost, respektive individuální preference“ je označován za 

Arrowův teorém nemožnosti a odpovídá paradoxu voleb, který objevil Condorcet.  

Fakt, že neexistuje takový systém, který nám umožňuje za všech okolností 

zvolení kompletně preferované volby, neznamená, že bychom se neměli snažit hledat 

metodu, která tak činí lépe. Jak poznamenává Josep Colomer „určitá pravidla produkují 

neefektivní rozhodnutí častěji než jiná“ [Colomer 2001: 3]. 

Arrow se následně zabývá některými vlastnostmi rozhodovacích mechanismů, 

které mají vliv na výsledek a je nutné je brát v potaz. Jednou z vlastností je 

transitivnost. [Arrow 1963: 13]. Tato funkce neznamená nic jiného než postupné 
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přenášení preferencí. Pokud vytváříme preferenční pořadí, můžeme toto rozložit jako 

rozhodování mezi dvojicemi alternativ. V případě 3 možností existují 3 párové volby, u 

čtyřech možností je to 6 párů, u pěti je to 10 dvojic atd. Pokud tedy máme žebříček A 

→ B → C → D, znamená to nejen, že je preferovaná možnost A před B, B před C a C 

před D, ale také A před C a D, a B před D. Z tohoto se dá vyvodit vlastnost 

rozhodovacích procesů:  pokud jedinec preferuje A před B a B před C, pak vyplývá, že 

preferuje také A před C. 

Druhou vlastností, kterou Arrow zmiňuje, je nezávislost na irelevantních 

alternativách (Independence of irrelevant alternatives). Ta se dá vyložit tak, že vítězná 

alternativa nemá záviset na tom, kolik dalších alternativ je přítomno. Pokud vypadne 

nevítězná alternativa, pak by se výsledek neměl změnit, pokud se zbývající alternativy 

nezmění. Jinými slovy výsledek rozhodování mezi A a B by neměl být ovlivněn 

alternativou C.32 [Arrow 1963: 27]. 

Skupina autorů Harrie de Swart, Ad van Deemen, Eliora van der Hout1 a Peter Kop 

zmiňuje některé další vlastnosti volebních systémů: 

– anonymita (Anonymity): jednotlivci jsou považováni za rovné. Nezáleží na 

tom, od koho pochází preference, rozhodující pro výsledek jsou preference 

samotné.  

– neutralita (Neutrality): alternativy jsou považovány za rovnocenné a nezávislé 

na osobě či obsahu. 

– paretovská podmínky (Pareto condition) : pokud každý preferuje alternativu x 

před alternativou y, pak x je i kolektivně preferováno před y. 

– monotónnost (Monotony, Monotonocity) : Pokud se alternativa x zvedne 

v hodnocení některého voliče vzhledem k  y, a zároveň neklesne v hodnocení 

nikoho, pak x se zvedne též v kolektivním pořadí. Jinými slovy hlas pro 

konkrétní alternativu ji nesmí v konečném souhrnu poškodit. [de Swart, van 

Deemen, van der Hout1, Kop 2003: 156 ]. 

  Jmenované vlastnosti se dají vztáhnout na všechny volební systémy, anonymita 

a neutralita jsou dle mého mínění doslova podmínkou pro demokratické volby. Zbylé 

                                                 
32 S touto podmínkou autor této práce vyjadřuje nesouhlas. Preferenční pořadí určujeme dle celého setu 
alternativ A, B, C… Vztahy mezi těmito alternativami jsou tedy dány právě v prostředí konkrétních 
alternativ. Pokud se v setu objeví nová alternativa, pak tato ovlivňuje i ostatní alternativy (nastává změna 
prostředí, ve kterém k rozhodování dochází) a nové hodnocení mění celkově vztahy mezi všemi 
alternativami. 
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vlastnosti je možno aplikovat též u všech systémů, lépe se však projeví u systémů 

preferenčních (ordinálních).  

 

1.2 Základní varianty ordinálních volebních systém ů 

V této části bych rád představil základní typy ordinálních systémů, mezi nimi ty 

nejpoužívanější, případně ty, které jsou zmíněny v odborné literatuře. 

1) Alternativní hlasování – Michal Klíma nazývá alternativní hlasování 

mnohonásobnou volbou jednorázovým aktem [Klíma 1998: 223]. Voliči pomocí 

preferenčních hlasů značí kandidáty od nejvíce preferovaného (číslem 1) po 

nejméně preferovaného. Hlasovací lístek pak dostává podobu pořadníku 

kandidátů. Alternativní hlasování je absolutně většinový systém, kdy se 

absolutní většiny dosahuje za pomoci přenosu hlasů na základě preferenčního 

označení. Nejdříve se zjišťuje, zda některý z kandidátů nezískal alespoň 50% 

hlasů označených číslem 1, v případě, že taková situace nastane, tento kandidát 

je zvolen. Pokud tomu tak není, je vyřazen uchazeč s nejmenším počtem prvních 

hlasů. Jeho hlasy jsou pak následně přiděleny těm kandidátům, kteří byli na jeho 

lístkách označení číslem 2. Po této proceduře je opět zjišťováno, jestli některý 

kandidát má nadpoloviční většinu. Pokud ne, opět je vyškrtnut kandidát 

s nejméně hlasy, které jsou poté rozděleny jiným uchazečům. Pokud by nastala 

situace, že i druhá preference by byla určena pro kandidáta, který byl již 

z volebního klání vyloučen, hlas se přidělí podle třetí (případně další) 

preference. Tento proces pokračuje tak dlouho, dokud některý z kandidátů 

nezíská absolutní většinu hlasů [Klíma 1998: 224]. Příklad mechanismu 

alternativního hlasování je uveden v následujícím obrázku. 
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Obr. č. 1 Příklad mechaniky alternativního hlasování 

  Zdroj: Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud 2009 

Tento volební systém má několik jiných označení, např. ve Spojených 

státech se používá Instant runoff voting [Reilly 2004: 256]. Alternativní 

hlasování je nejznámější z použití ve volbách do dolní komory Parlamentu 

v Austrálii, kromě toho se používá na Fidži nebo v Papui-Nové Guiney, dále 

v jednotlivých státech Australského svazu. V různých zemích se liší nutnost 

využití preferenčních hlasů. V Austrálii a na Fidži je volič povinen očíslovat 

všechny kandidáty, preferenční hlasování je povinné. V Queenslandu a Novém 

Jižním Welsu je rozhodnutí použít preferenční hlasy nepovinné. Třetí možnost, 

omezené alternativní hlasování v Papui-Nové Guiney, určuje množství hlasů, 

které volič musí využít (v tomto případě konkrétně tři) [Chytilek, Šedo, Lebeda, 

Čaloud 2009: 129]. Povinné hlasování je nejefektivnější v tom smyslu, že za 

každých okolností vítěz získá absolutní většinu hlasů. Na druhou stranu tato 

metoda je náročnější pro voliče a vyžaduje určitou míru gramotnosti. Zcela 

dobrovolné hlasování snižuje strategickou efektivitu alternativního hlasování, 

nezřídka nastává případ tzv. vykrmování (plumping), kdy volič označí pouze 

jednoho kandidáta. Zároveň se také snižuje pravděpodobnost toho, že vítěz bude 

disponovat absolutní či výraznou většinou hlasů. V případě vyššího počtu 

kandidátů hrozí riziko nevyužití mnoha hlasů. Přesto považuji omezené 
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alternativní hlasování (se čtyřmi či pěti povinnými preferencemi) za vhodný 

kompromis.  

Zajímavostí je, že se alternativní hlasování dostalo i do českého prostředí 

v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta 33 

 

2) Doplňkové hlasování (supplementary vote) – Doplňkové hlasování v sobě 

kombinuje prvky systému prvního v cíli a dvoukolového hlasování. Voliči opět 

mají více preferencí, jejichž počet se může lišit. Pokud kandidát v prvním kole 

nezíská absolutní většinu, eliminování jsou všichni kromě dvou nejsilnějších 

kandidátů a hlasy vyřazených uchazečů jsou přerozděleny pomocí dalších 

preferencí. Tento systém byl pod jménem contingent vote používán 1892 – 1942 

v Queenslandu, v současné době je tak volen prezident Srí Lanky, dále se 

využívá v některých státech USA a pro volby starostů ve 12 městech ve Velké 

Británii [Reilly 2004: 256]. Zatímco v Queenslandu mohl volič označit 

libovolný počet kandidátů, na Srí Lance je počet hlasů redukován na tři a 

v Británii dokonce pouze na dva. [van der Kolk 2008: 418]. 

Imaginární druhé kolo v případě doplňkového hlasování vede k myšlence 

podobnosti s dvoukolovým (absolutně většinovým) systémem. Jak ale naznačuje 

van der Kolk, rozdíl je v tom, že u dvoukolového systému vidí volič, kdo se do 

druhého kola dostal, v případě doplňkového hlasování může pouze hádat 

[tamtéž]. Pokud volič nechce, aby jeho hlas zcela propadl, měl by svou druhou 

preferenci přidělit některému z kandidátu, o kterém si myslí, že postoupí do 

instatního druhého kola. Strategická možnost doplňkového hlasování je tak 

snížena nejen oproti alternativnímu hlasování, ale i oproti dvoukolovému 

hlasování, ve kterém volič zná oba postupující. Tato nevýhoda je redukována 

v případě vyššího počtu preferenčních hlasů. Pro ilustraci uvádím příklad Henk 

van der Kolka, který srovnává dvoukolové, alternativní a doplňkové hlasování.  

 

 

 

                                                 
33http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=690778. 
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Obr. č. 2 Srovnání dvoukolového, alternativního a doplňkového hlasování 

Podíl hlasů 14% 27% 45% 15% 

1. preference A C B D 

2. preference D A A A 

3. preference C D C C 

4. preference B B D B 

Zdroj: van der Kolk 2008: 418 

Při použití alternativního hlasování, by došlo k eliminaci kandidáta A a 

přesunu jeho hlasů směrem k D. Ten by pak porazil kandidáta C, jehož hlasy by 

opět získal kandidát C, který by následně zvítězil. V případě dvoukolového 

hlasování by postoupili C a B, a jelikož na vyřazených hlasovacích lístcích je C 

preferován více než B, dá se předpokládat, že by opět zvítězil. V případě 

doplňkového hlasování velice závisí na počtu preferenčních hlasů. Pokud budou 

mít voliči pouze dva hlasy, kandidáti C a B postupují, A a D jsou vyřazeni. 

Jelikož ale na druhých místech jsou již vyřazení uchazeči A a D, nedochází k 

žádnému transferu hlasů a vítězí kandidát B. V případě tří preferenčních hlasů 

však kandidát C získá skrze třetí preference hlasy od vyřazených A a D a stane 

se tak vítězem. Tento příklad tak ukazuje nejen vyšší efektivitu ordinálního 

hlasování při více hlasech, zároveň však upozorňuje na nebezpečí nevyužití 

většího množství hlasů při méně preferenčních možnostech. 

  

3) Bordovo hlasování – Tato volební metoda je pojmenována po francouzském 

vědci Jean-Charles de Bordovi, který ji představil v díle Mémoir sur les 

Élections au Scrutin na konci 18. století. Borda se ve zmíněném díle vyjadřuje 

proti systému prvního v cíli, který podle něj přináší možnost zvolit méně 

populárního kandidáta v případě, že se o post uchází více než 2 osoby. [Reilly 

2002: 357]. Stejně jako v předchozích případech, volič uděluje preference 

jednotlivým kandidátům. Na rozdíl od alternativního a doplňkového hlasování 

tyto preference představují bodový zisk (např. 1. preference se bodovým ziskem 

rovná počtu kandidátů, 2. preference počtu kandidátů mínus jedna,…). Tento 

volební systém se v současném světě používá na Kiribati, kde jsou jeho pomocí 

vybíráni uvnitř Parlamentu kandidáti pro všelidové prezidentské volby a 

v upravené podobě na Nauru, kde se vyskytuje v podobě tzv. zlomkových hlasů 
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(fractional votes). [Chytilek, Lebeda, Šedo, Čaloud: 2009: 168]. V případě 

zlomkových hlasů je bodová hodnota hlasu 1/n; kdy n je pořadí preference. 

Bodové hodnocení je tedy 1; 0,5; 0,33; 0,25 … Bodový rozdíl je zde nejvyšší 

mezi první a druhou preferencí. Tato úprava vychází z předpokladu, že právě 

nejdůležitější rozhodování a výběr je konán právě mezi dvěma prvními 

kandidáty, zatímco mezi dalšími je již méně důležitý. 

Kromě tohoto bodového hodnocení je možná taková úprava, která by 

kandidátovi na první preferenci přidělila počet hlasů rovný počtu kandidátů 

snížený o jeden. Na kandidáta na posledním místě by tak zbylo 0 bodů. Tato 

úprava má vliv na sílu hlasu a jejich hodnotu. Představme si nyní volební obvod 

s kandidaturou 4 uchazečů. Bodové hodnocení by pak bylo toto: 

Klasická verze:    4-3-2-1 

Klasická verze snížená o jedna:  3-2-1-0 

 Zlomkové hlasy:   1-0,5-0,33-0,25 

 Toto pak můžeme převést na sílu hlasu v procentech: 

Klasická verze:    40%-30%-20%-10% 

Klasická verze snížená o jedna:  50%-33%-17%-0% 

 Zlomkové hlasy:   48%-24%-16%-12% 

 Největší rozdíl tak nastává u zlomkových hlasů mezi prvním a druhým 

místem, kdy je první preference hodnocena dvojnásobným počtem bodů. 

Naopak klasická verze je nejvýhodnější pro kandidáty na třetích a dalších 

preferovaných místech. 

 

4) Systém jednoho přenosného hlasu34 - Tato metoda je částečně podobný 

alternativnímu hlasování, panují zde ale podstané rozdíly. Volič disponuje 

jedním hlasem, který udělí konkrétnímu kandidátovi. Dále může označit další 

uchazeče preferencemi 2,3,4,… Kandidát musí ke zvolení dosáhnout Dropovy 

kvóty, která se vypočítá jako Q= V/(S+1) +1; kdy V je celkový počet hlasů a 

S celkový počet rozdělovaných mandátů ve volebním obvodu. Pokud se tak 

stane, tento kandidát je zvolen a hlasy, které získal nad kvótu jsou rozděleny dle 

následujících preferencí na jeho hlasovacích lístcích. Tomuto procesu se říká 

                                                 
34 Tento systém se též označuje tůznými způsoby, např. jednojmenné přenosné hlasování. 
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přerozdělování shora. Pokud již žádný uchazeč nedosáhne kvóty, následuje 

procedura stejná jako při alternativním hlasování. Je vyškrnut nejslabší kandidát 

a jeho hlasy jsou přerozděleny dle následujících preferencí. Toto je nazýváno 

přerozdělování zdola. Postupně se takto střídají obě metody (přičemž 

přerozdělování shora má přednost před přerozdělováním zdola), dokud nejsou 

distribuovány všechny mandáty [Lebeda 2004: 38-39]. Tento volební systém je 

nejznámější svým použitím v Irsku, dále je zaveden na Maltě či v Austrálii pro 

volbu Senátu. Od alternativního hlasování se liší aplikací ve vícemandátových 

obvodech a přítomností kvóty. Tyto prvky činí ze systému jednoho přenosného 

hlasu zástupce systémů poměrného zastoupení. Z tohoto důvodu se jím nebudu 

zabývat v této diplomové práci, která se koncentruje na většinové volební 

metody v jednomandátových obvodech. 

 

5) Jiné metody – Tuto podkategorii jsem nazval jiné metody, neboť zde jen 

okrajově zmíním i jiné možné alternativy. Nebudu je ovšem detailně zkoumat, 

neboť nejsou využívány pro politické volby (i když mohou být využity pro 

volby v různých organizacích). Kenneth Arrow představuje Nansonovu metodu, 

která je upravenou verzí Bordova hlasování. Každý volič udělí preference všem 

kandidátům, tyto preference jsou následně přepočítány na body. Následně jsou 

vyřazeni všichni kandidáti se ziskem bodů nižším než je průměr. Následuje 

proces udělení nových preferencí a opětovné eliminace kandidátů dokud zbude 

jeden vítěz [Arrow 1963:95]. Jiné metody fungují přímo na principu 

vyhodnocování párových voleb. Příkladem může být Copelandova metoda, 

kterou popisují např. Donald G. Saari a Vincent R. Merlin [Saari, Merlin 1994]. 

Podle ní se posuzují všechny páry kandidátů. Vítězný kandidát z každého 

párového boje získá +1 bod, poražený -1 bod. Body ze všech duelů se následně 

sečtou. Jako poslední příklad uvedu poměrně novou Schulzeho metodu, která 

byla navržena roku 1997 Markem Schulzem a kterou představuje na svých 

stránkách http://m-schulze.webhop.net/. Při použití této metody se nejprve 

propočítají všechna pořadí preferencí, které se následně přenesou do grafu jako 

cesty od jednoho kandidáta ke druhému, přičemž tyto cesty jdou po linii 

párových voleb. 
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 Představme si tento set preferencí35: 

8 acdb 

2 badc 

4 cdba 

4 dbac 

3 dcba 

 Tabulka párových voleb pak vypadá takto: 

  

 a b c d 

a  8 14 10 

b 13  6 2 

c 7 15  12 

d 11 19 9  

 

 Graf s cestami pak vypadá následně: 

 

 Poté jsou zjišťovány cesty mezi jednotlivými páry, přičemž hodnota cesty 

odpovídá nejnižší hodnotě na nejsilnější cestě. 

 

 

 

 

                                                 
35 Příklad převzat ze [Schulze 2011: 12] 
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 a b c d 

a  14 14 12 

b 13  13 12 

c 13 15  12 

d 13 19 13  

 

A konečně z této tabulky zjistíme vítěze porovnáním síly cest: 

 c > b (15:13) 

a > b (14:13) 

 a > c (14:13) 

 d > a (13:12) 

 d > b (19:12) 

 d > c (13:12) 

Z tohoto je patrné, že vítězem se stává alternativa (kandidát) d. 

