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Úvod 

 

Britský stranický a volební systém je většinou vnímán jako velmi jednoduchý, 

snadno pochopitelný a zároveň efektivní. Po volbách roku 2010 a koaliční vládě 

konzervativní strany Davida Camerona a liberálních demokratů Nicka Clegga můžeme 

v jinak poměrně stabilním systému očekávat poměrně široké změny. Právě strana 

liberálních demokratů se totiž současným volebním systém cítí silně poškozována (nutno 

poznamenat, že nikoli zcela bezdůvodně). Volební systém Velké Británie totiž opravdu 

nahrává především dvěma velkým stranám a liberální demokraty trvale znevýhodňuje.
1
 

Téma bude zpracováno metodou jednopřípadové studie, která se mi pro toto téma 

jeví jako nejvhodnější. Samotné téma pak shledávám velmi atraktivním nejen pro jeho 

aktuálnost, ale jsme zde svědky jevu, kdy se může ještě donedávna učebnicový bipartismus 

(byť se tento jev neudál přes noc a strana liberálních demokratů, stejně jako regionální 

strany ve Walesu a Skotsku, sílí již několik po sobě jdoucích voleb) po tomto volebním 

období může změnit na systém tří téměř rovnocenných stran, což je pro zemi s takovou 

tradicí jednobarevných vlád poměrně obtížně představitelné (poslední koaliční vláda ve 

velké Británii byla ustavena roku 1940, ta ale vznikala za velmi specifické situace jako 

vláda národní shody. Poslední „klasická“ koaliční vláda ve Velké Británii tak byla 

ustavena roku 1929). 

Zároveň ale jednomandátový volební obvod se systémem „first past the post“, 

používaný pro volby do dolní komory parlamentu plní i v jistém smyslu funkci stabilizace 

politického systému. Právě o změně tohoto volebního systému se po volbách roku 2010 

poměrně vážně jednalo. Británie prodělala několik úprav svého volebního sytému, poslední 

významnou reformu pak prodělala v 90. letech minulého spojení spolu s procesem 

devoluce. Systém byl ale vždy založen na bipartismu a systému first past the post, zatímco 

volební změny se týkaly spíše úprav volebních obvodů a reakcí na postupnou devoluci 

Velké Británie, se samotným nastavením systému a jeho proporcionality se kromě úprav 

velikosti volebních obvodů v  závislosti na pohybu obyvatel nehýbalo a to byl také důvod, 

proč třetí strana získávala podstatně méně mandátů v porovnání s počtem hlasů 

odevzdaných této straně. Tento systém zajišťující stabilitu politického a stranického 

systému Velké Británie ale naráží ve chvíli, kdy tato třetí nejsilnější strana začne dotahovat 

                                                           
1
Pro znázornění nevýhodnosti tohoto modelu pro třetí stranu velmi dobře poslouží poukázání na index 

deformace v této práci zpracovaný, pohybující se u strany liberálních demokratů v posledních letech 
přibližně na hodnotě 0,4. Naproti tomu konzervativní strana pro srovnání ve volbách 2010 vykazovala 
nadreprezentaci o hodnotě 1,5. 
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větší počet parlamentních křesel, kdy tato strana naopak blokuje vznik jednobarevné 

vlády.
2
 

Výzkumné otázky a cíle práce bychom mohli definovat jako: Jakým směrem se dosud 

vyvíjel britský volební systém a co měla volební reforma připravená ve volebním období 

2010? Cílem práce pak bude sledovat a analyzovat vývoj volebního a stranického systému 

Velké Británie po druhé světové válce a dopady tohoto vývoje na jednotlivé strany. Jako 

hlavní zdroje hodlám využít jednak volební statistiky ukazující postupný vývoj 

jednotlivých aspektů britského volebního systému, pak také monografie a odborné články 

autorů věnující se narůstající disproporcionalitě voleb a potřebě (či naopak nepotřebě) 

změny tohoto systému. Cílem práce pak je sledovat vývoj volebního systému v zemích 