Schulzeho metodou končím krátký nástin do možných podob ordinálních 

volebních systémů. Jak je patrné, možných myslitelných nastavení je obrovské 

množství. Je třeba vždy přihlížet k možnému použití dané metody. Již z krátkého popisu 

je vidět, že např. Schulzeho metoda je extrémně komplikovaná na pochopení, voliči by 

ji těžko porozuměli, a proto z mého pohledu není vhodná pro volbu legislativního 

orgánu. Je však možné ji využívat v rámci různých institucí či organizací. Je také nutné 

zvážit obtíže s případnou organizací voleb v případě např. velkého volebního obvodu a 

kandidatury mnoha kandidátů. Ferdinand Hermens dokládá možné potíže na příkladu 

metody jednoho přenosného hlasu v New Yorku, kde byla používána pro volbu městské 

rady mezi lety 1937-1947. V roce 1937 kandidovalo ve volebním obvodu 99 kandidátů 

a hlasovací lístek byl 4 stopy (1,2 metrů) dlouhý. Tato situace pak byla absolutně 

chaotická. Celých 31% hlasů bylo buď neplatných nebo nevyužitích v důsledku 

vyčerpání, kdy všichni označení kandidáti buď byli již zvoleni nebo vyřazeni [Hermens 

1984: 20-21]. Tento příklad je samozřejmě extrémní, ale ukazuje na možná rizika 

spojená s přílišným nadšením pro preferenční/ordinální systémy.  
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Rozmanitost volebních metod vychází z nastavení konkrétních parametrů, tedy 

proměnných, které představím v následující kapitole. 

 

1.3 Prom ěnné ordinálních volebních systém ů 

V jedné z předcházejících kapitol jsem představil obecné proměnné volebních 

systémů. Tyto se dají aplikovat i na ordinální volební metody, zároveň je třeba 

vzhledem ke specifikům dodat další proměnné. V rámci ordinálních metod uvažuji o 

těchto proměnných: 

a) Velikost volebního obvodu: ordinální volební systémy je možné si představit 

v jedno- i vícemandátových volebních obvodech. V současném prostředí se ve 

vícemandátových obvodech využívá pouze metoda single transferable vote a na 

Nauru se používá Bordovo hlasování ve vícemandátových obvodech.36 

V jednomandátových obvodech se volí dle alternativního, doplňkového a  

Bordova.37 

b) Počet ordinálních hlasů a nutnost jejich uplatnění: nejmenší počet hlasů 

nutný k tomu, aby se systém dal označit za ordinální, je 2. Naopak největší počet 

hlasů se nedá určit jednoznačně, vždy by se toto číslo rovnalo počtu 

kandidujících osob, tedy volič by eventuelně musel seřadit všechny uchazeče. 

Platí, že čím více má volič hlasů, tím větší by měla být efektivita ordinálních 

systémů. Zároveň s tím souvisí otázka, zda-li volič musí použít všechny 

preferenční hlasy (Sněmovna reprezentantů Austrálie) nebo je toto ponecháno na 

rozhodnutí voliče (některé státy Austrálie). Se vzrůstajícím počtem hlasů rostou 

nároky na voliče a jeho gramotnost. V případě většího počtu hlasů roste riziko 

chybného vyplnění volebního lístku. Zvláštností jsou tzv. „oslí hlasy“ (donkey 

votes). Tímto pojmem se označují volební lístky, které jsou očíslovány popořadě 

podle pozice kandidáta na volebním lístku. Z tohoto důvodu dochází od roku 

1984 v Austrálii k náhodnému pořadí kandidátů na hlasovacím lístku (do té 

doby byli řazeni podle abecedy). 

                                                 
36 Konkrétně se jedná o sedm dvoumandátových a jeden čtyřmandátový volební obvod [Reilly 2002:363]. 
37 Existují i další ordinální volební systémy, které představím posléze. V této části pouze naznačuji 
příklady, které jsou nejčastěji používané. 
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c) Podoba hlasu: V základních variantách ordinálních systémů volič přiděluje 

pouze hlasy. Existují však i takové formy, kdy volič přiděluje místo hlasů 

konkrétní množství bodů. Kromě kumulativního hlasování se jedná o  range 

voting (nebo také score system). Volič má určité rozmezí bodů, které může 

přidělit kandidátovi, např. 1 až 5 či 0 až 99. Tyto body se následně sečtou a 

vítězem se stane kandidát s nejvyšším počtem bodů38 [Toplak 2009: 33]. 

d) Metoda přidělování hlasů/bodů: Také u této proměnné existují základní dvě 

varianty. Buď se hlas počítá primárně pro kandidáta na první preferenci a na 

dalšího v pořadí se přesouvá v případě, že první uchazeč vypadne (alternativní 

hlasování, STV), nebo se rovnou rozdělí všechny hlasy všech preferencí podle 

předem daného klíče (Bordovo hlasování). V předchozí kapitole bylo také vidět, 

že lze hlasy použít přímo pro aplikaci na párové duely. 

e) Většina nutná pro vítěze: Tato proměnná se částečně kryje s předchozí. Pokud 

již předem určíme bodovou stupnici pro jednotlivé preferenční hlasy (jako je 

tomu u Bordova hlasování), pak není možné v jednokolové volbě dosáhnout 

absolutní většiny pro vítěze. Bylo by nutné přidat druhé (případně další kolo), 

což je ale v rozporu s ordinální povahou systémů, která by měla zajistit, aby byl 

vítěz zvolen právě v jednom kole. Absolutní většiny je možné dosáhnout pouze 

u těch systémů, kde je hlas postupně přesouván mezi kandidáty dle 

preferenčního pořadí, jak je tomu u alternativního hlasování. 

 

Z předchozích řádků je patrno, že teoreticky je možno vymyslet mnoho způsobů 

hlasování, v praxi se ale využívá pouze pár metod. Další je patrné, že různé systémy 

nabízí různou míru „ordinálnosti“. Tato vlastnost udává nejen to, kolik možností se 

nabízí voliči pro práci se svým hlasovacím lístkem, ale i to, jak je hlasování voličů 

převedeno na výběr konkrétního kandidáta. Rozhodující pro tento atribut jsou proměnné 

b) Počet ordinálních hlasů a nutnost jejich uplatnění  a především d) Metoda přidělování 

hlasů/bodů. Zatímco u alternativního hlasování či u metody jednoho přenosného hlasu 

může dojít k využití druhých a dalších preferencí, u Bordova hlasování k tomuto dojde 

vždy. Na tomto místě lze tedy vyslovit hypotézu, že Bordovo hlasování je ordinálnější 

                                                 
38 Tato metoda je tedy podobná Bordovu hlasování, s tím rozdílem, že množství bodů zde neurčuje pořadí 
kandidáta, ale sám volič. 
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než alternativní hlasování (a metoda jednoho přenosného hlasu). Tuto hypotézu budu 

dále testovat v jedné z dalších kapitol. 

 

2. Zkoumání ordinálních v ětšinových systém ů 

 V této kapitole nastává analytická část práce. Budu se věnovat jednotlivým 

systémům na základě použití v konkrétních zemích. V centru pozornosti bude stát nejen 

deskripce metod, ale také vliv na podobu stranického systému. Dále se budu zabývat 

konkrétními efekty ordinální a preferenční povahy hlasování s ohledem na sílu 

ordinárnosti. Ta bude zkoumaná z několika úhlů pohledu. Tím prvním je shopnost 

volebního systému produkovat Condorcetova vítěze jako hlavní požadavek teoretiků 

společenské volby. Ten druhý se dá shrnout jako vliv preferenčních hlasů na zvolení 

vítěze. To se týká dvou aspektů – do jaké míry jsou využívány preference (kolikáté 

hlasy jsou započítávány při volbě) a možnost zvolení kandidáta, který neobdržel 

nejmenší počet nejvyšších preferencí. Právě toto jsou dle mého mínění prvky, které mají 

největší vliv na sílu ordinality volebních systému a zároveň aspekty, které bývají 

opomíjené v rámci jejich studia 

 Zkoumání účinků volebních systémů není v politologii žádná novinka. Již od 

klasické práce Maurice Duvergera je vnímám vztah mezi volebním a stranickým 

systémem. Na Duvergera navázalo mnoho autorů (např. Douglas Rae či Giovanni 

Sartori) ať již souhlasících či nesouhlasících s Duvergerovými tezemi. Tito autoři se ale 

zabývali pouze mechanickým účinkem volebních systémů a jejich vlivem na stranický 

systém jako celek. Vliv volebních systémů je ale mnohem komplexnější, zvláště u 

složitějších metod jakými ordinální systémy jsou. Tento vliv se dá rozdělit na více linií: 

a) vliv na stranický systém jako celek; b) vliv na jednotlivé politické strany: některé 

systému téměř nutí politické strany ke vzájemné spolupráci (např. Francie, Maďarsko); 

c) vliv dovnitř politických stran / na jednotlivé kandidáty: tento bod se týká 

soudružnosti politických stran. Na mysli mám efekt, který podporují jednomandátové 

volební obvody. Přestože zastánci vnímají pozitivně blízkost zvolených zástupců 

k občanům, tato blízkost se může zvrhnout v „hyperlokálnost“. Zástupce, jehož cílem je 

být znovu zvolen, si je vědom své povinnosti vůči voličům ve svém obvodu. Tato 

loajalita pak nahrazuje loajalitu vůči politické straně a ta se stává pouze sdružením 

jednotlivců než celkem. Typickým příkladem jsou Spojené státy, které popisuje G. 
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Sartori [Sartori 2001: 68-69]. Jinou situací je volba osob ve vícemandátových 

obvodech, jedná se např. o systém jednoho nepřenosného hlasu nebo jednoho 

přenosného hlasu. Tím, že se o hlasy jedné strany uchází více kandidátů, stávají se 

konkurencí sami sobě. To podle některých autorů může vést k rozděleným a 

nesoudružným politickým stranám [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2008: 73]39; d) vliv na 

voliče: zde je třeba zmínit známý psychologický vliv volebního systému, který se uvádí 

vedle mechanického účinku. Dle něj volič hlasuje raději pro kandidáta (stranu), který 

má šanci na zvolení než na nejpreferovanějšího kandidáta (stranu). Toto rozhodování 

můžeme nazvat strategickým rozhodováním. V zásadě by mělo platit, že čím větší 

možnosti dává volební systém voliči, tím vyšší míra strategického rozhodování. Jak ale 

uvidíme na konkrétních příkladech, toto neplatí zcela. 

 

2.1 Alternativní hlasování 

Metodika alternativního hlasování byla popsána v předchozí kapitole a 

nepovažuji za nutné ji opakovat. Alternativní hlasování je nejtypočtějším příkladem 

ordinálního většinového volebního systému a také pravděpodobně nejznámějším. Je 

tomu tak díky Austrálii, která díky dlouhé historii i postavení mezi demoraciemi 

západního typu byla i dříve předmětem politologického bádání. Méně známé je jeho 

použití v malých ostrovních státech Pacifiku – Papue-Nové Guinee a Fidži. Tyto 

příklady nabízí prostor pro zkoumání svou odlišností. Austrálie jako stabilní politický a 

strukturovaný stranický systém se silnou stranickou identifikací a Papua-Nová Guinea 

s roztříštěnou klanovou strukturou. Nabízí se tak otázka účinků jednoho volebního 

systému v dvou zcela odlišných podmínkách. Jak již bylo řečeno, soustředím se na 

historii použití volebního systému, jeho účinky na stranický systém i na voliče. Dále 

rozeberu jednotlivé aspekty ordinální povahy alternativního hlasování. 

 

2.1.1 Austrálie 

 Austrálie je nejtradičnějším příkladem uváděným v literatuře ohledně systému 

alternativního hlasování, který zde má tradici již od roku 1912, kdy byl zaveden pro 

volby do dolní komory Parlamentu – Sněmovny reprezentantů. Příklon Austrálie 

                                                 
39 Tento problém se dá vyřešit rozdělením jednotlivého obvodu pro jednotlivé kandidáty tak, že tito se 
budou ucházet o hlasy na vymezeném území. 



 

33 

k ordinálním systémům sahá i před tento rok a má širší charakter. Vždyť i pro druhou 

komoru – Senát – je používán jiný ordinální systém, metoda jednoho přenosného hlasu. 

Tato tradice je ovlivněna silnou vazbou na Velkou Británii, ve které se ve druhé 

polovině 19. století rozhořela diskuze o možném přijetí nového volebního zákona. Jako 

jedna z možných alternativ se jevil přávě systém jednoho přenosného hlasu, nazývaného 

též podle objevitele Thomase Hareho – Hareův systém [Farrell, Mc Allister: 2006: 24]. 

Přestože k jeho aplikaci v samotné Británii nikdy nedošlo, měl tento systém odezvu v 

jiných zemích Commonwealthu.40 Stejně tak existoval silný vliv na politické i vědecké  

elity v Austrálii. Lze zmínit jméno Andrew Inglise Clarka, který navrhl vlastní verzi 

systému STV, jenž jako Hare-Clarkův systém aplikoval v Tasmánii, kde působil jako 

ministr spravedlnosti (Attorney General).  

Ostatně experiment s preferenčními metodami v jednotlivých státech dnešního 

Australského svazu nebyl nic výjimečného, např. Queensland používal pod názvem 

contingent vote systém dnes známý jako doplňkové hlasování [Farrell, Mc Allister: 

2006: 25]. Z vlivných osobností se dá jmenovat poslankyně Catrine Helen Spence nebo 

teoretik Edward Nanson, jenž je považován za jednoho ze zakladatelů teorie 

společenské volby [Farrell, Mc Allister: 2006: 26]. Právě Nanson byl autorem návrhu 

volebního zákona pro nově vzniklý Australský svaz v roce 1901. Nanson doporučoval 

volit dle odlišných metod pro jednotlivé komory, konkrétně pomocí alternativního 

systému pro Sněmovnu reprezentantů a Senát dle STV. Tento návrh se ale nesetkal 

s podporou zákonodárců a po dlouhých diskuzích byl přijat FPTP pro dolní komoru a 

blokové hlasování pro Senát. 

 V průběhu dalších let se výrazně změnil stranický systém. Zatímco v prvním 

desetiletí 20. století byly politické strany nestrukturované bez celostátní organizace, se 

vznikem Liberální strany v roce 1908 (v roce 1916 přejmenována na Národní stranu) 

došlo k výrazné bipolárnosti politické soutěže, kdy proti sobě stály Australská strana 

práce a Liberální strana. Tento dvoupólový charakter však dostatečně nereflektoval 

štěpící linie v australské společnosti, které kromě osy vlastníci - pracující probíhaly 

ještě po ose město – venkov [Chytilek 2007: 122]. Ačkoliv venkovské obyvatelstvo 

nemělo žádnou jednotnou stranu, jejich zájmy byli reprezentovány mnoha kandidáty. Ti 

ovšem začali odebírat hlasy pro Národní stranu, která se tak ocitla v ohrožení ztráty 

voličské podpory. V roce 1918 tehdejší vláda Národní strany uskutečnila změnu 

                                                 
40 Např. zavedení v Irsku a na Maltě. 
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volebního zákona a přijala alternativní hlasování pro volbu Sněmovny reprezentantů. 

Tato „reforma“ tak byla čistě účelová a sloužila jako obrana proti ztrátě vlastní politické 

moci. Nově vzniklá Strana venkova (1922) se posléze stala spojencem Národní strany a 

byl vytvořen model, který funguje dodnes: jedna levicová strana proti spojenectví dvou 

(či více) nesocialistických. 

 Mechanika fungování alternativního hlasování byla již popsána, pozastavil bych 

se pouze u jednoho prvku a tou je povinné/dobrovolné preferenční hlasování. 

V Austrálii drtivě převažuje právě povinné hlasování, to znamená nutnost seřadit 

všechny kandidáty na hlasovacím lístku. Dobrovolné hlasování se používá pouze 

v Novém Jižním Welsu a Queenslandu. Povinnost označit všechny kandidáty se stala 

cílem mnoha diskuzí a dokonce stížnosti k parlamentnímu výboru na volební záležitosti 

(Joint Standing Coomittee on Electoral Matters) ze strany Jeden národ (One Nation). 

Její představitelé si stěžovali na využití preferenčních hlasů jako nástroje pro vyřazení 

kandidátu tohoto politického uskupení [Farrell, Mc Allister: 2006: 56]. 41 Komise však 

tuto stížnost zamítla. Austrálie tak zajímavým způsobem kombinuje prvky svobodného 

výběru a povinnosti. Zatímco účast ve volbách je povinná a stejně tak závazné je 

označení všech kandidátů, systém jako takový umožňuje širokou možnost rozhodování 

pro voliče. Přidá-li se k tomu poměrně jasné štěpení ve společnosti, výsledkem je silná 

stranická identifikace (i když klesající v posledních přibližně dvaceti letech) [Farrell, 

Mc Allister: 2006: 16]. Tato identifikace také souvisí s volebním systémem do 

australského Senátu, kterým je další ordinální metoda, konkrétně systém jednoho 

přenosného hlasu. Ten je v Austrálii upraven od roku 1984 tak, že je možné hlasovat 

pouze pro jednu stranu, a tedy přijmout jí určené pořadí kandidátů (tzv. above the line 

voting [Sharman, Sayers, Miragliota 2002: 552]. 

 Nyní bych se pozastavil nad strategickým účinkem alternativního hlasování. 

Ordinální systémy by obecně měly voličům poskytnout větší možnost strategického 

rozhodování. Strategie pro řazení kandidátů na volebním lístku je v zásadě dvojí 

základní. Na přední místo řadím kandidáta nejvíce preferované strany, na další místa 

pak uchazeče spřízněných stran. Zde je nutné zohlednit, zda-li mnou preferovaný 

kandidát má šanci na zvolení a podle toho preference udělit. Strategické hlasování 

v tomto případě spočívá v tom, že upřednostním preferovaný výsledek (mandát získá 

                                                 
41 Dohoda ostatních stran proti Jednomu národu skutečně existovala, nutno však dodat, že Jeden národ 
byla extrémně pravicová, nacionalistická strana vymezující se proti migrantům a původnímu 
obyvatelstvu. Tento případ ukazuje strategické možnosti alternativního hlasování proti extrémním 
kandidátům. 
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kandidát subjektu, který podporuji) před nejvíce preferovaným kandidátem (nebudu se 

snažit maximálně podpořit nejvíce preferovaného kandidáta, ale osobu, která má mezi 

mnou preferovanými uchazeči nejvyšší šanci na úspěch). To souvisí s druhou strategií. 