Velké Británie po druhé světové válce, jeho jednotlivé úpravy k nynější podobě, jeho vlivy 

na výsledek voleb a politickou situaci a v neposlední řadě se také pokusí vypozorovat 

tendence vedoucí k možné úpravě volebního systému v těchto zemích, jejíž základy byly 

položeny především výsledky posledních voleb a snahám o změnu dosavadní bipartijní 

tradice Velké Británie. Práce bude členěna na několik částí. V části první se budu věnovat 

obecným trendům volebního systém Velké Británie a jeho vývoji po druhé světové válce, 

jako hlavní zdroje literatury k tomuto využiji jak českou, tak cizojazyčnou literaturu 

britským volebním systémem se zabývající. V části druhé budou popsány jednotlivé volby 

společně s analýzou jejich výsledků, dopadu a vývoji těchto výsledků oproti volbám 

předcházejícím, hlavními zdroji v této kapitole pak budou volební statistiky a analýzy. 

Třetí část se zaobírá situací vzniklou po roce 2010 a sledováním vývoje směřujícího 

k referendu o změně volebního systému, k čemuž poslouží oficiální materiály politických 

stran a také komentáře a analýzy tímto referendem se zabývající. 

 

Nejprve bude tedy nutné popsat současný britský volební systém a sledovat jeho 

vlastnosti a účinky na jednotlivé strany. Nazýváme ho jednomandátovým volebním 

obvodem nebo také systémem „first past the post“.  Již z názvu je poměrně zřejmé, jaké 

jsou parametry takového systému. Jde o relativně většinový způsob hlasování, kdy 

v daném volebním obvodě kandidát s největším počtem hlasů získá mandát za tento obvod. 

Právě za jednoduchost bývá britský volební systém dnes nejvíce ceněn, žádné přepočty 

hlasů, natož pak druhá skrutinia se jednoduše nemusejí konat. Od tohoto rámcového 

                                                           
2CHYTÍLEK, Roman. HUŠEK, Petr. Většinové volební systémy in CHYTÍLEK, Roman. ŠEDO, Jakub. 

Volební systémy. Masarykova univerzita, Brno 2004. Str. 66 
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nastínění systému se Velká Británie nikdy neodklonila, změny byly spíše menší (nepříliš 

překvapivě pro tento region), nejčastěji šlo o změny v oblasti volebních obvodů, aby více 

odpovídaly realitě a zabránilo se problému tzv. „gerrymanderingu“
3
. To je ale jen jeden 

z nešvarů tohoto na první pohled tak atraktivně vyhlížejícího modelu. Dalším je například 

jedna z mnoha kritik jednoho z největších politologů, Giovani Sartoriho, že jednokolová 

volba relativní většinou v jednomandátových volebních obvodech nemusí nutně 

zvýhodňovat většinu, ale často v takových volbách pak vítězí spíše zástupce „největší 

menšiny“.
4
 Jako většinovou alternativu k systému first past the post pak nabízí vícekolové 

jednomandátové hlasování (právě systém alternativního hlasování), které stejně jako 

systém jednokolový mají tendenci redukovat počet stran, ovšem v menším měřítku.
5
 

Obecně většinové systémy mají tendenci plodit akceschopné vlády, které ale často 

dosti nedokonale zrcadlí výsledky voleb a poměry hlasů jednotlivých stran.
6
 To je ostatně 

bod, který Sartori na britském modelu chválí, v kombinaci se silnou (v jeho podání 

jednobarevnou) zajištěnou většinovým volebním modelem pak tvoří pro Sartoriho ideální 

kombinaci. Toto jeho hodnocení se ale právě po posledních volbách výrazně mění. O tom 

zda je poslední vláda složená po posledních volbách silná, je sice jistě možno diskutovat, 

jednoznačně pak ale tato vláda není jednobarevná. Ve vládě poprvé od druhé světové 

války
7
 zasedají zástupci více než jedné politické strany, kdy současnou vládu tvoří koalice 

konzervativní a liberální strany.  