Kandidáty politických stran, které nepreferuji, řadím co nejvíce na zadní (spodní) místa 

s tím ohledem, že mezi nepreferovanými subjekty rozděluji poslední preference mezi 

kandidáty, kteří mohou nejvíce ohrozit mnou preferovaného uchazeče. Tato taktika 

samozřejmě vyžaduji značnou gramotnost a strategické uvažování voliče, které není (v 

zvláště méně rozvinutých zemích) samozřejmostí. Proto politické strany v Austrálii 

dávají svým voličům přímé pokyny, jak mají volební lístek vyplnit, a to pomocí tzv. 

how-to-vote cards, jejíž příklad lze vidět na následujícím obrázku. 

 

 Obr. č. 3 Příklad How-to-vote card 

 

Zdroj: http://cgn.org.au/dp/Gippsland2008HTV 

 

Voliči pochopitelně nemusí nutně tyto poradní karty poslechnout, ale z výzkumů 

vyplývá, že přibližně padesát procent tak skutečně činí [Farrell, Mc Allister: 2006: 136]. 
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Předpokladem tohoto jevu je již zmíněná vysoká stranická identifikace. Tyto návody 

měly zásadní úlohu především před rokem 1984, neboť tehdy byli kandidáti na 

stranickém lístku napsáni bez politické příslušnosti a voliči se tedy pomocí how-to-vote 

cards tuto informaci dozvěděli. 

Strategické rozhodování u alternativního hlasování je ale nesmírně obtížné již 

vzhledem k podstatě samotného systému a jeho značné nepřehlednosti. V případě 

systému relativní většiny, kdy má volič jeden hlas je taktické rozhodování poměrně 

jednoduché, u alternativního hlasování dochází (nebo může doházet) k přesunům 

jednotlivých hlasů a ani promyšlené hlasování nemusí vést k preferovanému výsledku. 

Alternativní hlasování je též spojeno se značným množstvím paradoxů, které se nyní 

pokusím nastínit. 

Citlivost strategického hlasování je možné ukázat na následujícím prostém příkladu.  

 

Preferenční rozdělení hlasů voličů dopadlo takto42: 

a b c  : 4 hlasy 

c b a  : 3 hlasy 

b c a  : 2 hlasy 

 

Po součtu prvních preferencí je tak vyřazen kandidát b, jehož hlasy jsou 

přiřazeny pro kandidáta c, který následně zvítězí. Přestože tak možnost c je vzhledem 

k b méně preferována než a k b (pořadí b-c se na volebních lístcích objevilo šestkrát, 

zatímco b-a pouze pětkrát), právě konkrétní hlasovací lístky pomohly kandidátu c ke 

zvolení. Pokud by voliči místo b-c- a udělili preference b-a-c, tyto hlasy by šly ve 

druhém sčítání ke kandidátovi a, který by zvítězil.  

Jiný příklad by se našel u voličů, kteří hlasovali v pořadí a-b-c. Pokud by tito voliči 

hlasovali místo toho v pořadí b-a-c, jejich hlasy by pomohli kandidátovi b ke zvolení. 

Možnost b je sice až druhá nejvíce preferovaná alternativa, stále však lepší než kandidát 

c, který je nejméně preferovaný.  

Tento příklad ukazuje vysokou citlivost na rozhodování voličů. V reálných 

případech je navíc mnohem více kandidátů, tím pádem i více možností udílení 

preferencí a na výsledek může mít značný vliv náhoda. Taktéž se ukazuje, že 

alternativní hlasování není nezávislé na irelevantních alternativách. Vítězná alternativa 

                                                 
42 Příklad převzat z [de Swart, van Deemen, van der Hout, Kop 2003]. 
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je silně ovlivněna zbývajícími alternativami. Provázanost a míra vzájemného ovlivnění 

je u alternativního hlasování vysoká. Zároveň je zde dokázáno, že alternativní hlasování 

nedokáže zajisti Condorcetova vítěze. V párových volbách by vyhrál kandidát b (b>c 

v poměru 6:3; b>a v poměru 5:4), ten je dle alternativního hlasování vyřazen jako první.  

Komplikovanost alternativního hlasování dosvědčí i dalších paradoxy. Jednou 

z vlastností volebních systémů popsanou v jedné z předcházejících kapitol by měla být 

monotónnost – hlas pro konkrétní alternativu by ji neměl v konečném součtu poškodit. 

U alternativního hlasování ale může nastat situace, kdy tato podmínka neplatí: 

a  b  c : 3 hlasy 

a  c  b : 2 hlasy 

b  a  c : 4 hlasy 

b  c  a : 2 hlasy 

c  a  b : 4 hlasy 

c  b  a : 2 hlasy 

Jako první s nejnižším počtem preferencí vypadává možnost a, jejíž hlasy se 

přerozdělí pro kandidáty b a c v poměru 3:2. Následkem toho poráží kandidát b 

kandidáta c devíti hlasy proti 8. Představme si nyní situaci, že dva voliči změnili svoje 

preference z c-b-a na b-c-a, tedy podpora kandidáta b vzrostla. Celkové rozložení 

preferencí vypadá poté takto: 

a  b  c : 3 hlasy 

a  c  b : 2 hlasy 

b  a  c : 4 hlasy 

b  c  a : 4 hlasy 

c  a  b : 4 hlasy 

V následném přepočítávání pak nakonec vypadává alternativa c, jejíž hlasy jsou 

všechny předány směrem k a, které poráží kandidáta b, přestože jeho podpora oproti 

minulému vítěznému případu vzrostla! Tento paradox se nazývá Negative 

Responsiveness paradox  [de Swart, van Deemen, van der Hout, Kop 2003: 186] a je 

zásadním porušením podmínky monotónnosti. 

 Další paradox, který se dá zmínit, je paradox dvou volebních obvodů. Ten 

spočívá v tom, že kandidát, který by vyhrál ve dvou samostatných obvodech, by 

nemusel zvítězit, pokud by se tyto dva obvody spojily. Následující příklad je opět přejat 

z [de Swart, van Deemen, van der Hout, Kop 2003]:  
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a b c d : 8 hlasů   a b c d : 8 hlasů 

b c d a : 4 hlasy   b c d a : 4 hlasy 

c a d b : 3 hlasy  c a d b : 6 hlasů 

d c b a : 6 hlasů   d a b c : 3 hlasy 

V obou volebních obvodech by zvítězil kandidát a vždy se ziskem 11 hlasů. 

Pokud by byl vytvořen jeden spojený obvod, rozložení preferencí by vypadalo následně: 

a b c d : 16 hlasů   

b c d a : 8 hlasy    

c a d b : 9 hlasy   

d c b a : 6 hlasů   

d a b c : 3 hlasy 

V této situaci však zvítězí po vyřazení nejslabšího kandidáta b a kandidáta d  a 

následné redistribuci hlasů kandidát c.  

V souvislosti s alternativním hlasováním lze zmínit mnoho dalších paradoxů, ale 

to není primárním cílem této práce. Paradoxy volebních systémů se zabývá především 

Donald Saari (např. Saari 1995 nebo Saari 1997), z dalších autorů např. Peter Fishburn 

(Fishburn, Brams 1983). Mým záměrem bylo poukázat na fakt, že i hlasování, které se 

z pohledu konkrétního  voliče může zdát racionálním, v konečném důsledku může mít 

nezamýšlený efekt. Alternativní hlasování se tak z pohledu teoretiků veřejné a 

společenské volby jeví jako nevyhovující a neplnící podmínky „voličské volby“ (voter 

choice).  

Efekt alternativního hlasování v Austrálii je vícerý. Benjamin Reilly 

vyjmenovává pět výhod, které obhájci alternativního hlasování zmiňují: 1 .produkci 

vítězů, kteří získají absolutní většinu, 2. napomáhaní agregaci příbuzných zájmů, 3. 

zabránění tříštěni hlasů (vote splitting), 4. existenci sofistikované informace, kterou 

voliči při alternativním hlasování vyjevuji a 5. institut „preferenční výměny“ 

(preference swapping) jako prostředek centristické a umírněné politiky [Reilly 2004: 

260, český překlad cit. z Chytilek, Lebeda, Šedo, Čaloud: 2009: 130]]. Zda-li tyto 

výhody platí v Austrálii, se pokusím ověřit nyní. 

Pro výhodu 3. zabránění tříštění hlasů, je důkazem samotná existence 

alternativního hlasování v Austrálii. Na tomto místě zopakuji to, co bylo již napsáno. 

Národní strana se rozhodla pro změnu volebního systému, neboť byla ohrožena 

existencí venkovských kandidátů, kteří jí odebírali hlasy. V systému relativní většiny, 
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který tehdy v Austrálii fungoval bylo toto tříštění hlasů pro Národní stranu kritickým 

handicapem v souboji se Stranou práce. 

Z teoretického hlediska by volba v jednomandátových obvodech měla mít 

disproporční účinky a alternativní hlasování by se tak mělo blížit účinkům volebního 

systému ve Velké Británii nebo ve Francii. K výpočtu (dis)proporcionality lze použít 

jeden z mnoha indexů k tomuto účelu vhodných, osobně jsem pro tento případ zvolil 

snad nejvíce používaný Loosemore-Hanby index. Hodnota Loosemore-Hanbyho indexu 

(D) je dána polovinou sumy absolutních hodnot získaných z rozdílů mezi podíly hlasů a 

podíly mandátů jednotlivých stran. Rozdíly mezi procentem hlasů (v) a procentem 

mandátů (s) každé strany jsou převedeny na absolutní hodnoty, ty jsou následně sečteny 

a výsledek je dělen dvěma [Lebeda 2008: 32]. Graficky lze index vyjádřit následujícím 

vzorcem: 

D = ½ ∑ |vi - si|  

Za hlavní výhodu tohoto indexu považuji jednoduchou interpretovatelnost. Jiní 

autoři používají například Gallagherův Least squares index43 (např. Farrell, McAllister 

2006), z pohledu této práce není zvolení indexu nijak zásadní otázka. 

 Na tomto místě je též nutné vyřešit jeden technický problém, který se vztahuje 

k ordinální podstatě alternativního hlasování. Jelikož hodnoty indexu, pokud by byl 

počítán pouze na základě prvních preferencí, zcela ignorovaly udělené preference, je 

nutné postup při zjišťování indexu proporcionality u alternativního hlasování poněkud 

pozměnit. V potaz je nutné brát i součet hlasů po konečném přepočítávání preferencí, 

které ponechá ve hře poslední dva kandidáty (tzv. two candidate preferred vote). 

Výsledná hodnota indexu se poté zjistí jako průměr proporcionality, naměřené na 

základě prvních preferencí a proporcionality, získané na základě two candidate 

preferred vote [Chytilek 2007: 119]. Vzhledem k bipolární povaze australského systému 

a datům, která jsou k dispozici, je možné two candidate preferred vote nahradit údajem 

o přepočtených hlasech dvou hlavních stran/bloků (two-party preferred vote) 

Následující tabulka ukazuje všechny tři statistiky, tedy disproporcionalitu prvních hlasů, 

disproporcionalitu two party preferred vote a jejich průměr. Data byla získána 

z oficiálních stránek australské volební komise. 

 

 

                                                 
43 Ten jednotlivé rozdíly mezi procenty mandátů a hlasů nejdříve umocní na druhou a po sečtení a 
vydělení dvěma odmocní. 
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Tabulka č. 3  Disproporcionalita alternativního hlasování v Austrálii. 

Volby D prvních hlasů D two party preffered vote D průměr 
2004 27,32 7,26 17,29 
2007 27,03 2,63 14,83 
2010 32,66 2,12 17,39 

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z www.aec.gov.au 

Dle Loosemore-Hanbyho indexu je tak alternativní hlasování výrazně 

proporčnější než systém relativní většiny ve Velké Británii, kde by hodnota indexu 

dosáhla v posledních třech volbách hodnot 44,2 (2001); 41,2 (2005); 44,1 (2010). I 

disproporcionalita měřená pouze na základě prvních preferencí naměřená Loosemore-

Hanbyho indexem je v případě Austrálie výrazně nižší. 

Při zkoumání proporcionality australského systému bylo dosaženo zajímavého 

pozorování na základě výsledků voleb v roce 2010. Australská Labor Party dosáhla 

nejvyššího počtu prvních preferencí (37,99%) i nejvyššího počtu hlasů po konečném 

přepočítávání (50,12%), přesto nakonec nedosáhla na většinu ve Sněmovně 

reprezentantů (72 křesel ze 150 oproti 78 pro Alianci). Tato situace připomíná systém 

relativní většiny, kde též strana, která získá nejvyšší počet hlasů na celostátní úrovni, 

nemusí získat nejvyšší počet mandátů. Zároveň je tak částečně popřena první výhoda, 

kterou jmenuje Benjamin Reilly, systém nemusí ve všech případek zajistit vítěze 

s absolutní většinou mandátů. 

Nyní se podívejme na reprezentaci jednotlivých stran. Pro systém relativní 

většiny platí, že zvýhodňuje reprezentaci dvěma největším stranám, zatímco  třetí a 

další malé strany jsou znevýhodněny. Jak je tomu v případě Austrálie, lze ilustrovat 

opět na třech posledních volbách. Pro zjištění reprezentace politických stran použiji 

index deformace (reprezentace). Ten se počítá pro každou stranu zvlášť jako podíl 

mandátů pro politickou stranu (v) k podílu hlasů (s). Zápis vzorce je tedy:  l = vi / si 

Pokud je hodnota indexu menší než 1, pak je strana podreprezentovaná, pokud 

vyšší než 1, je strana nadreprezentovaná [Novák, Lebeda 2004: 414-415]. Pro tento 

případ platí stejné technické obtíže jako pro počítání proporcionality. Vzhledem k tomu, 

že ve volbách dochází k preferenční výměně, nejvíce vypovídající je zjišťování 

reprezentace pro celou koalici nesocialistických stran na základě two party preferred 

vote. Pro Austrálii byly hodnoty indexu naměřené takto: 
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Tabulka č. 4 Index deformace australských politických stran 

s (%) v 44 (%) l 

  ALP Col ALP Col ALP Col 

2004 40,82 59,18 47,26 52,74 0,86 1,12 

2007 56,08 43,92 52,70 47,30 1,06 0,93 

2010 49,66 50,34 50,12 49,88 0,99 1,01 
Vysvětlivky: s(%) – podíl hlasů, v (%) – podíl mandátů; l – hodnota indexu 

deformace; ALP – Australian Labor Party; Col – Liberal/National Coalition 

Zdroj: vlastní výpočet autora na základě www.aec.gov.au 

 

Z tabulky je znovu patrný onen deviantní případ voleb 2010, kdy Labor Party 

byla podreprezentovaná i přes většinu hlasů. Jinak se systém choval k politickým 

stranám očekávaně – vítěz byl lehce nadreprezentován, poražený lehce 

podreprezentován, přičemž síla pod(nad)reprezentace závisela na rozdílu mezi vítězem 

a poraženým. 

 

Vedle čistě mechanického účinku existuje (jak bylo zmíněno) i efekt na politické 

strany. Neboť alternativní hlasování je založeno na přepočtu druhých a dalších 

preferencí, je pro dvě největší australské politické strany podstatné, aby si zajistily 

podporu menších subjektů. Zvláště v poslední době je tato otázka mnohem více 

aktuální. V současné době totiž existuje více malých stran, přičemž podstatné je, že tyto 

strany jsou schopné získat mandát minimálně v Senátu. Na tomto místě je důležité 

zmínit, že australský dvoukomorový systém je téměř dokonalý, obě komory mají 

prakticky stejné pravomoci. Volby do Sněmovny reprezentantů a do Senátu se konají 

zároveň, takže existuje silná provázanost jednotlivých komor. Celkově tedy systém 

nabízí velké množství pobídek ke spolupráci „velkých“ a „malých“ politických stran 

ohledně preferenční výměny ve volbách. Tato spolupráce je oboustranně výhodná a má 

podobu mezikomorové výměny preferencí (cross-house preference trading). 

V souvislosti se vzrůstajícím počtem kandidujících politických subjektů se zvětšuje 

množství preferencí, které jsou při přepočítávání využity. V případě alternativního 

hlasování pro Sněmovnu reprezentantů je klíčové pro velké strany být na druhých 

preferenčních místech u malých stran, které jsou vyřazeny z přepočítávání. V případě 

                                                 
44 100% tvoří mandáty pro Labor Party a strany aliance, jsou vynecháni nezávislí kandidáti a mandáty 
stran, které nepatří k ani jednomu politickému uskupení. 
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systému jednoho přenosného hlasu u Senátu je logika opačná. STV funguje tak, že 

hlasy, které získá kandidát nad Dropovu kvótu jsou přerozděleny podle jeho dalších 

preferencí [Chytilek, Lebeda, Šedo, Čaloud: 2009: 221]. Zde je tedy důležité pro malé 

strany, aby si zajistily tyto hlasy, které jim připadnou, když některý kandidát z velké 

strany získá mandát [Sharman, Sayers, Miragliota 2002: 555]. Vzhledem k tomu, že 

dohody o výměně preferencí probíhají na celostátní (celostranické) úrovni, měl by tento 

faktor alespoň částečně lokálnosti politiky, která byla zmíněna v úvodu této kapitoly. 

Tato praxe naplňuje výhody 2;3 a 5 od Benjamina Reillyho. Do budoucna 

lzepředpokládat, že vzhledem k posilování nezávislých kandidátů a Strany Zelených (v 

roce 2010 získala první mandát ve Sněmovně Reprezentantů) bude spolupráce a 

výměna na vzestupu. 

V této souvislosti je též nutné zabývat se otázkou účinnosti ordinálního 

hlasování a využití preferencí. Zvláště v souvislosti se zmenšováním podílu prvních 

preferencí pro dvě největší strany a posilování menších stran by se tento trend měl 

projevit rostoucím počtem přepočítávacích kol. Podíl volebních obvodů, kde dochází 

k přepočítávání preferencí ukazuje následující graf. 