  

                                                           
3
 Gerrymandering můžeme nejsnáze charakterizovat jako jev, kdy jsou volební obvody účelově upravovány 

pro dosažení lepších výsledků pro kandidáta upravující strany (slavné jsou právě britské obvody, které byly 
tak malé, že v nich hlasovala prakticky jen rodina kandidujícího politika).  
4 SARTORI Giovani Srovnavaci Ustavni inženyrstvi. Sociologicke nakladatelstvi SLON, 

Praha 2001. str. 17 
5
 Australská volba není přímo tématem práce a tak jen velmi krátce. Jedná se o vícekolovou většinovou 

volbu, kde jsou hojně využívány preferenční hlasy, sloužící k tomu, aby se na konci každého kola příslušník 
s nejmenším počtem preferenčních hlasů vyřadil a konalo se další kolo, dokud se nedojde k volbě zástupce 
pomocí absolutní většiny. (tamtéž) 
6
 Jaký dopad toto mělo na třetí nejsilnější stranu  ve Velké Británii se ještě v průběhu práce budu několikrát 

vracet. 
7
 I to ale byla velmi specifická situace, šlo totiž o válečnou vládu tzv. „národní shody“ 
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Volební systém: 

 

Nejprve se tedy budu věnovat efektům systému First Past the post. Tento volební 

systém má hned několik dopadů.  Většina z nich se odvíjí od faktu, že systém je poměrně 

krutý ke třetí straně v pořadí, což dále způsobuje hned několik efektů.  Třetí strana získá 

v poměru k získaným hlasům výrazně menší počet mandátů, což podle Duvergera dále 

vede k efektu, kdy si volič právě tento fakt uvědomí, a proto dá přednost jedné ze dvou 

„velkých“ stran, než aby riskoval propadnutí svého hlasu a tato volba pak vede k systému 

dvou velkých, navzájem se střídajících stran
 8

 

Systém first past the post je ke třetím stranám obecně poměrně přísný. Tato strana 

je jen vzácně vítězná v některém z volebních okresů, mívá větší zastoupení druhých místa, 

z čehož ale žádná křesla neplynou. Takový jev pak nazýváme podreprezentací dané strany. 

Ten se ale ne vždy týkal jen třetí nejúspěšnější strany, občas byla stejným způsobem 

podreprezentována i strana druhá, což bylo velmi znatelné například pro konzervativní 

stranu v roce 1966 (míra podreprezentace zde byla ale poměrně nesrovnatelná s mírou 

podreprezentace třetích stran), což vedlo k velmi přesvědčivému labouristickému vítězství.  

Dosud napsané tedy nasvědčuje tomu, že volební a stranický systém jsou pevně 

propojeny a změnou jednoho změníme i druhé. Jedním z průkopníků této teorie byl Martin 

Duverger, který považuju bipartijní systém za takový, kde je v obvyklé situaci jedna ze 

stran tak silná, že je schopna vytvořit parlamentní většinu, aniž by musela uzavírat koalici. 

9
 

S tímto se pracuje dále a obecně se usuzuje, že nejlépe se bipartismu daří, pokud se 

v dané zemi volí v jednomandátových volebních obvodech, tedy právě systémem first past 

the post. Nejdále v této disciplíně ovšem dochází Giovani Sartori, který přichází s hned 

několika kategoriemi stranických systémů. Právě bipartismus pak dělí podle odstředivých 

či dostředivých tendencí na bipolární či polarizovaný, dle vzájemného vztahu mezi oběma 

největšími stranami. Britský stranický systém je pak ukázkovým příkladem systém 

                                                           
8 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie – srovnávací analýza demokratických politických 

systémů Praha: portál. 2007. Str. 99 

9 CHYTÍLEK, Roman. HUŠEK, Petr. Většinové volební systémy in CHYTÍLEK, Roman. ŠEDO, Jakub. 

Volební systémy. Masarykova univerzita, Brno 2004. Str. 113 
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bipartismu dostředivého, kdy každá strana sice zastupuje jiný ideologický směr, ale spory 

mezi nimi nejsou nijak vyhraněny, spíše se snaží v rámci možností spolupracovat., ačkoli i 

zde bychom našli několik výjimek, nejvýznamnější asi období mezi lety 1979 – 1992, kdy 

systému dominuje konzervativní strana pod vedením Margaret Thatcherové (a systém se 

po třech volbách, ve kterých zvítězili konzervativci, začal přibližovat systému 

predominantní strany). Během tohoto období se začíná labouristická strana postupně 

vymezovat proti programu konzervativců a směřuje více doleva, což trvá až do roku 1997. 