 

Graf č. 1 Podíl volebních obvodů, kde dochází k využití preferencí 
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Zdroj: 1983-2001[Farell, McAllister 2006]; 2004-2010 vlastní výpočet autora na 

základě dat z www.aec.gov.au 

 



 

43 

 Z grafu je patrné, že zlom nastal v průběhu osmdesátých let, poté se situace 

uklidnila a dnes můžeme říci, že od devadesátých let je počet obvodů, kde nebyl mandát 

přidělen pouze na základě první preference, stabilní. V letech 1990 a 1998, které 

vybočují z průměru extrémně vysokými hodnotami, se vždy podařil nadprůměrný zisk 

některé z menších politických stran. V roce 1990 to byli Australští demokraté, v roce 

1998 Jeden národ. Tyto zisky a potažmo hodnoty v grafu jsou pouze výjimkou. Větší 

využití preferencí též dokládá fakt, že se zvyšuje počet přepočítávacích kol, Zatímco 

v letech 1983 a 1984 bylo maximálně šest přepočítávacích kol (max. využití 6. 

preference), v roce 1990 to bylo již osm kol, v roce 1993 deset kol a v roce 1998 

dokonce jedenáct [Farell, McAllister 2006: 81]. Na základě chování alternativního 

hlasování v jednotlivých obvodech lze vypozorovat jeden základní trend. V případě, že 

dojde k přepočítávání preferencí, roste šance pro zisk mandátu Australské straně práce. 

Ta se může opřít o spolupráci a preferenční výměnu se Zelenými, kteří mají ne 

nevýznamný zisk hlasů, zatímco kandidát koalice (většinou Liberální strany) je ve 

většině případů solitér a zvítězí pouze, pokud má značný náskok na základě prvních 

preferencí. 

 S množstvím využívaných preferencí se pojí další důležitý faktor. Konkrétně to, 

zda-li tyto druhé preference mají vliv na rozdělení mandátů, zda pomocí nich dochází 

ke změně výsledku oproti prvním preferencím nebo zda-li slouží pouze jako nástroj 

k dosažení absolutní většiny. A na tomto místě platí druhý bod. Počet volebních 

obvodů, kde dochází vlivem preferencí ke změně výsledků oproti prvním hlasů, se 

dlouhodobě drží na minimální hladině a nedosahuje ani 10%, kupříkladu v posledních 

volbách došlo ke změně  v devíti volebních obvodech (6%). Zajímavé je pozorovat, u 

kterých kandidátů jaké politické strany došlo k tomuto obratu. U šesti z devíti 

pozorovaných případů zvítězil díky preferenčním hlasům kandidát Labor Party, ve 

všech volebních obvodech na základě hlasů od vyřazených kandidátů Green Party. 

Trochu paradoxně Strana zelených získala svůj jeden mandát právě na úkor Labor 

Party, a to díky hlasům od Liberální strany, které přitom sama preferenční výměnou se 

Stranou práce v jiných volebních obvodech škodila. Pouze v jednom případě získal 

takto mandát kandidát koalice a v jednom případě se jednalo o nezávislého uchazeče. 

 Tento malý podíl změn je dán mechanismem alternativního hlasování, ke 

kterému přispívá bipolárností stranického systému Austrálie. Jelikož do přepočítávání 

zasahují hlasy pouze vyřazených kandidátů a ne všech, preference u prvních dvou 

kandidátů jsou tak zcela ignorovány. A přitom právě tyto hlasy tvoří největší podíl 
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z celkového počtu. A právě mezi dvěma největšími stranami se koná ve většině případů 

rozhodující souboj. 

 

 Tabulka č. 5  Součet prvních preferencí pro dvě největší strany 

Rok 1998 2001 2004 2007 2010 průměr 

Součet 1. preferencí pro 2 nejv ětší strany  74,23 74,92 78,11 79,66 68,45 75,07 

zdroj dat: www.aec.gov.au 

 

 Z tabulky je výše zmíněný fakt dobře patrný. Pokud v průměru přibližně 75% 

prvních preferencí je odevzdáno dvěma stranám, které zbudou v konečném souboji, pak 

to také znamená, že u 75% hlasovacích lístků nebyla využita žádná kromě první 

preference. Tento fakt oslabuje ordinálně-preferenční podstatu alternativního hlasování 

a výrazně brání možnosti změny výsledku na základě preferencí. 

 Tento faktor by měl mít za následek snížení šance na zvolení Condorcetova 

vítěze. Připomenu jen, že Condorcetův vítěz je ten kandidát, který v párových volbách 

porazí všechny ostatní kandidáty. Abychom mohli tento předpoklad otestovat, jsou 

potřeba celková data o preferencích. Na tomto místě bych znovu připomněl obrázek č. 

1, který ukazuje mechaniku alternativního hlasování: 

 

 Obrázek č. 3 Příklad mechaniky alternativního hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud 2009 
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 Tento obrázek ukazuje, jaká data existují k dispozici. Z tohoto schématu ale 

nelze poznat, které preference jsou druhé, třetí,…; zároveň chybí informace o 

preferencích na hlasovacích lístcích prvních dvou kandidátů. Ke zjištění Condorcetova 

vítěze je ale nutné znát kompletní sady preferencí na všech hlasovacích lístcích všech 

kandidátů, jako např. v následující tabulce. 

 

 Tabulka č. 6 Příklad preferenčního pořadí všech kandidátů 

800 535 1000 951 600 267 4153 
a a a a a a  
b b c c d d  
c d b d b c  
d c d b c b  

1000 4000 725 2000 20000 5000 32725 
b b b b b b  
a a c c d d  
c d a d a c  
d c d a c a  

4000 13000 3000 2733 13000 4000 39733 
c c c c c c  
a a b b d d  
b d a d a b  
d b d a b a  

750 250 3750 1250 706 1500 8206 
d d d d d d  
a a b b c c  
b c a c a b  
c b c a b a  

Zdroj: Vlastní výpočet autora 

 

Existují tedy dvě možnosti, jakou cestou se vydat k získání těchto dat. První 

možnost je namodelovat imaginární čísla pomocí generátoru (pseudo)náhodných čísel. 

Tento postup zvolil např. Samuel Merrill (1984), který operoval se vzorkem náhodně 

vytvořených deseti tisíců voleb. Výhoda této metody spočívá ve velkém množství 

datového souboru, který jsme schopni získat. Nevýhodou je to, že tato čísla nejsou 

podložena skutečnými volbami. Pro tuto práci jsem se tedy rozhodl zvolit jiný způsob. 

Na základě dat z volební komise Austrálie (www.aec.gov.au) jsem vybral 30 volebních 

obvodů z posledních voleb v roce 2010. Na základě předpokládané preferenční výměny 

mezi kandidáty ideologicky i volebně spřátelených stran jsem pak vytvořit kompletní 

sady preferencí tak, jak jsou v tabulce na této stránce. Tyto předpoklady vycházely ze 
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spolupráce mezi Stranou práce a Stranou zelených, mezi stranami koalice (Liberání 

strana, Národní strana, Venkovská strana) a ideové blízkosti ostatních participujících 

stran. Oč menší je počet případů, které jsem tímto způsobem získal, o to více by získaná 

data měla odpovídat reálným výsledkům. Volební obvody byly záměrně vybrány tak, 

aby preferenční hlasování v nich mělo skutečný vliv na výsledek voleb, to znamená, že 

jsem upřednostnil ty obvody, kde byl rozdíl mezi prvním a druhým nepatrný. V mnoha 

volebních obvodech byl po sečtení prvních preferencí výrazný náskok prvního v pořadí, 

případně kandidát na první pozici získal podíl hlasů pouze těsně pod absolutní většinu 

nutnou ke zvolení. Tyto obvody jsem cíleně vyřadil. Jsem si vědom toho, že tento výběr 

zkresluje celkový obraz účinků volebního systému a samozřejmě si netroufám tvrdit, že 

výsledky na základě této metody jsou zcela přesné. Dále vnímám slabinu této metody 

vlivem malého počtu případů. Mou ambicí však není vytvořit mnohačetný model pro 

ověření efektu volebních systémů, více mi jde o jeho ilustraci. Na základě takto 

získaných dat lze dostatečně ukázat ordinální povaha jednotlivých metod a dále je 

možné vzájemně komparovat volební systémy mezi sebou. 

Při následném přepočítávání výsledků a určování Condorcetova vítěze bylo 

zjištěno, že z uvedeného vzorku 30 volebních obvodů byl pomocí alternativního 

hlasování zvolen Condorcetův vítěz v 24 případech (80%), zatímco v 6 případech 

nikoliv (20%). V pěti ze šesti z těchto případů byl Condorcetův vítěz tím kandidátem, 

který získal třetí nejvyšší počet prvních preferencí, konkrétně se jednalo o kandidáta 

Strany zelených. Uchazeč této politické strany byl v těchto případech preferovaný jak ze 

strany spřízněné Strany práce, ale i pro voliče Liberálně/ Národní koalice byl 

přijatelnější alternativou než kandidát Strany práce. I toto byla výhoda metody zvolené 

na základě reálných výsledků, neboť nyní můžeme získaná data interpretovat na 

konkrétním stranickém systému a reálných volbách. 

Zajímavé bylo též pozorování na druhých a dalších pozicích. Pouze v šesti 

z pozorovaných třiceti obvodů (20%) bylo pořadí určené Condorcetovou metodou na 

základě párových voleb totožné s pořadím, v jakém uchazeči vypadávali v jednotlivých 

kolech při použití alternativního hlasování. Ve většině případů skončil dle 

Condorcetovy metody na lepších pozicích kandidát Strany zelených z důvodů, které 

byly již zmíněny výše. V několika málo případech došlo též k vylepšení celkové pozice 

u kandidáta, který skončil až čtvrtý v pořadí dle alternativního hlasování. Tento jev 

může být samozřejmě ovlivněn vybranými volebními obvody, které byly určeny tak, 

aby se pravděpodobnost tohoto úkazu vyskytla. 
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Zmíněná pozorování budu provádět i na ostatních typech ordinálních volebních 

systémů, které popíšu v dalších kapitolách. 

 

2.1.2 Papua-Nová Guinea 

Papua-Nová Guinea je z hlediska zkoumání účinků volebních systémů velice 

zajímavý případ, pro výzkum alternativního hlasování snad dokonce důležitější než 

Austrálie. Alternativní hlasování bylo v Papue implementováno v roce 1964, v době, 

kdy byla Papua stále pod australskou správou, ale pomalu byla připravována na 

nezávislost. Alternativní hlasování bylo použito ve třech volbách 1964, 1968, 1972 a 

z hlediska výzkumu účinku volebních systémů v rozdělených společnostech představuje 

zásadní případ. 

Papua-Nová Guinea je vysoce etnicky fragmentovaná společnost s více než 850 

jazyky a několika tisíci soupeřícími kmeny a klany [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2008: 

50]. V těchto podmínkách, připočteme-li nízkou gramotnost a minimální zkušenost se 

svobodnými volbami, je volební soutěž zcela odlišná od předchozího australského 

případu. Počet kandidátů je extrémně vysoký, stranický systém nestrukturovaný, nízká 

stranická identifikace, velká fluktuace politiků mezi jednotlivými volbami. Většina 

obyvatel žije na vesnicích a mají tendenci hlasovat pro kandidáty z vlastního klanu 

(kmene) [Reilly 1997a: 3].  

Za takovýchto podmínek mělo alternativní hlasování koncentrující účinky a nutí 

kandidáty ke spolupráci. První preference, které uchazeč získá od příslušníků svého 

klanu, nestačí na zvolení, a proto se musí ucházet o druhé a další preference od členů 

jiných klanů. Volby v Papue dokázaly, že kandidáti, kteří si zajistili širší podporu 

druhých a dalších preferencí, dokázali zvítězit nad těmi, kteří měli nejvíce prvních 

preferencí, ale jejichž podpora byla více lokálně koncentrovaná. V tomto směru se 

objevovaly politické kampaně ve smyslu „dejte mi Váš druhý hlas [tamtéž]. Tento trend 

se navíc postupně posiloval, takže ve volbách v roce 1972 došlo v 16% volebních 

obvodů ke změně vítěze oproti prvním preferencím.45 

Po získání nezávislosti v roce 1975 však bylo rozhodnuto o změně volebního 

systému k systému prosté většiny. Argumentem pro toto nahrazení byla komplikovanost 

alternativního hlasování, důležitou roli také sehrála snaha o odtrhnutí se od koloniálního 

dědictví. Jedním z předpokladů bylo i to, že se výsledky příliš nebudou lišit od 
                                                 
45 Pro ilustraci v posledních volbách v Austrálii tento podíl byl pouhých 6%. 
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alternativního hlasování. Tato změna však byla pro další fungování volební soutěže 

klíčová. V podmínkách systému relativní většiny již nebyla žádná pobídka pro 

spolupráci kandidátů, a jelikož již nebyla nutná pro zisk mandátu absolutní většina 

hlasů, zvítězil často kandidát největšího klanu [Reynolds, Reilly, Ellis et al. 2008: 51]. 

Od snahy o získávání politické podpory od jiných klanů odrazovalo též riziko násilného 

napadení kandidáta, který by se odvážil za hranice svého klanu [Reilly 1997a: 6].  

Dalším podstatným efektem systému relativní většiny bylo radikální snižování 

procenta hlasů pro vítězné kandidáty.  

 

Tabulka č.  7 Procentuální většina zvolených kandidátů 

 

Zdroj: Chytilek: 2007 

 

Z této tabulky je patrné, jak postupně podíl hlasů pro vítěze klesal. V roce 2002 

již pouze jeden kandidát získal mandát na základě nadpoloviční většiny hlasů. Naopak 

v některých případech zvítězil uchazeč na základě pouhých pěti procent hlasů! 

[Reynolds, Reilly, Ellis et al.: 51]. Tento trend zásadně snižoval reprezentativitu vítězů 

a zvyšoval napětí ve společnosti. Volby v roce 2002 pak doprovázelo výrazné násilí, 

smrt přibližně sta osob a volební machinace, např. ukradené volební urny, vícenásobné 

hlasování stejných osob, fiktivní voliči… Tyto volby byly pozorovateli označeny jako 

nejhorší v papuánské historii [Papua New Guinea Country Review 2010]. V roce 2003 

proto (mimo dalších opatření) rozhodl papuánský parlament o návratu k alternativnímu 

hlasování. První a zatím poslední volby se konaly v roce 2007 a byly doplněny o přísná 

bezpečnostní opatření. A přestože se ani tyto volby nevyhnuly některým problémům 

(např. nedostatečná kontrola voličů, asistence při hlasování), byly tyto volby hodnoceny 

mnohem příznivěji než ty předchozí. Co se týče účinků nového volebního systému, na 
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důkladnou analýzu je po prvních volbách brzy a bude nutné počkat na další vývoj a 

akomodaci alternativního hlasování. 

Papuánský příklad dokládá to, co už známe z Austrálie. Alternativní hlasování 

svým mechanismem podporuje volební spolupráci, preferenční výměnu a zvyšuje 

reprezentativitu vítězného kandidáta. Papuánský příklad dokládá, že tyto předpoklady 

neplatí pouze pro stabilní strukturovaný stranický systém, ale též pro etnicky rozdělené 

společnosti. Je až s podivem, v jak velké míře mohou být účinky jednoho volebního 

systému v dvou zcela odlišných podmínkách podobné, zvlášť jedná-li se v o případ 

komplikované klanové struktury. Z výše uvedených důvodů se alternativní hlasování 

stalo již v minulosti inspirací pro některé autory. Donald Horowitz pokračuje v 

obhajobě alternativní hlasování nad rámec stranického systému, ale dle tohoto autora 

„alternativní hlasování pravděpodobněji vyprodukuje vládu, která bude konat 

umírněnou politiku“ [Horowitz 1991: 189-190]. Horowitz následně doporučuje 

alternativní hlasování pro postapartheidní Jihoafrickou republiku.46 

 

2.1.3 Spojené státy americké 

V Spojených státech amerických se alternativní hlasování (které je zde 

označováno za instant runoff voting) dostalo do centra pozornosti na konci minulého 

tisíciletí. V roce 1999 Vermontská komise doporučila v návrhu alternativní hlasování 

pro všechny typy voleb ve Vermontu. V roce 2002 přijalo San Francisco alternativní 

hlasování pro městské volby. V roce 2002 se na Aljašce konalo referendum o zavedení 

tohoto volebního systému, toto hlasování však dopadlo poměrem 64% : 36% 

v neprospěch alternativního hlasování. V současné době se používá v mnoha státech 

USA, konkrétně Arkansasu, Berkeley, Louisianě, Minneapolisu, Severní Karolíně, 

Oaklandu, San Franciscu a v Jižní Karolíně, přičemž v tomto roce by mělo být 

implementováno v Memphisu, Portlandu, Springfieldu a dalších městech. Tento systém 

je používán pro volby městských rad a starostů. Alternativní hlasování má podporu ze 

strany neziskových organizací, např. Fair Vote – Center for Voting and Democracy 

(http://www.fairvote.org/).  

                                                 
46 Pro Jihoafrickou republiku byl nakonec zvolen systém poměrného zastoupení, který obhajoval např. 
Arend Lijphart. Alternativnímu hlasování se nedostalo výrazné pozornosti. I tento případ ukazuje, že 
implementace alternativního hlasování je (převážně kvůli jeho malé rozšířenosti) méně pravděpodobná 
než přejímání rozšířenějších způsobů hlasování. 
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Důvodů, proč alternativní hlasování dosáhlo takové popularity, je několik. Tím 

prvním je, že se zmenšuje počet kandidátů, kteří vítězí s absolutní většinou hlasů a to 

jak ve státních, federálních, tak i v prezidentských volbách [Langan 2005: 1569]. 

Druhým důvodem je pokus politiků zabránit tříštění své voličské banky. Toto téma se 

stalo ožehavé v prezidentských volbách v roce 2000, kdy pouze těsnou většinou zvítězil 

George Bush. Přitom téměř tři procenta hlasů získal třetí v pořadí kandidát Strany 

zelených Raplh Nader, který měl svými postoji blíže k Al Gorovi, výsledek těchto voleb 

je interpretovatelný tak, že Raplh Nader odebral hlasy Al Gorovi a pomohl Georgi 

Bushovi k vítězství. Problém tříštění hlasů se objevuje i na úrovni států. V Novém 

Mexiku Strana zelených odebírá hlasy Demokratické straně, na Aljašce Libertariánská 

strana a Aljašská strana nezávislosti poškozují Republikány. Není proto divu, že 

iniciativy pro zavedení alternativního hlasování se dočkaly obě tyto strany.  