Obecně za „nejukázkovější“ období britského bipartismu považujeme 60. Léta, kdy obě 

strany sbírají přes 90 % všech hlasů, voliči jsou se „svou“ stranou silně identifikováni a 

zároveň mezi oběma největšími stranami nepanuje větší ideologický spor.  

Nyní se tedy pokusím ve stručnosti charakterizovat britský volební a politický systém 

jako takový. Systém většinové jednomandátové volby většinou zvané first past the post má 

hned několik specifik. V první řadě je to pochopitelně obrovský počet hlasů. Které 

„propadnou“, tedy které strana nepromění v mandát. Tento způsob volby upřednostňuje 

vznik dvoustranického systému, jak tvrdí například Duverger
10

. V tomto navazuje Sartori, 

který dále charakterizuje bipartismus podle několika podmínek: Podmínky fungování 

bipartismu lze pak podle Sartoriho formulovat takto: 

 

1) Dvě strany jsou v postavení, v němž mohou soupeřit o absolutní většinu křesel. 

2) Jedna z těchto dvou stran skutečně uspěje a získá dostatečnou parlamentní většinu 

3) Tato strana si přeje vládnout sama 

4) Alternace či střídání u moci zůstává věrohodným očekáváním 
11

 

 

Dále pak Sartori určuje i základní podmínky pro udržení takového stranického 

systému. Je nutné, aby strany soutěžily dostředivě, budou tlumit štěpení a hrát politickou 

hru s odpovědnou umírněností. V takovém případě je pak pro tyto systémy ona dostředivá 

soutěž odměňující. Při dostředivé soutěži jsou „fluktuující voliči“ v největším počtu mezi 

oběma velkými stranami, tedy okolo názorového středu. Pokud by naopak oni fluktuující 

voliči byli extremisté přebíhající z extrémní levice k extrémní pravici, dostředivá soutěž by 

přestala být odměňující. Bipartismus pak tedy funguje právě tehdy, když je ideologické 

rozpětí malé.  
12

 

 

Všechny tyto podmínky Velká Británie splňuje, byt ona alternace stran byla v několika 

momentech zpochybňována (Labouristé za vlády Tonyho Blaira a jeho New Labour a 

konzervativní strana za vlády Margaret Thatcherové). Samozřejmě najdeme i teoretiky, 

                                                           
10

  ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie – srovnávací analýza demokratických politických systémů 
Praha: portál. 2007. Str. 99 
11 SARTORI, Giovani. Strany a stranické systémy. Brno:  Centrum pro studium demokracie a kultury. 2005. 

Str. 202 

12
 SARTORI, Giovani. Strany a stranické systémy. Brno:  Centrum pro studium demokracie a kultury. 2005. 

Str. 206-207 
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kteří příliš s provázaností mezi volebním a stranickým systémem nesouhlasí (např. 

Rokkan, dle kterého jsou pro stranický systém a jeho vývoj důležitější štěpné linie
13

) 

Samotný systém first past the post jako čistě většinový model se pak vyznačuje především 

obrovským počtem hlasů „propadnutých“, tedy hlasů, které byly dané straně odevzdány, 

ale nebyly následně proměněny v mandát v Dolní sněmovně. Výsledkem pak bývá 

nadreprezentace vítězné strany (tedy poměr odevzdaných hlasů k získaným mandátům) 

oproti straně druhé či třetí.  