Dalšími argumenty pro zavedení alternativního hlasování je snížení nákladů na 

volební proces a zvýšení volební účasti. V několika státech je používán vícekolový 

systém, který je za prvé finančně nákladný, za druhé ve vícekolových volbách 

docházelo k poklesu účasti v druhých a dalších kolech. Jak ukazují data ze San 

Francisca, již v prvních volbách v roce 2004, kdy bylo alternativní hlasování použito, 

došlo k výrazné úspoře nákladů (cca 1,2 milionů dolarů) a vítězové dosáhli výrazného 

zvýšení jejich podpory [Hill, Richie 2005: 64-65]. 

Zavádění alternativního hlasování se neobejde bez problémů. Ústavy některých 

států, případně volební zákony, v sobě mají přímo zakotveno, že kandidáti musí 

k vítězství získat absolutní většinu hlasů. Tato většina se ale dle tradičního výkladu 

počítá z podílu původních hlasů. Jako příklad může posloužit Texas, kde Státní 

tajemník (Secretary of State of Texas), který má na starosti volební záležitosti, prohlásil, 

že alternativní hlasování není slučitelné se zákony. Texaský volební zákon vyžaduje 

absolutní většinu, která je chápána jako „tradiční“ absolutní většina, ne jako 

„preferenční“ absolutní většina [Langan 2005: 1574-1575]. Přesto si troufám tvrdit, že 

vzhledem k popularitě, jaké se alternativnímu hlasování ve Spojených státech dostává, 

budou následovat další státy, které tento volební systém budou přijímat. 

 

2.1.4 Velká Británie 

Velké Británii se týkají hned dva ordinální systémy, a to alternativní hlasování a 

doplňkové hlasování (to bude rozebráno v příští části).  
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Alternativní hlasování je vysoce aktuální otázkou dnes, přestože jeho počátek lze 

nalézt již v roce 1997. Konkrétně v předvolebním programu Labouristické strany, která 

slibovala po volbách ustanovit nezávislou komisi, která by otevřela otázku alternativy 

k systému relativní většiny. Po vyhraných volbách skutečně vznikla Jenkinsova komise, 

která přinesla návrh ve své zprávě z roku 1998. Komise řešila několik požadavků na 

nový volební systém, konkrétně při zachování stabilních vlád a vztahu mezi voličem a 

poslancem zajištění větší proporcionality výsledku a posílení „voter choice“. 

Diskutované systémy byly mezi jinými i doplňkové i alternativní hlasování. Přestože 

alternativní hlasování splňovalo tři podmínky (vytvoření stabilní vlády, posílení „voter 

choice“ a zajištění přímého vztahu mezi poslancem a voličem), nenaplňovalo naopak 

podmínku proporcionality, dokonce dle zprávy komise mohlo být ještě méně poměrné 

něž stávající systém.47 Ze závěrečných doporučení tedy vyplývá, že by mělo být použito 

systému, který by kombinoval alternativní hlasování (pro 80-85% poslanců) s listinnou 

složkou na úrovni hrabství (counties), která by tlumila disproporcionalitu alternativního 

hlasování (takzvané AV Top-up nebo AV+). Jenkinsova komise se zde nechala 

inspirovat systémy AMS (additional member system), které se používají ve Skotsku a 

Walesu. 

Volební reforma však poté zamrzla a ke slovu se dostala až v roce 2010. Ve 

volbách nezískala ani jedna ze dvou velkých stran nadpoloviční většinu křesel v Dolní 

sněmovně Parlamentu a poprvé od druhé světové války (kromě krátkého období 1977-

1978) musela být vytvořena koaliční vláda Konzervativců a Liberálních demokratů. A 

byli to právě Liberální demokraté, kteří si vynutili diskuzi o změně volebního systému, 

který je dlouhodobě poškozuje. Liberálové nakonec dokázali v rámci zákona prosadit 

referendum o této otázce. Toto referendum se konalo 5. května a otázka zněla: 

V současnosti používá Velká Británie systém relativní většiny pro volbu poslanců Dolní 

komory. Měl by být místo toho používán systém alternativního hlasování?48 Změnu 

volebního systému však odmítly více jak dvě třetiny hlasujících - 67,9%49. Přesto se 

                                                 
47 It offers little prospect of a move towards greater proportionality, and in some circumstances, and those 
the ones which certainly prevailed at the last election and may well do so for at least the next one, it is 
even less proportional that FPTP. Zpráva Jenkinsovi komise: http://www.archive.official-
documents.co.uk/document/cm40/4090/4090.htm 
48 At present, the UK uses the ‘first past the post’ system to elect MPs to the House of Commons. Should 
the ‘alternative vote’ system be used instead? 
http://www.aboutmyvote.co.uk/5_may/referendum_2011.aspx 
49 http://ukreferendumresults.aboutmyvote.co.uk/en/default.aspx 
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nedá předpokládat, že tímto snaha o volební reformu končí, už vzhledem k vyjádření 

vrcholných politiků.50 

 

2.2 Doplňkové hlasování 

Doplňkové hlasování je možné označit za poměrně mladý volební systém. Dříve 

byl sice aplikován v Queenslandu (1892-1942), poté však zmizel z mapy světa a jeho 

opětovnou renesanci lze zařadit do osmdesátých let, kdy bylo zavedeno pro 

prezidentské volby na Srí Lance. Vzrůst zájmu souvisí s jeho implementováním do 

voleb starostů ve Velké Británii, která se poté stala inspirací pro Norsko. Doplňkové 

hlasování se jeví jako potenciální náhrada relativně většinového systému a jako 

kompromis mezi touto a dvoukolovou metodou. Následující stať ukáže, zda toto 

odpovídá realitě či je to pouhá fikce. Stejně jako v předchozím případě alternativního 

hlasování i zde bude kladen důraz na využití ordinální povahy doplňkového hlasování, 

které budu srovnávat s (na první pohled podobným) alternativním hlasováním. 

 

2.2.1 Velká Británie 

Doplňkové hlasování bylo navrženo pro Velkou Británii Plantovou komisí pro 

celostátní volby a mělo nahradit systém relativní většiny. Systém byl navržen 

Labouristickým poslancem Dále Campbell Savoursem jako kompromis mezi 

dvoukolovým většinovým systémem a alternativním hlasováním. Pokud připomeneme 

mechanismus doplňkového hlasování, může se zdát tato představa logická. Volič může 

kromě první preference označit ještě náhradního“ kandidáta. V případě, že žádný 

z uchazečů nezíská nadpoloviční většinu prvních hlasů, jsou eliminováni všichni 

kandidáti kromě prvních dvou a hlasy těchto vypadnuvších jsou přiděleny kandidátovi 

na druhém místě na volebním lístku (v případě, že je takto označen jeden ze dvou 

nejúspěšnějších kandidátů, pokud ne, hlas voliče propadne). Systém by tak měl umět 

dvoukolovou volbu provést najednou. Jak se pokusím ukázat na příkladu Velké 

Británie, toto však zcela neplatí. 

Ze zprávy Plantovy komise je patrné, že se její členové domnívali, že vymysleli 

zcela novou volební metodu, která nebyla využita pro žádné legislativní volby [Reilly 

                                                 
50 Naoříklad lídr Labouristické strany Ed Miliband prohlásil, že se bude nadále snažit změnit volby, aby 
se „lidé cítili více vtaženi do politiky“ : http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-13311118 
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1997b: 96]. Členové Plantovy komise tak zcela přehlíželi aplikaci doplňkového 

hlasování (pod názvem contongent vote) v letech 1892-1942 nebo prezidentské volby 

na Srí Lance, kde byl tento systém zaveden v roce 1982.51 Přesto se nelze divit, že 

poslanci tyto případy neznali, neboť toho času nebyly reflektovány v literatuře (nebo jen 

minimálně).  

Z hlediska uvedení do praxe byly klíčové volby v roce 1997, do kterých šla 

Labouristická strana s programem přímé volby starostů (mayor) a po svém vítězství 

začala tuto politiku realizovat. Pro přímou volbu starostů bylo zvoleno právě doplňkové 

hlasování, i když obě opoziční strany preferovaly jiné alternativy, konkrétně 

Konzervativci systém relativní většiny, Liberálové alternativní hlasování. Systém 

relativní většiny byl odmítnut, protože je při něm malá pravděpodobnost získání 

nadpoloviční většiny pro vítěze, dvoukolové hlasování z důvodu nutnosti jít k volbám 

dvakrát. V úvahu přicházelo alternativní hlasování, ale doplňkové hlasování bylo 

upřednostněno z více důvodů: 1) Je blíže systému relativní většiny, takže pro voliče 

odpadá nutnost učit se něco výrazně nového; 2) Oproti alternativnímu hlasování je 

doplňkové hlasování výrazně jednodušší; 3) Tím, že volič má u doplňkového hlasování 

pouze dva hlasy, je pro něj větší stimul, aby oba hlasy využil; 4) Administrace a sčítání 

výsledků je výrazně jednodušší, 5) Doplňkové hlasování zabraňuje počítání slabých 

preferencí; 6) Doplňkové hlasování zajistí zvolení většiny starostů na základě absolutní 

většiny52; 7) Doplňkové hlasování produkuje širší „viditelnější většiny, tím, že 

eliminuje najednou všechny kandidáty kromě prvních dvou oproti alternativnímu 

hlasování, které tak činí postupně, přičemž tento proces končí, jakmile kandidát získá 

nadpoloviční většinu hlasů a 8) Doplňkové hlasování odradí méně známé osoby od 

kandidování a pomůže posílit soudružnost stran [Kolk, Rallings, Trasher 2004: 594-

595]. Některé argumenty jistě mají svá opodstatnění, avšak poslední čtyři důvody jsou 

hodně slabými a jak volební praxe je nepotvrdila. 

Změna volby starostů byla podmíněna referendem k této otázce a nutno dodat, 

že ani ze strany obcí ani ze strany voličů nebyl přílišný zájem směrem k této reformě a 

referenda dopadala převážně negativně, z celkem třiceti sedmi referend dopadlo dvacet 

čtyři odmítavě. Prvním městem, ve kterém byla přímá volba uskutečněna, byl Londýn 

v roce 2000, posléze začala pomalu přibývat další města a v současné době je těchto 

                                                 
51 Tyto případy se liší počtem hlasů, které má volič k dispozici. V Queenslandu měl volič k dispozici tolik 
hlasů, kolik chtěl, na Srí Lance je možnost označit tři kandidáty. 
52 Což je dost slabý argument zvlášť v porovnání s alternativním hlasování, které je postaveno na 
myšlence absolutní většiny. 
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obcí celkem dvanáct. Tento nezájem provázela i nízká účast voličů  v referendech i v 

samotných volbách. Nejvyšší voličská účast byla v North Tyneside (42,3%), nejnižší 

pak v Mansfieldu pouhých 18,3%. V samotném Londýně se hlasování účastnila 

přibližně třetina oprávněných voličů [Kolk, Rallings, Trasher 2004: 591]. Zajímavostí je 

pak vývoj v obci Stoke on Trent, která nejdříve přijala přímou volbu starosty, aby se jí 

pak občané v referendu v roce 2008 vzdali.53 

Již první volby ukázaly výsledky odlišné od představ Labouristů, jednak tím, že 

v Londýně i v jiných městech zvítězili uchazeči, jenž kandidovali jako nezávislí. 

Druhým faktorem bylo to, že z dvanácti voleb pouze ve čtyřech z nich zvítězil kandidát 

s absolutní většinou hlasů.  Naopak v již zmiňovaném Stoke on Trentu získal vítěz 

pouhých 28,9% hlasů, přičemž přibližně osmdesát procent hlasovacích lístků od voličů, 

kteří na prvním místě vybrali eliminovaného kandidáta, zůstalo nevyužito, buď proto, že 

i druhý označený uchazeč byl již eliminován nebo proto, že se volič rozhodl jednoduše 

svou druhou preferenci nevyužít. 

Nyní přistoupím k analýze jednotlivých argumentů zmíněných výše. Body 1) 

větší blízkost systému relativní většiny a 4) snadnější administrace jsou relevantní a 

není třeba je zpochybňovat. Bod 2) větší jednoduchost oproti alternativnímu hlasování, 

případně dvoukolovému systému. Zde je třeba rozebrat, co se míní jednoduchostí. 

Doplňkové hlasování rozhodně neklade takovou mechanickou náročnost na voliče, 

neboť ten má pouze dva hlasy, takže se nemusí rozhodovat nad kompletním udílením 

preferencí. Z hlediska strategického hlasování je ale doplňkové hlasování naopak 

komplikovanější. Pokud u preferenčního hlasování mám možnost seřadit všechny 

kandidáty, pak ve většině případů bude můj hlas využitý, neboť v postupné eliminaci 

uchazečů se bude přesouvat směrem k relevantním kandidátům. Pokud mám pouze dva 

hlasy, pak se musím více rozmýšlet nad tím, jak rozdělit své dvě preference tak, aby 

můj hlas byl využitý, to znamená nutnost odhadnout, kteří dva kandidáti mají šanci na 

postup do imaginárního druhého kola. Tento odhad je tím komplikovanější, čím více 

osob kandiduje. Oproti dvoukolovému hlasování je rozdíl v tom, že v případě druhého 

kola volič vidí oba kandidáty, kteří postoupili, v případě doplňkového hlasování musí 

pouze hádat [Kolk 2008: 418].  

Využití hlasu lze rozdělit na efektivní a neefektivní. Efektivním využitím je 

míněna volba alespoň jedním z obou hlasů pro alespoň jednoho ze dvou kandidátů. Na 

                                                 
53 http://www.birminghampost.net/news/2008/10/24/stoke-votes-to-lose-its-elected-mayor-65233-
22110351/ 
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základě toho lze pak rozdělit voli če do několika skupin podle způsobu využití hlasů. 

Následující schéma je převzato z [Kolk, Rallings, Thrasher 2006: 97] 

Efektivní využití hlasu: 

1) Volba pro alespoň jednoho ze dvou top kandidátů 

2) Volič využije pouze jeden hlas, kterým volí pro jednoho ze dvou top 

kandidátů 

3) Volič volí oběma hlasy pro jednoho ze dvou top kandidátů (oba hlasy pro 

stejného kandidáta 

Neefektivní využití hlasu: 

4) Volič volí oběma hlasy pro vyřazené kandidáty 

5) Volič využije pouze jeden hlas pro volbu kandidáta, který je vyřazen 

6) Volič volí oběma hlasy pro stejného kandidáta, který je vyřazen. 

7) Neplatný hlas 

 

Konkrétní rozdělení lze pozorovat na výsledcích voleb v Londýně 2000, 2004 a 

2008. 

 

Tabulka č. 8 Využití voličských hlasů na základě voleb v Londýně 2000, 

2004 a 2008 

  
2000 
(v %) 

2004 
(v %) 

2008 
(v %) 

1) Volba pro alespoň jednoho ze dvou top kandidátů 63,1 63,9 x54 
2) Volič využije pouze jeden hlas, kterým volí pro jednoho ze dvou top 
kandidátů 11,7 10,9 x 
3) Volič volí oběma hlasy pro jednoho ze dvou top kandidátů (oba 
hlasy pro stejného kandidáta 3,5 5,4 x 
Celkový počet efektivních hlasů 78,2 80,2 89,5 
4) Volič volí oběma hlasy pro vyřazené kandidáty 13,8 13,8 x 
5) Volič využije pouze jeden hlas pro volbu kandidáta, který je vyřazen 5,4 3,7 x 
6) Volič volí oběma hlasy pro stejného kandidáta, který je vyřazen. 2,6 2,3 x 
7) Neplatný hlas 2,2 3 2,2 
Celkový počet neefektivních hlasů 21,8 19,8 8,3 
Volič využije pouze jeden ze dvou hlasů 17,1 14,6 16,6 

Zdroj: 2000-2004:  [Kolk, Rallings, Thrasher 2006];  

2008: http://www.londonelects.org.uk/index.html 

 

                                                 
54 Údaj se nepodařilo získat 
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K zatím posledním volbám 2008 se bohužel nepodařila získat celková data o 

rozdělení voličských hlasů. Přesto jsou patrné trendy. Voliči se evidentně adaptovali na 

nový volební systém a přijali bipolární logiku, kdy roste podíl hlasů pro dva nejsilnější 

kandidáty (kandidát Labouristů a Konzervativců). Zajímavý je fakt, že podíl voličů, 

kteří využili pouze jednoho svého hlasu je téměř konstantní, což odporuje argumentu 3) 

Doplňkové hlasování přináší větší stimul pro voliče k využití druhé preference. 

Bod 5) Doplňkové hlasování zabraňuje počítání slabých preferencí, naráží na 

problém, jak definujeme slabou preferenci. Je zřejmé, že například poslední dvě 

preference jsou více negativní než pozitivní, kandidáty na posledních dvou místech 

nepreferujeme, ale vyjadřujeme s nimi nesouhlas. Otázkou je, kde je zlomový bod, kdy 

naše preference je ještě pozitivní a kdy už negativní. Toto také souvisí s počtem 

kandidujících osob. Navíc počítání slabých preferencí je spíše výhoda alternativního 

hlasování, která umožňuje zahrnutí všech hlasů. 

Pro ověření ostatních argumentů je nutné použít data z již uskutečněných voleb. 

Konkrétně se podařilo získat údaje o dvaceti třech volbách mezi lety 2002 – 2010 a na 

základě výsledků v těchto volbách testuji argumenty Plantovy komise a efekt 

doplňkového hlasování. Mezi těmito dvaceti třemi případy se nachází obce různé 

velikosti a efekt volebního systému je tímto ovlivněn. Nejdříve celková statistika: 

 

Tabulka č. 9 Statistika 23 voleb starostů v letech 2002-2010 

průměrná voličská účast 29,91 
průměrný počet kandidátů 6,3 
průměrný podíl hlasů vítěze 47,92 
průměrný podíl hlasů 2top kandidátů 74,91 
průměrný podíl nevyužitých hlasů 25,09 
počet obvodů s nutným přepočítáváním hlasů 18 (78%) 

počet obvodů, kde došlo vlivem druhého hlasu ke změně vítěze 0 
Zdroj: vlastní výpočet autora na základě dat z http://www.nlgn.org.uk/public/ 

 

Nízká průměrná účast odpovídá nízké účasti v referendech a celkově nízkému 

zájmu o volby starostů. Průměrný počet kandidátů 6 znamená, že vedle třech největších 

stran Labouristů, Konzervativců a Liberálních demokratů kandidovali i reprezentanti 

místních subjektů a hojně též nezávislí. Počet kandidátů rostl v souvislosti s velikostí 

obce. Nejvyšší počet uchazečů se vyskytl v obci Torbay ve volbách v roce 2005, 

jednalo se o čtrnáct kandidátů. Nejúspěšnější stranou se ukázala Labouristická strana 



 

57 

s devíti vítězi, avšak hned na druhém místě skončili nezávislí kandidáti, rovných sedm 

se jich stalo starosty. Konzervativci a Liberální demokraté obsadili shodně tři posty a 

jeden získala malá lokální strana. Tyto výsledky tedy odporují tezi č. 8) Doplňkové 

hlasování odradí méně známe osoby od kandidování. Tento efekt se nepotvrdil.  

Nyní je načase přezkoumat bod č. 6) Doplňkové hlasování zajistí zvolení 

starostů s absolutní většinou. Již z tabulky je patrné, že průměrný podíl vítěze je pod 

hranicí absolutní většiny. Z dvaceti tří voleb byl vítěz zvolen na základě absolutní 

většiny jedenáctkrát, tedy v necelé polovině případů. Ve zbylých případech se tak 

nestalo, i když vícekrát pouze těsně. V obci Stoke on Trent byl v roce 2002 zvolen vítěz 

s pouhými 28,85%, v roce 2005 v již zmiňovaném Torbeyi obdržel vítěz 28,91% hlasů. 

Není náhodou, že právě v těchto dvou volbách kandidoval nejvyšší počet uchazečů, 

V Stoke on Trent jich bylo dvanáct, V Torbeyi čtrnáct.  

 

Tabulka č. 10 Závislost většiny vítěze na počtu kandidátů 

Počet kandidátů Průměrný podíl hlasů vítěze 
4 52,52 
5 47 
6 5855 
7 49,69 
8 45,38 

12 28,86 
14 28,91 

Zdroj: vlastní výpočet autora na základě http://www.nlgn.org.uk/public/ 

 

Tento případ dokazuje náchylnost doplňkového hlasování na vyšší počet 

kandidátů. Jak již bylo řečeno výše, u vysokého počtu uchazečů hrozí riziko, že se volič 

„netrefí“ ani jedním hlasem pro jednoho ze dvou nejsilnějších uchazečů a jeho hlas 

zůstane nevyužit. I přes tento nedostatek se však dá říci, že, ačkoliv vítěz nedosáhne na 

absolutní většinu hlasů, je zvolen na základě širší většiny než v případě systému 

relativní většiny. Celkově však doplňkové hlasování nenaplnilo ambice jeho „otců“. 

Nyní bych se podíval na přímé srovnání s alternativním hlasováním. K tomu 

použiji namodelované hlasovací lístky, se kterými jsem pracoval v případě Austrálie. 

Tyto lístky jsem přepočítal na základě doplňkového hlasování. V dvaceti sedmi z třiceti 

případů (90%) vyšel výsledek voleb shodně pro alternativní i pro doplňkové hlasování. 

                                                 
55 Tato vysoká hodnota je dána dvěma případy voleb, kdy byl vítěz zvolen na základě podílu přes 60% 
hlasů. 
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Pouze třikrát se výsledek lišil a pokaždé shodným způsobem. V těchto třech obvodech 

alternativní hlasování zvolilo dvakrát kandidáta s druhým a jednou kandidáta s třetím 

nejvyšším počtem preferencí. Naopak doplňkovým hlasováním by zde byl zvolen 

uchazeč s nejvyšším počtem prvních hlasů. Důvod pro to je ten, že doplňkové hlasování 

nepočítá třetí preference a hlasy, které by tak byly v případě alternativního hlasování 

transferovány na jiného kandidáta, tak zůstaly nevyužity. Zde je také možné se 

domnívat, že by voliči v případě, kdyby akceptovali bipolární logiku doplňkového 

hlasování, rozdělili svůj hlas jinak a alespoň jednu preferenci by raději dali jednomu ze 

zástupců velké strany. 

 Na rozdíl od příkladu z Velké Británii se v modelu podařilo celkem osmkrát 

zvítězit kandidátovi, který měl až druhý nejvyšší počet preferencí. To je dáno tím, že 

příklad vycházel z volebních příkladů, kdy australská Labour Party měla k dispozici 

silného spojence v podobě Strany zelených, se kterou se dokázala dohodnout na 

preferenční výměně. Z analýz doplňkového hlasování nevyplývá, že by podobná 

pobídka a podobné dohody existovaly ve Velké Británii, patrně i kvůli jinému typu 

voleb, pro které se doplňkové hlasování využívá. 

I přes některá nesplněná očekávání, které doplňkové hlasování nenaplnilo, se 

stalo inspirací pro jiné země, konkrétně pro Norsko, o kterém se krátce zmíním. 

 

2.2.2 Norsko 

Doplňkové hlasování shodně s Británií souvisí s přímými volbami starostů. A 

stejně jako v předešlém případě i zde byl počet obcí, kde byl starosta volen přímo, 

omezen, i když v Norsku to bylo dáno centrální vládou a ne rozhodnutím jednotlivých 

obcí. Počet obcí, které přímo volily svého starostu, se zastavil na padesáti a z rozhodnutí 

vlády již nepřibudou další. Pro toto rozhodnutí byly dva důvody. Při přímé volbě 

starosty hrozilo riziko, že volební výsledek bude odlišný od volby městské rady 

(council) a dojde k vytvoření negativních podmínek pro práci starosty bez podpory 

rady. Druhým důvodem byla přílišná koncentrace na volbu osoby na místo politických 

stran, které byly ve stínu volby starosty, což by mohlo vést i ke snížení odpovědnosti 

lokální politiky, která je v Norsku silně stranická [Christensen, Aars 2010: 825]. 

Problematika komunální politiky však dalece přesahuje rámec této práce, proto se 

soustředím pouze na volební systém. 
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Na rozdíl od Velké Británie bylo hlavním důvodem pro zavedení přímé volby 

starostů klesající volební účast v lokálních volbách. Pro volby v letech 1999 a 2003 si 

obce mohly samy zvolit, zda chtějí jednokolový systém relativní většiny či dvoukolový 

systém v roce 2007 se vláda rozhodla volební systém sjednotit. Norsko se nechalo 

inspirovat Velkou Británií, doplňkové hlasování i zde mělo sloužit jako kompromis 

mezi jedno- a dvoukolovým systémem a stejně tak zde zazněly argumenty o posílení 

možnosti zvolení většinového vítěze (myšleno absolutně většinového) a větší 

jednoduchost. 

Ve volbách v roce 2007 se celkem v 48 z 50 volebních obvodů účastnili souboje 

o křeslo starosty více než  dva kandidáti, jejich počet kolísal mezi třemi a osmi, přičemž 

průměr byl 5,4 (srovnání s Velkou Británií 6,3%, nutno dodat, že v Norsku panovaly 

složitější podmínky pro kandidaturu nezávislých kandidátů) [Christensen, Aars 2010: 

829]. Ve 33 ze 48 obvodů bylo nutné započítat druhé preference (69%, Velká Británie: 

78%). V 27 volebních obvodech získal kandidát po přepočtení druhých hlasů 

nadpoloviční většinu (56%; Velká Británie 48%). Průměrný počet efektivních hlasů 

činil 78% (podíl srovnatelný s prvními volbami starosty Londýna 2000). Nově se zde 

objevují tři obvody, kde vlivem druhých hlasů dochází ke změně vítěze oproti prvním 

hlasům [Christensen, Aars 2010: 830-831]. Norsko tak nabízí výsledky srovnatelné 

s Velkou Británií. 

 

2.3 Bordovo hlasování jako alternativa k jiným ordi nálním 

volebním systém ům 

Bordovo hlasování je poněkud odlišným případem volebních systémů než jeho 

dva analyzovaní předchůdci. Zatímco jak alternativní, tak doplňkové hlasování jsou 

zahrnuty do seriózní debaty o jejich možné aplikaci, Bordovo hlasování zůstává 

povětšinou pouze v úvahách volebních matematiků a teoretiků sociální volby. Bordovo 

hlasování bývá zkoumáno právě z hlediska toho, jak (ne)dokáže naplnit požadavky 

sociální volby, zda-li je schopno (ne)zvolit Condorcetova vítěze a rozebírány jsou 

volební paradoxy, které se ho týkají. 

Tento jev není nikterak překvapivý, vezmeme-li v úvahu, že používání Bordova 

hlasování je omezeno na tichomořské ostrovy Nauru a Kiribaty, což nejsou země, které 

by stály v centru pozornosti politologů. Kromě toho jediným známým příkladem na 

celostátní úrovni jsou volby do Dolní komory Parlamentu Slovinska, zde je ale využito 
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pouze pro dva volební obvody italské a maďarské národnostní menšiny, takže 

v konečném důsledku nemá praktický vliv na výsledek voleb. I proto bude následující 

kapitola více teoretická, neboť empirická data ke zkoumání vlivu Bordova hlasování 

chybí. Ne přímo jako hlasování, ale k bodování závodníků používá obdobnou metodu 

formule 1 – v každém závodě je oceňováno prvních deset jezdců, přičemž bodová 

hodnota je postupně od prvního k desátému 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.56 

Krátce k mechanismu – stejně jako u jiných ordinálních systémů může volič 

seřadit více kandidátů, jejichž počet se může lišit, stejně tak jako dobrovolné či povinné 

označení těchto kandidátů. Na rozdíl od předchozích případů se zde preference 

přepočítává na bodovou hodnotu, přičemž v základní variantě Bordova hlasování je 

nejvyšší preference rovna počtu kandidátů a poté hodnota dalších preferencí klesá vždy 

o jedna až k hodnotě jedna pro poslední preferenci. Body ze všech preferencí se poté 

sečtou a vítězem je kandidát s celkovým nejvyšším součtem. Již zde je vidět největší 

mechanický rozdíl mezi Bordovým hlasování a alternativním a doplňkovým 

hlasováním. U posledních dvou zmiňovaných dochází k eliminaci kandidátů, tím pádem 

nejsou započítány všechny hlasy najednou a neoperuje se s preferencemi nejsilnějších 

dvou uchazečů. Bordovo hlasování naopak započítává všechny hlasy najednou a 

operuje se všemi preferencemi všech kandidátů. Proto lze nyní vyslovit hypotézu, 

kterou budu dále testovat, že Bordovo hlasování nabízí větší šanci pro kandidáty na 

třetích a dalších místech v porovnání s alternativním a doplňkovým hlasováním. Kromě 

základní verze bodování se lze setkat ještě  odlišnou verzí, která upravuje interval 

bodových rozdílů mezi jednotlivými preferencemi. Tato verze se nazývá zlomkové 

hlasování podle toho, že první preferenci hodnotí 1/1 body, druhou 1/2, třetí 1/3, 1/4 

atd.… Číselně vyjádřeno se jedná o řadu 1; 0,5; 0,33; 0,25… Nejvyšší rozdíl je tak mezi 

hodnotou první a druhé preference, kdy druhá preference má poloviční hodnotu oproti 

preferenci první a třetí preference pouze třetinovou hodnotu k první. Tato metoda 

zvýhodňuje první preference, a proto by měla mít menší vliv na případné zvolení 

kandidáta/ů, kteří obdrželi druhé, případně další množství prvních preferencí. Tato 

zlomková metoda vyjadřuje představu rozdílnosti síly preferencí. Klasická verze 

vychází z principu shodné síly preferencí mezi všemi kandidáty, zlomkové hlasování 

pak předpokládá, že největší rozdíl v síle preferencí je mezi první a druhou preferencí, a 

s každou další je tento vztah slabší. 

                                                 
56 http://formule1.auto.cz/main.php?sekce=detail&id=5919&rubrika=25#bodovani 
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Bordovo hlasování je pojmenováno podle Jeana Charlese de Bordy, 

francouzského vědce a matematika, který byl členem francouzské akademie věd ve 

stejném období jako Marquis de Condorcet. Přesto se tato volební metoda zrodila dávno 

předtím, původní autorství je připisováno katalánskému filozofovi a misionáři 

Raimondo Lullovi (1235-1315), případně filosofovi a teologovi Mikuláši Kusánskému 

(1401-1464) [de Swart, van Deemen, van der Hout, Kop 2003: 160].  

Jak již bylo řečeno, Bordovo hlasování je v zájmu především akademiků, kteří 

se zabývají teorií společenské volby a jako takovým je pro ně důležité, zda-li je 

Bordovo hlasování schopno efektivně zajistit zvolení Condorcetova vítěze. K zjištění 

Condorcetovi efektivnosti (procentuální šanci na zvolení Condorcetova vítěze) provedl 

Samuel Merill analýzu na základě matematického modelu [Merill 1984]. Merill 

namodeloval náhodnou společnost 25 voličů pro různé počty kandidátů (2;3;4;5;7;10) a 

ke každé situaci simuloval deset tisíc voleb. Poté srovnal mezi sebou různé volební 

metody podle toho, jak byly schopny zajistit zvolení Condorcetova vítěze. 

 

Obr. č. 4 Condorcetova efektivnost při porovnání různých volebních metod 

 

Zdroj: Merill 1984 

 

Merill bral v potaz i méně používané metody jako Coombsovu  metodu nebo 

schvalování (approval vote). Pro naše zkoumání je podstatné porovnání s klasickými 

metodami relativní většiny (Plurality), dvoukolovým systémem (Runoff) a alternativním 

hlasováním (Hare). Není překvapením, že nejmenší Condorcetovou efektivností oplývá 

systém relativní většiny, jehož schopnost zvolit Condorcetova vítěze rapidně klesá 

s rostoucím počtem kandidátů. A právě počet kandidátů je důležitým faktorem. Jak je 
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z obrázku patrné, v případě menšího počtu uchazečů (2 – 4) zaostává Bordovo 

hlasování za dvoukolovým systémem a alternativním hlasováním. Již od sedmi 

kandidátů je ale efektivnější a nejmarkantněji se tento trend projevuje v posledním 

sloupci u deseti kandidátů. Na rozdíl od jiných metod si Bordovo hlasování udržuje 

vysokou Condorcetovu efektivitu i při vysokém počtu kandidátů. Přičemž jak vyplývá 

z Austrálie či Velké Británie, počet uchazečů se blíží spíše sedmi (6,3 Velká Británie, 

5,6 Austrálie). 

Merill poté zkoumal dále sociální utilitaritu, která se dá chápat jako síla 

preferencí od voličů. Merill vyčítá principu Condorcetova vítěze to, že ignoruje sílu 

preferencí. V případě tří kandidátů A; B a C a pěti voličů, pokud síla (utilitarita) 

preferencí je u třech voličů 100-75-0 a u dvou 25-100-0, pak kandidát A se stane 

vítězem v poměru 3:0 k C a 3:2 k B. Zároveň by však součet utilitarit u kandidáta B byl 

vyšší než u kandidáta A. Merill pak provádí další simulaci na základě sociální utilitarity. 

 

Obr. č. 5 Sociální utillitarita r ůzných volebních metod 

 

Zdroj: Merill 1984 

 

Jak vyplývá z modelu, Bordovo hlasování jako jediné posiluje šanci na zvolení 

kandidáta s nejvyšší sociální utilitaritou se vzrůstajícím počtem kandidátů. Merill 

v závěru své studie trochu ironicky dodává, že pořadí volebních metod z hlediska jejich 

efektivity je téměř obrácené k poměru, v jakém jsou užívány. Otázka, která se nabízí, je 

proč rovnou nedat voličům šanci, aby sami určili sílu svých preferencí. Existuje volební 

metoda, která se nazývá „range voting“ nebo „score system“. Ta umožňuje voliči, aby 

každého kandidáta ohodnotil počtem bodů daném určitým rozmezím (např. 1-5 nebo 0 – 

99), tyto body se sečtou a vítězem je kandidát s nejvyšším ziskem. Jedná se tedy o 

upravenou verzi Bordova hlasování, která vedle otázky kdo preferuje koho řeší navíc 
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jak moc. Pokud je autorovi textu známo, range voting se nepoužíval ani nepoužívá 

v žádném zákonodárném sboru. Jeho povaha je také velice komplikovaná pro voliče a 

efekt těžko předvídatelný, proto pravděpodobně zůstane jedním z mnoha systémů 

v myslích politologů. 

 

Jak již bylo předesláno v úvodu této kapitoly, použití Bordova hlasování je 

velice limitované. Ve Slovinsku se volí po jednom zástupce italské a maďarské 

menšiny, kteří mají zastoupení zaručené ústavou. Metoda je pak popsána ve volebním 

zákonu ve článcích 95 a 96. Bordovo hlasování je zde nepovinné, volič může označit 

libovolný počet kandidátů, a má klasickou podobu, tedy za první místo je tolik bodů, 

kolik je kandidujících a poté vždy o jedna méně.57 Zatímco v maďarském obvodu bylo 

volební klání vždy kompetitivní (vždy kandidovalo pět osob) a reprezentanti se 

v Parlamentu střídali, v italské části v letech 2000 a 2004 kandidoval vždy jen jeden 

uchazeč Roberto Battelli. V roce 2008 již došlo k volebnímu klání pěti uchazečů, přesto 

byl Battelli zvolen opětovně. 

 

2.3.1 Kiribati 

Klasická verze Bordova hlasování se používá také na ostrovním státě Kiribati. 