Takový systém pak částečně zabraňuje rychlému vzniku a volebnímu úspěchu nově 

vzniklých stran (Ačkoli u stran postupně budovaných k tomuto nedochází, jak ukazuje 

„výměna pozic“ mezi labouristy a liberály v meziválečném období). 

Dalším výrazným znakem systému First Past the Post je poměrně vysoká 

disproporcionalita volebních výsledků – tedy rozdíl mezi získanou volební podporou 

vyjádřenou v procentech a výsledným ziskem mandátů. Tato disproporcionalita sílí 

především, pokud sílí třetí strany, které mohou získat poměrně mnoho hlasů, avšak první 

skončí jen v několika málo obvodech, a vítězné straně pak stačí získat menší počet hlasů 

pro zisk mandátu a dochází tak k její nadreprezentaci (má více křesel v dolní sněmovně, 

než kolik odpovídá podle celkového počtu získaných hlasů), pro zbylé strany pak 

k podreprezentaci. (Tuto nadreprezentaci či podreprezentaci můžeme velmi jednoduše 

spočítat pokud od sebe odečteme počet získaných mandátů vyjádřený v procentech (S) a 

celkovou voličskou podporu vyjádřenou v procentech (v)) V několika posledních volbách 

z této situace těží především labouristická strana, jak ukazují například data z roku 2005, 

kde průměrný počet voličů v obvodu, kde vyhrála konzervativní strana volilo 73 217 

voličů a průměrný počet hlasů odevzdaných straně v těchto obvodech byl 47 793, zatímco 

v obvodech „labouristických“ volilo průměrně 67 684 voličů a počet hlasů odevzdaných 

labour party byl 38 964, bez zajímavosti jistě není ani údaj, že liberální strana ve volbách 

roku 2005 potřebovala k zisku jednoho mandátu průměrně 110 591 hlasů. 
14

 

Vidíme tedy, že systém je poměrně disproporční, což je způsobeno hned několika 

jevy. Podpora labouristů je silnější ve větších městech, jejichž volební obvody jsou často 

menší, labouristům pak v takovém obvodě stačí menší počet odevzdaných hlasů k zisku 

                                                           
13

 LIPSET,  Seymour. ROKKAN, Stein. Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives. 
Toronto: The Free Press. 1967. str. 36  
14

 JOHNSTON, Ron, Ian MCLEAN, Charles PATTIE a David ROSSITER. Cant he boundary Commision help the 
Conservative Party?: Constituency size and Electoral Bias in the United Kingdom. The Political Quaterly. 
2009, č. 80. 479 
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mandátu, než konzervativcům, kteří mají silnější podporu mimo velká města, kde jsou 

často obvody poněkud větší.
 15

   

Tím byly motivovány také změny volebních obvodů v Anglii a Walesu. Tyto měly 

za úkol přizpůsobit tvar volebních obvodů přesunu obyvatel
16

také alespoň částečně 

odstranit zvýhodnění labouristické strany, která byla minimálně od druhé poloviny 80. let 

díky tvaru volebních obvodů ve volbách zvýhodněna. 

  

                                                           
15

 The Electoral Comission. [online] Dostupné z WWW 

http://www.electoralcommission.org.uk/elections/referendums 

16
 hned v několika volebních obvodech můžeme sledovat nárůst počtu voličů mezi lety 2000 – 2010 až o 

čtvrtinu, jak ukazuji poslední data boundary commisions  [online] Dostupné z WWW: 
http://consultation.boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/ 

http://www.electoralcommission.org.uk/elections/referendums
http://consultation.boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/
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Historický vývoj britského volebního systému 

 

O celostátní úrovni stranického a následně i volebního systému můžeme mluvit od 

roku 1885, do té doby byla situace příliš roztříštěná 
17

 mezi lety 1885 a 1923 tvoří hlavní 

strany strana konzervativní a liberální, V tomto období proběhlo celkem 8 voleb, z nichž 

hned 6 nevedlo k zisku vládní většiny pro jednu z těchto stran. 