Zde ale není využívána k volbám do zákonodárného shromáždění, ale při 

prezidentských volbách. Prezident Kiribati je volen lidem a po svém zvolení vybírá 

členy vlády z kiribatského Parlamentu. Zajímavostí je, že kandidáti na post prezidenta 

mohou být právě pouze členové Parlamentu. Pokud jsou více než tři potenciální 

kandidáti pro volby (čemuž bývá, většinou je nominováno šest osob), vybírají členové 

Parlamentu Bordovým hlasováním čtyři osoby, které pak stanou ve všelidových 

volbách, kde je systémem relativní většiny prezident následně zvolen. Členové 

Parlamentu mají čtyři hlasy a bodové rozdělení preferencí je klasicky 4-3-2-1. Efekt 

Bordova hlasování popisuje Benjamin Reilly na příkladu voleb 1991 [Reilly 2002]. 

Vzhledem k omezení tří funkčních období, nemohl populární prezident Ieremia Tabai 

počtvrté kandidovat. Z toho důvodu se objevilo osm nových uchazečů. Vždy po dvou 

nominovala vláda, opozice a dvě nezávislé skupiny. Za této situace došlo k dohodě o 

spolupráci a výměně preferencí mezi vládou a jednou opoziční skupinou. Důvodem této 

spolupráce bylo především zajistit nominování lídrů obou táborů a eliminaci 
                                                 
57 Volební zákon ve slovinštine zde: http://www.dvk.gov.si/DZ2008/index.html 
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populárního kandidáta opozice a lídra druhé nezávislé skupiny. To se také povedlo, 

když tito získali značné množství prvních preferencí, ale minimum preferencí dalších. 

Do všelidové volby tak postoupili oba vládní představitelé a oba kandidáti spřátelené 

nezávislé skupiny. 

 

Obr. č. 6 Nominace kandidátů pro prezidentské volby Kiribati 1991 

 

   Zdroj: Van Trease 1993 

 

Teatao Teannaki a Boanareke Boanareke vládní kandidáti, Teburoro Tito a 

Matakite Bamatang opoziční, Roniti Teiwaki a Beniamina Tinga ze skupiny 

spolupracující s vládou; a Tewareka Tentoa a Tabwea Teitiniman z druhé nezávislé 

skupiny. Spolupráce byla naprosto jasně patrná při pohledu na hlasovací lístky. Dvě 

nejčastější kombinace byly Teannaki (4body), Boanareke (3body), Tinga (2body) a 

Teiwaki (1bod) z vládního tábora; případně Teiwaki (4body), Tinga (3body), Boanareke 

(2body) a Teannaki (1 bod) od nezávislé skupiny [Van Trease 1993: 95]. Samozřejmě 

takto koordinovaný postup je myslitelný pouze v podmínkách úzké skupiny osob, pro 

celou voličskou obec je představitelný pouze v případě skutečně silné stranické 

identifikace a poslušnosti voličů vůči politickým představitelům, nicméně pro Bordovo 

hlasování je signifikantní. 

Boanareke Boanareke a Beniamina Tinga pak do skutečného prezidentského 

souboje vůbec nezasáhli, neboť neuspořádali žádnou předvolební kampaň a nebyli bráni 

jako relevantní kandidáti. V podstatě byli pouze nastrčenými figurami, jejichž cílem 

byla eliminace soupeřů, používá se označení „dummy candidates“. Tomu také 

odpovídal jejich volební zisk, dohromady něco málo přes deset procent [Reilly 2002: 

369]. 

Tento případ ukazuje citlivost a náchylnost Bordova hlasování k počtu 

kandidátů. Funguje tu prakticky opačný mechanismus oproti alternativnímu, 
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doplňkovému hlasování či pouhému systému relativní většiny. Pokud je nominováno 

více kandidátů ze stejného politického tábora či s podobnou ideologií, tak jejich šance 

na vítězství neklesá, nýbrž stoupá. Vícero autorů prokázalo, že Bordovo hlasování je 

manipulovatelné s ohledem na nominování kandidátů, v poslední době například Jerome 

Serais (Serais 2011). Ten prokazuje citlivost Bordova hlasování na takové kandidáty, 

které nazývá „weak similar candidates“, tedy (ideologicky) podobní kandidáti, avšak 

slabší. Serais uvádí tento příklad: 

 

Obr. č. 7 Příklad manipulace Bordova hlasování 

 

Zdroj: Serais 2011 

 

Představme si tento set kandidátů a preferencí. Za této situace zvítězí kandidát a 

s 18 body, na posledním místě kandidát d s patnácti body. Pokud však d „nastrčí“ jako 

„weak similar candidate“ osobu e, která je preferována vždy těsně za ním, pak v součtu 

preferencí zvítězí.  

 

2.3.2 Nauru 

Jinou podobu má Bordovo hlasování na Nauru, kde se objevuje ve formě 

zmiňovaného zlomkového hlasování. Až do roku 1968 zde vykonávala správu 

Austrálie, i poté život jednoho z nejmenších států na světě nebyl jednoduchý a členem 

OSN se stalo Nauru až v roce 1999. Od Austrálie také tento stát zdědil alternativní 

hlasování i jiné volební prvky (např. povinnou účast ve volbách). V roce 1971 se však 

Nauru rozhodlo změnit volební systém k Bordovu hlasování. Tato změna byla 

především snahou o jednodušší volební metodu pro méně gramotné obyvatelstvo.  

Bordovo hlasování je na Nauru upravenou nejenom zlomkovou metodou 

bodování hlasů, zároveň se volí ve vícemandátových obvodech – naurský 

osmnáctičlenný zákonodárný sbor je volen v jednom čtyř- a sedmi dvoumandátových 

obvodech. Tato úprava by měla mít několik efektů. Za prvé výsledný systém by se měl 
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více blížit systému relativní většiny, tím, že je třeba více druhých a dalších preferencí 

k tomu, aby „přebili“ preferenci první. Pokud bychom například srovnaly klasickou 

verzi a zlomkové hlasování, kdy volič má čtyři hlasy, pak u klasické verze je třeba 

1,33násobek druhé, 2násobek třetí a 4násobek čtvrté preference k vyrovnání preference 

první, zatímco u zlomkové podoby je to 2násobek druhé, 3násobek třetí a 4násobek 

čtvrté preference. Toto by však mělo mít i pozitivní prvek spočívající v tom, že o vítězi 

mají menší šanci rozhodnout podřadnější preference. Jak měl poznamenat Winston 

Churchill na adresu alternativního hlasování: „je rozhodováno nejméně důležitými hlasy 

pro nejméně důležité kandidáty“58 [Reilly 2002]. Empirické zkoumání naurského 

případu je však komplikováno jednak malým elektorátem a jednak nevyvinutou 

stranickou strukturou. 

 

Nyní se podívám na simulaci, kterou jsem provedl i u předchozích dvou 

volebních metod. Opět jsem použil volební lístky, které vycházely z australských voleb 

a mechanicky je převedl na případy, které by při shodném rozdělení preferencí vyšly při 

použití Bordova hlasování v základní a zlomkové podobě. Základní varianta Bordova 

hlasování zvolila Condorcetova vítěze v pouhých osmi z třiceti případů (26,7%), 

zatímco zlomkové hlasování v devatenácti případech (63,3%). Bordovo hlasování tak 

dopadlo nejhůře ze všech zkoumaných systémů. K tomuto je však nutné říci, že 

modelovaná data vycházela z prostředí alternativního hlasování. Jsem přesvědčen, že by 

v případě použití Bordova hlasování vypadalo volební klání jinak. I na základě 

poznatků z této kapitoly lze s určitostí tvrdit, že by velké politické strany nominovaly 

více svých kandidátů, kteří by sesbírali nejvyšší preference a znemožnili tak svým 

soupeřům v získání vysokých bodových hodnot. Není jistě nezajímavé, že všech osm 

případů, kdy byla základní varianta Bordova hlasování úspěšná ve výběru Condorcetova 

vítěze, patřilo mezi ty, kdy zlomkové hlasování v této funkci selhalo. 

Data také potvrdila teoretické poznatky politologů. Pokud existují mezi 

odborníky obavy z toho, že u Bordova hlasování rozhodují volby nižší preference, tak 

modelované situace tento trend zcela potvrdil. U základní varianty dvě třetiny vítězů 

byli kandidáti, kteří disponovali až třetím nejvyšším množstvím prvních preferencí! Ve 

třech případech se jednalo o uchazeče s druhým nejvyšším počtem nejvyšších preferencí 

a jednou dokonce zvítězil kandidát až ze čtvrtého místa. Pouze v šesti případech tak 

                                                 
58 “determined by the most worthless votes given to the most worthless candidates“. 
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dokázal majitel nejvyššího zisku preferencí přetavit tuto devizu ve své vítězství. 

Simulované volební klání přineslo též potvrzení předpokladů pro zlomkové hlasování, 

které bylo opačným případem základní verze.  V jeho podání totiž ve dvaceti devíti 

z třiceti volebních obvodů (96,7%) zvítězil uchazeč s nejvyšším počtem  prvních 

preferencí a pouze ve třech případech se to povedlo kandidátovi na druhém místě. Bylo 

tedy prokázáno, že efekt nižších preferencí u zlomkového hlasování je na výsledek 

voleb minimální a projeví se pouze v extrémně malém množství případů, kdy není 

rozdíl mezi prvním a druhým kandidátem nikterak značný. 

K prokázání vlivu intervalu na konečný výsledek jsem provedl ještě jednu 

simulaci, kdy jsem upravil interval bodové hodnoty preferencí z 4-3-2-1 na 5-3-2-1, 

tedy posílil jsem první preferenci. Tato na první pohled drobná změna měla zásadní 

dopad na výsledek. Posílení prvního hlasu mělo za následek, že v dvaceti pěti z třiceti 

obvodů (83,3%) zvítězil kandidát s nejvyšším počtem preferencí a systém se v této 

chvíli blížil svým účinkem zlomkovým hlasů, ve dvaceti šesti obvodech byl výsledek 

voleb shodný, zatímco v porovnání se základní verzí Bordova hlasování se jednalo 

pouze o sedm obvodů (23,3%). Vliv bodové hodnoty na celkové výsledky se tak 

jednoznačně prokázal. 

 Celkově je Bordovo hlasování mechanicky jednoduchým systémem, který má 

těžko předvídatelné účinky. Je strategicky obtížný pro politické strany, které musí řešit 

počet postavených kandidátů a jejich vzájemnou sílu, aby si nekradli preference. 

Zároveň jeho nepředvídatelnost jej činí složitým pro strategické rozhodování voličů. Pro 

své některé pozitivní vlastnosti, které vyplývají z matematických modelů (vysoká šance 

na zvolení Condorcetova vítěze, vysoká sociální utilitarita) je téměř ideálem pro vědce 

zabývající se teorií sociální volby. Stejně tak, jako před více než dvěma sty lety 

existoval badatelský spor mezi Charlesem Bordou a Markýzem Condorcetem o to, která 

volební metoda je nejlepší, existují i dnes neshody mezi vědci. Jedním z obhájců 

Bordova hlasování je Donald Saari (Saari 1997, nebo Saari 2006). Jeho oponentem je 

Mathias Risse (Risse 2003), který svůj článek nazval až téměř útočně „Proč Bordovo 

hlasování nemůže porazit Markýze Condorceta“59 Do debaty přispívají další vědci 

(např. Heckelman 2002, Emerson 2010), kteří se na základě matematických modelů 

snaží prokázat výhodu či nevýhody Bordova hlasování. Celkově se však dá souhlasit 

s Romanem Chytílkem, který předpovídá, že „je málo pravděpodobné, že se tento 

                                                 
59 „Why the count de Borda cannot beat the Marquis de Condorcet“ 
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volební systém stane výstupem volební reformy do první komory některého teritoriálně 

politického útvaru“ [Chytilek 2007: 165-166]. 
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Závěr 

 Nyní je na čase shrnout poznatky, které jsem prezentoval v této práci. 

 V první části mé diplomové práce jsem se zabýval teoretickým rámcem 

ordinálních volebních systémů. Ordinální metody nejsou považovány v literatuře 

týkající se volebních studií za samostatnou skupinu. Z velké části to souvisí s tím, že 

nejsou ve velké míře rozšířené a až na výjimky se nepoužívají pro volby zákonodárných 

orgánů. Těmi výjimkami jsou Austrálie, která je jediným více zkoumaným státem a de 

facto modelovým případem, Nauru, Papua-Nová Guinea a minimální míře Slovinsko. 

Další geografické rozšíření je omezeno na Velkou Británii a Norsko (volby starostů), 

Kiribati (nominace kandidátů pro prezidentské volby), Srí Lanku (prezidentské volby), 

Irsko. Z ordinálních volebních metod byly vyčleněny pro další zkoumání alternativní, 

doplňkové a Bordovo hlasování, které mají své využití v praxi. Jiné metody byly 

vyloučeny právě z důvodů jejich neexistence při legislativních volbách, systém jednoho 

přenosného hlasu byl vynechán z toho důvodu, že se řadí mezi poměrné metody. 

V politologické literatuře se objevuje velké množství jiných metod, z nichž některé byly 

autorem textu popsány (Nansonova metoda, Copelandova metoda, Schulzeho metoda). 

Tyto systémy však zůstávají pouze v myslích badatelů, kteří je obhajují z hlediska 

voličské volby (voter choice). Ta je postavena na co nejvyšším využití voličových 

preferencí, které by pomohly zvolit Condorcetova vítěze. Condorcetův vítěz je ideální 

kandidát, který porazí v párových volbách všechny ostatní alternativy. Z hlediska 

matematiků existuje mnoho metod, které jsou schopny ve velké míře zajistit zvolení 

Condorcetova vítěze, tyto volební systémy jsou ale tak složité, že pro celonárodní volby 

je jejich použití silně nevhodné. 

 V druhé části mé diplomové práce byly zkoumány volební metody na 

konkrétních případech Austrálie, Papuy-Nové Guiney, Spojených států amerických, 

Velké Británie, Norska a Kiribati. Na tomto místě byly zjištěny následující poznatky 

ohledně jednotlivých volebních systémů. Alternativní hlasování by mělo mít dle 

obhájců tyto účinky: 1. produkci vítězů, kteří získají absolutní většinu, 2. napomáhaní 

agregaci příbuzných zájmů, 3. zabránění tříštění hlasů (vote splitting), 4. existenci 

sofistikované informace, kterou voliči při alternativním hlasování vyjevují a 5. institut 

„preferenční výměny“ (preference swapping) jako prostředek centristické a umírněné 

politiky. Tyto předpoklady byly potvrzeny. Na případě Austrálie i Papuy byly 

prokázány centristické účinky alternativního hlasování. Je zde pozitivní vliv na 
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spolupráci kandidátů a politických stran, která funguje jak v rozvinutém stranickém 

systému Austrálie, tak v nestrukturalizovaných podmínkách Papuy-Nové Guiney. 

Alternativní hlasování je tak dle mého mínění vhodnou volební metodou především pro 

rozvinuté demokracie, které  používaly doposud jednokolový relativně většinový 

systém, a chtěly by jej nahradit metodou, která by vedla k vyšší míře reprezentativity 

vítězů. Ze tří zkoumaných systémů se mi alternativní hlasování jeví jako nejlepší pro 

reálné využití. 

 Na případech Velké Británie a Norska byly ukázány nenaplněné ambice, které 

stály na počátku přijímání doplňkového hlasování. To mělo být jakýmsi kompromisem 

mezi systémem relativní většiny a dvoukolovým systémem absolutní většiny a mělo 

napomoci zvolení starostů s nadpoloviční většinou hlasů. Toto očekávání se ale ukázalo 

nesprávné, neboť ke zvolení vítěze na základě absolutní většiny došlo v Británii i 

Norsku pouze přibližně v polovině případů. Zároveň se ukázala některá negativa 

uvedeného systému, která spočívají ve značném množství hlasů, které zůstanou 

nevyužity. Doplňkové hlasování tak zůstává méně efektivní verzí alternativního 

hlasování, které nenaplňuje jeho hlavní výhody – volbu kandidáta s nadpoloviční 

většinou hlasů a tendenci k předvolební spolupráci politických subjektů. 

U alternativního a doplńkového hlasování je omezen vliv preferenčních hlasů. 

Do celkového započítávání preferencí nejsou zahrnuty hlasy prvních dvou kandidátů, 

jejichž podíl však v Austrálii i Británii činil přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu. Tím 

se snižuje ordinální efekt a pravděpodobnost zvolení kandidáta, který nezískal nejvyšší 

počet prvních preferencí. Ordinální efekt je také minimalizován nevyužitím druhých a 

dalších hlasů, pokud neexistuje povinnost označit všechny kandidáty. Přestože 

požadovat po voliči seřazení všech uchazečů (případ Austrálie) může mít za následek 

negativní jevy (neplatné hlasy, seřazení podle pořadí na hlasovacím lístku), je 

výhodnější než ponechání této možnosti zcela dobrovolně na voličích. Proto bych se 

v případě ordinálních systémů přimlouval za omezenou povinnost využití preferenčních 

hlasů, která znamená určitý počet preferencí, které volič musí udělit, aby jeho hlas byl 

platný (dle mého názoru by ideální počet hlasů byl tři nebo čtyři na základě počtu 

kandidujících). 

 V případě zkoumání Bordova hlasování jsou poznatky omezené limitovaným 

využitím a nedostatečnými volebními daty. Přesto jsou patrné některé trendy. Bordovo 

hlasování prokázalo citlivost na počet nominovaných kandidátů. Na rozdíl od 

alternativního a doplňkového hlasování totiž nominací více uchazečů ze stejného 
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politického tábora jejich šance na zvolení roste. To může vést (a příklad Kiribati ukázal, 

že vede) k nominaci takzvaných „weak similar candidates“, což jsou ideologicky blízcí 

méně populární kandidáti. Bordovo hlasování jako jediné z trojice zkoumaných 

volebních systémů prokázalo možnost zvolení kandidátů s menším ziskem prvních 

preferencí. Tato zdánlivá výhoda se však může lehce stát nevýhodou, neboť činí 

Bordovo hlasování značně nepředvídatelným a pro voliče složitým pro rozhodnutí, 

neboť svým hlasem mohou přispět ke zvolení méně chtěného kandidáta. Toto je ostatně 

problém všech ordinálních volebních systémů. které vyžadují značné strategické 

myšlení od voličů, případně silnou stranickou identifikaci spojenou s návody od 

politických stran (how-to-vote cards).  

Nyní bych srovnal jednotlivé metody na základě modelu třiceti volebních 

obvodů, který jsem vytvořil dle dat z voleb do australské Sněmovny reprezentantů. 

Následující tabulka ukazuje výsledky ve všech třiceti volebních obvodech. Do tabulky 

jsem zahrnul tři verze Bordova hlasování – klasickou verzi, zlomkové hlasování a verzi 

s upraveným bodovým ohodnocením jednotlivých preferencí – místo hodnot 4-3-2-1 

upraveno na 5-3-2-1 (pracovně nazváno Borda+). 

 

 Tabulka č. 11 Srovnání výsledků voleb pro jednotlivé metody 

Volební obvod č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                                
Condorcet 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 1 
AV 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
SV 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Borda 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 
Fractional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Borda+ 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
                
Volební obvod č. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                
Condorcet 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 3 2 1 
AV 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
SV 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

Borda 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
Fractional 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Borda+ 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
 Zdroj: vlastní výpočet autora; Vysvětlivky: čísla v jednotlivých řádcích 

znamenají pořadí kandidáta dle prvních preferencí, Condorcet: Condorcetův vítěz; AV – 

alternativní hlasování; SV – doplňkové hlasování; Borda – Bordovo hlasování, 

Fractional – zlomkové hlasování, Borda+ : Bordovo hlasování s upraveným intervalem 
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 Z této tabulky můžeme provést celkovou statistiku volebních efektů. 

 

 Tabulka č. 12 Statistika srovnání volebních metod60 

   AV SV BR FV BR+ 
Condorcetův vítěz 80 (24) 70 (21) 43 (13) 63 (19) 70 (21) 

Vítěz s nejvyšším  
počtem 1. preferencí 63 (19) 73 (22) 20 (6) 97 (29) 83 (25) 

Vítěz s nejvyšším  
počtem 2. preferencí 33 (10) 27 (8) 7 (2) 3 (1) 13 (4) 
Vítěz s nejvyšším  
počtem 3. preferencí 3 (1) 0 70 (21) 0 3 (1) 
Vítěz s nejvyšším  
počtem 4. preferencí 0 0 3 (1) 0 0 

Nezvolení kandidáta s  
nejvyšším počtem 1. preferencí 37 (11) 27 (8) 80 (24) 3 (1) 17 (5) 

 Zdroj: vlastní výpočet autora; Vysvětlivky: AV: alternativní hlasování; SV – 

 doplňkové hlasování; BR – Bordovo hlasování, FV – zlomkové hlasování, BR+ : 

 Bordovo hlasování s upraveným intervalem 

 

 Na základě této statistiky i skutečných volebních výsledků pak můžu odpovědět 

na hypotézy, které jsem položil v úvodu této práce: 

1) Jelikož se u alternativního a doplňkového hlasování nepřihlíží k preferencím 

u dvou nejsilnějších kandidátů, je malá pravděpodobnost, že zvítězí uchazeč, který 

nezískal největší počet prvních preferencí (Efekt ordinálního hlasování je tudíž malý): 

Údaje z modelovaných obvodů i reálných voleb ukazují, že šance na uspění kandidáta, 

který dle prvních preferencí neskončil na prvním místě, jsou malé, u modelovaných 

obvodech zhruba třetinová. Avšak i tato čísla jsou vyšší než v případě reálných voleb. 

V Austrálii je dlouhodobě podíl těchto případů pod deseti procenty (poslední volby 

6%), ve Velké Británii nebyl zaznamenán ani jeden z dvaceti tří volebních obvodů a 

v Norsku se jednalo o tři ze čtyřiceti osmi volebních obvodů (6,25%). Vyšší počet u 

mého zkoumání je dán cíleným modelováním takových případů, které uvedenou šanci 

posílily. 

2) Bordovo hlasování nabízí větší šanci pro kandidáty třetích a dalších stran tím, 

že započítává další preference i dvou nejsilnějších kandidátů: Naproti předchozím 

případům Bordovo hlasování v drtivé většině případů (80%) zvolí kandidáta na druhém, 

třetím či dokonce čtvrtém místě dle prvních preferencí. Zcela jednoznačně se zde 

                                                 
60 První číslo udává procentuální podíl, druhý počet obvodů 
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projevuje efekt volebního mechanismu, který zahrnuje všechny preference všech 

kandidátů. V tomto případě se jedná o základní verzi, s čímž souvisí další otázka. 

3) Úpravou bodového rozdílu mezi jednotlivými hlasy u Bordova hlasování 

můžeme pozměnit výsledný efekt volebního systému: Tato hypotéza byla testována na 

zlomkovém hlasování a jednak na verzi Borda+ s upraveným intervalem 5-3-2-1. Obě 

verze potvrdily zásadní efekt bodového hodnocení. Oproti základní verzi se šance na 

zvolení kandidáta s ne nejvyšším počtem prvních preferencí dramaticky snížila, u 

zlomkových hlasů tvořila dokonce nejmenší počet ze všech pěti zkoumaných metod 

(pouhý jeden volební obvod). Z hlediska teorie voličské volby tak úpravou bodového 

intervalu můžeme zcela popřít ordinální povahu Bordova hlasování. 

4) Bordovo hlasování nabízí větší šanci zvolit Condorcetova vítěze než jiné 

formy ordinálního hlasování (alternativní či doplňkové hlasování): Tato hypotéza 

nebyla na uvedených modelech prokázána, Bordovo hlasování v klasické podobě 

dokonce skončilo na posledním místě co do úspěšnosti výběru Condorcetova vítěze 

(43%). Tento výsledek může být dán malým vzorkem volebních obvodů i podstatou dat, 

která vycházela z australských podmínek. Většina případů navíc vycházela z původních 

obvodů s kandidaturou čtyř až pěti osob s úplným označením všech preferencí. Při tak 

malém počtu uchazečů se zvětšuje pravděpodobnost, že o vítězi rozhodnou i druhé či 

třetí preference. Tento jev potvrdil i Samuel Merrill (viz kapitola 2.3), který ukázal 

zaostávání Bordova hlasování za jinými metodami v případě menšího počtu kandidátů 

(4-5). Merrill však zároveň potvrdil celkově vysokou míru schopnosti Bordova 

hlasování zvollit Condorcetova vítěze v souvislosti se zvyšujícím se počtem uchazečů. 

Na mém modelu dochází k zajímavému paradoxu, kdy větší ordinální efekt (sčítání 

všech preferencí) má negativní dopad na zvolení Condorcetova vítěze.  

I to ukazuje složitost Bordova hlasování. Tato komplikovanost existuje pro 

voliče, kteří musí zvolit správnou strategii, i pro politické strany, které jsou nuceny 

rozumně vybírat počet a typ kandidátů. Bordovo hlasování bych tak doporučoval spíše 

pro společenské organizace s menším počtem volitelů než pro široké masy. Však i sám 

otec tohoto volebního systémy jej zamýšlel pouze „pro vážené muže“.61 Z hlediska 

malého dosavadního geografického rozšíření, které je navíc koncentrováno na dvou 

malých ostrovních státech v Tichomoří je tak navýsost pravděpodobné, že tato volební 

metoda zůstane pouze předmětem odborných diskuzí. 

                                                 
61 „My scheme is only intended for honorable men“ [Rowley, Schneider 2004:202]. 
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Na úplný závěr bych vyjádřil optimistické přesvědčení, že míra reflexe 

ordinálních volebních systémů se v bude zvyšovat. To platí nejen pro odbornou debatu, 

ale zároveň pro jejich reálné využití. Příklad Spojených států ukazuje zvyšující se 

popularitu alternativního hlasování v tamních podmínkách. Alternativní či doplňkové 

hlasování se může stát předmětem reformy v těch zemích, kde systémy relativní většiny 

neplní zcela svůj účel, tedy nezvolí vítěze na základě široké podpory. To se ukazuje být 

důležitou otázkou nejen ve Spojených státech, ale např. i ve Velké Británii. Dále můžou 

tyto volební metody nahradit dvoukolové systémy, u kterých je rizikem nízká volební 

účast v druhém kole a v dnešní atmosféře šetření jednokolové volby přináší 

nezanedbatelné finanční úspory. Dle mého mínění by se tak zvláště alternativní 

hlasování mělo ve vyspělých demokraciích stát relativní alternativou při diskuzi o 

potenciálních volebních reformách. 
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Summary 

At first, I dealt with the theoretical framework of ordinal electoral systems. 

Ordinal methods are not considered in the literature on the electoral methods as a 

separate group. This fact depends on that they are not greatly expanded and with few 

exceptions they are not used for the election of legislative bodies. These exceptions are 

Australia, which is the only one more examined state and the de facto model case, 

Nauru, Papua New Guinea and the minimum level of Slovenia. Further geographic 

expansion is limited to Great Britain and Norway (Election of Mayors), Kiribati 

(nomination of candidates for presidential elections), Sri Lanka (presidential elections). 

Three electoral methods were chosen – alternative vote, suplementary vote and Borda 

rule. These systems were selected due to their use in real elections. 

 Further  electoral methods for specific cases of Australia, Papua New Guinea, 

the United States, Great Britain, Norway and Kiribati were examined. Alternative 

voting should be by advocates of these effects: 1 produce winners, who obtain an 

absolute majority, 2 facilitation of related aggregation of interests, 3 prevent 

fragmentation of votes (vote splitting), 4 the existence of sophisticated information that 

voters will give and 5 swapping preferences as a means of centrist and moderate policy. 

These assumptions were confirmed. In the case of Australia and Papua concentration 

and centripetal drives have been shown. There is a positive influence on the cooperation 

of the candidates and political parties, which functions both in the strongly developed 

party system of Australia as well as in the conditions of weak party structure of Papua 

New Guinea.  

The cases of Great Britain and Norway have shown unfulfilled ambitions 

underlying the adoption of a supplementary vote. This should be a kind of compromise 

between the system of relative majority and absolute majority two-round system, which 

should help to elect mayor with an absolute majority of votes. This expectation, 

however, proved wrong, as the winner of the election with an absolute majority 

occurred in Britain and Norway, only about half the time. It also showed some negative 

aspects of the system, which consist in a considerable number of votes that remain 

unused.  

The impact of preferential votes by alternative and suplementary vote is 

limited. To the total counting the preferences of the first two candidates are not 

included, but their share in Australia and Britain was about three-quarters of the total 
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number of votes. This reduces the effect of ordinal and benefits a candidate who gained 

the highest number of first preferences.  

In the studying of the Borda rule was revealed a problem with limited 

knowledge and insufficient use of electoral data. Nevertheless, some trends are evident. 

Borda rule showed sensitivity to the number of nominees. Unlike in the cases o 

alternative and suplementary vote more candidates from the same political camp rises 

their chances of being elected. This can lead (and an example of Kiribati has shown that 

it leads) to the nomination of so-called "weak similar candidates, which are 

ideologically close less popular candidates. Borda count is the only system of the three 

examined voting methods that increases the possibility of selecting candidates with less 

first preferences. This apparent advantage, however, can easily become a disadvantage, 

since the vote becomes highly unpredictable and difficult for voters to decide, because 

their vote can help their lower preferented candidate to be elected over their higher 

preference.  

In conclusion the author expresses the belief that due to the gradual expansion 

of the electoral methods the reflection of this topic in academical debate will also grow. 
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Příloha č. 20: Statistika srovnání volebních metod (tabulka) 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Rozdělení volebních systémů z hlediska možnosti voliče (tabulka) 

    intraparty 

    ano ne 

ano 
volné listiny, 

STV, CV, LV, 
AV, BR 

interparty 

ne vázané listiny 
přísně vázané listiny,  

FPTP, TRS 

 

Příloha č. 2: Příklad paradoxu voleb (tabulka) 

preferovaná možnost / volič 1 2 3 

A A B C 

B B C A 

C C A B 

 

Příloha č. 3: Příklad mechaniky alternativního hlasování (obrázek) 
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Příloha č. 4: Srovnání dvoukolového, alternativního a doplňkového hlasování 

(tabulka) 

Podíl hlasů 14% 27% 45% 15% 

1. preference A C B D 

2. preference D A A A 

3. preference C D C C 

4. preference B B D B 

 

Příloha č. 5: Příklad How-to-vote card (obrázek) 

 

 

Příloha č. 6: Disproporcionalita alternativního hlasování v Austrálii (tabulka) 

Volby D prvních hlasů D two party preffered vote D průměr 

2004 27,32 7,26 17,29 

2007 27,03 2,63 14,83 

2010 32,66 2,12 17,39 
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Příloha č. 7: Index deformace australských politických stran (tabulka)  

s (%) v 62 (%) l 

  ALP Col ALP Col ALP Col 

2004 40,82 59,18 47,26 52,74 0,86 1,12 

2007 56,08 43,92 52,70 47,30 1,06 0,93 

2010 49,66 50,34 50,12 49,88 0,99 1,01 
 

 

Příloha č. 8: Podíl volebních obvodů, kde dochází k využití preferencí v Austrálii 

(graf) 

Mandáty rozd ělené dle 2. a dalších preferencí
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Příloha č. 9: Součet prvních preferencí pro dvě největší strany v Austrálii 

(tabulka) 

Rok 1998 2001 2004 2007 2010 pr ůměr 

Součet 1. preferencí pro 2 

nejv ětší strany 74,23 74,92 78,11 79,66 68,45 75,07 

 

 

 

 

                                                 
62 100% tvoří mandáty pro Labor Party a strany aliance, jsou vynecháni nezávislí kandidáti a mandáty 
stran, které nepatří k ani jednomu politickému uskupení. 
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Příloha č. 10: Příklad preferenčního pořadí všech kandidátů (tabulka) 

800 535 1000 951 600 267 4153 
a a a a a a  
b b c c d d  
c d b d b c  
d c d b c b  

1000 4000 725 2000 20000 5000 32725 
b b b b b b  
a a c c d d  
c d a d a c  
d c d a c a  

4000 13000 3000 2733 13000 4000 39733 
c c c c c c  
a a b b d d  
b d a d a b  
d b d a b a  

750 250 3750 1250 706 1500 8206 
d d d d d d  
a a b b c c  
b c a c a b  
c b c a b a  

 

 

Příloha č. 11: Procentuální většina zvolených kandidátů v Papue-Nové Guinee 

(tabulka) 
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Příloha č. 12: Využití voličských hlasů na základě voleb v Londýně 2000, 2004 a 

2008 (tabulka) 

  
2000 
(v %) 

2004 
(v %) 

2008 
(v %) 

1) Volba pro alespoň jednoho ze dvou top kandidátů 63,1 63,9 x63 
2) Volič využije pouze jeden hlas, kterým volí pro jednoho ze dvou top 
kandidátů 11,7 10,9 x 
3) Volič volí oběma hlasy pro jednoho ze dvou top kandidátů (oba 
hlasy pro stejného kandidáta 3,5 5,4 x 
Celkový počet efektivních hlasů 78,2 80,2 89,5 
4) Volič volí oběma hlasy pro vyřazené kandidáty 13,8 13,8 x 
5) Volič využije pouze jeden hlas pro volbu kandidáta, který je vyřazen 5,4 3,7 x 
6) Volič volí oběma hlasy pro stejného kandidáta, který je vyřazen. 2,6 2,3 x 
7) Neplatný hlas 2,2 3 2,2 
Celkový počet neefektivních hlasů 21,8 19,8 8,3 
Volič využije pouze jeden ze dvou hlasů 17,1 14,6 16,6 
 

 

Příloha č. 13: Statistika 23 voleb starostů v letech 2002-2010 ve Velké Británii 

(tabulka) 

průměrná voličská účast 29,91 
průměrný počet kandidátů 6,3 
průměrný podíl hlasů vítěze 47,92 
průměrný podíl hlasů 2top kandidátů 74,91 
průměrný podíl nevyužitých hlasů 25,09 
počet obvodů s nutným přepočítáváním hlasů 18 (78%) 

počet obvodů, kde došlo vlivem druhého hlasu ke změně vítěze 0 
 

 

Příloha č. 14: Závislost většiny vítěze na počtu kandidátů ve Velké Británii 

(tabulka) 

Počet kandidátů Průměrný podíl hlasů vítěze 
4 52,52 
5 47 
6 5864 
7 49,69 
8 45,38 

12 28,86 
14 28,91 

 

                                                 
63 Údaj se nepodařilo získat 
64 Tato vysoká hodnota je dána dvěma případy voleb, kdy byl vítěz zvolen na základě podílu přes 60% 
hlasů. 
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Příloha č. 15: Condorcetova efektivnost při porovnání různých volebních metod 

(obrázek) 

 

 

Příloha č. 16: Sociální utillitarita r ůzných volebních metod (obrázek) 

 

 

Příloha č. 17: Nominace kandidátů pro prezidentské volby Kiribati 1991 (obrázek) 
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Příloha č. 18: Příklad manipulace Bordova hlasování (obrázek) 

 

 

Příloha č. 19: Srovnání výsledků voleb pro jednotlivé metody (tabulka) 

Volební obvod č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                                
Condorcet 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 1 
AV 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
SV 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Borda 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 
Fractional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Borda+ 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
                
Volební obvod č. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                
Condorcet 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 3 2 1 
AV 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
SV 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

Borda 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
Fractional 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Borda+ 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

 

 

Příloha č. 20: Statistika srovnání volebních metod (tabulka) 

   AV SV BR FV BR+ 
Condorcetův vítěz 80 (24) 70 (21) 43 (13) 63 (19) 70 (21) 

Vítěz s nejvyšším  
počtem 1. preferencí 63 (19) 73 (22) 20 (6) 97 (29) 83 (25) 

Vítěz s nejvyšším  
počtem 2. preferencí 33 (10) 27 (8) 7 (2) 3 (1) 13 (4) 
Vítěz s nejvyšším  
počtem 3. preferencí 3 (1) 0 70 (21) 0 3 (1) 
Vítěz s nejvyšším  
počtem 4. preferencí 0 0 3 (1) 0 0 

Nezvolení kandidáta s  
nejvyšším počtem 1. preferencí 37 (11) 27 (8) 80 (24) 3 (1) 17 (5) 

 

 