O bipartismu ve velké Británii je tedy možno mluvit přibližně až od roku 1910, do 

té doby nebylo často z volebních výsledků možno složit silné jednobarevné vlády, byť pro 

akceschopnou vládu následně stačila podpora některé z regionálních stran. 
18

  Specifická 

byla také situace v období meziválečném, kdy se vedle tehdy standartních stran – tedy 

konzervativců a liberálů, objevuje labour party a dochází tak na několik let k tzv. 

tripartismu (za tento vzestup mohlo také částečně štěpení uvnitř liberální strany ohledně 

irské otázky). Tento vývoj vrcholí roku 1922, kdy poprvé labouristická strana získává ve 

volbách více mandátů, než strana liberální, která se tak ocitá na pozici třetí nejsilnější 

strany.  Což ostatně vedlo v roce 1923 k situaci, kdy žádná ze stran nebyla schopna sestavit 

jednobarevnou vládu s většinou v parlamentu. Sestavena byla první koaliční vláda 

labouristů (již v pozici silnější strany) a liberální strany. Vláda však vzhledem k nezvyklé 

situaci nebyla příliš stabilní a roku 1924 dochází k předčasným volbám, které s přehledem 

vyhrává konzervativní strana, což jen dále uspíšilo pád liberální strany. 

  

                                                           
17

 SARTORI, Giovani. Strany a stranické systémy. Brno:  Centrum pro studium demokracie a kultury. 2005 
Str. 206 
18

 tamtéž 
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Graf č. 1 – Volební zisky strany konzervativní, liberální a labouristické, 1900 a 1924 

(vyjádřené v procentech mandátů získaných v dolní sněmovně) 

 

(zdroj: Adam Carr's Election Archive. [online] Dostupné z WWW: http://psephos.adam-

carr.net/countries/b/britain/ výpočet vlastní.)
 19

 
 

Dalším zlomem byly volby roku 1931, tedy začátku velké hospodářské krize, se 

kterou nedokázala konzervativní strana efektivně bojovat. Byla tedy vytvořena vláda 

„národní shody“, tedy konzervativců a částí obou zbylých relevantních stran. 

O klasickém bipartismu můžeme u velké Británie tak mluvit především u období po 

druhé světové válce (byť s výjimkou roku 1974, kdy ani jedna z velkých stran nebyla 

schopna složit jednobarevnou většinovou vládu, avšak místo ustavení vlády koaliční byla 

zvolena spíše cesta předčasných voleb, konajících se toho samého roku.). Již v roce 1945 

je poměrně jasné, že jako dvě nejsilnější strany se utkají konzervativci a labouristé, 

zatímco pozice liberálů jako třetí strany dále upadala. 

V době let padesátých a šedesátých byli voliči obou stran poměrně jasně rozděleni 

podle sociálních skupin a jejich identifikací s příslušnou stranou, což zajišťovalo oběma 

největším stranám silnou a stabilní podporu ve volbách. K rozpadu toho dělení dle 

sociálních tříd dochází až v letech sedmdesátých a názory na to, proč k takovému vývoji 

dochází se rozcházejí, ačkoli vliv vzniku nové střední třídy, které se jasně neztotožňuje se 

sociální třídou ani se stranou je podle empirických zjištění vcelku jasně patrný
20

   

                                                           
19 V tabulce je pro volební rok 1918 pro liberální stranu započítán i výsledek její odtržené části 

podporující tehdejšího premiéra Lloyda George (konkrétně 112 hlasů patřilo této straně) 
20 SANDERS, David. Party identification, economic perceptions, and voting in British General 

Elections, 1974–97. Electoral Studies. 2003, č. 22.1974–97. Str. 240 
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Dalším faktorem byl i vliv samotných stran, jejichž programy se v silně dostředivém 

systému přibližují, což bourá onu pomyslnou bariéru mezi sociálními třídami.  

Právě v uvolnění této „voličské disciplíny“ je možno hledat důvod k již zmíněnému 

výsledku voleb v roce 1974, kdy došlo opět k výraznému posílení liberálů (byť byl tento 

nárůst patrný již od začátku 70. Let), jejichž volební zisk narušil systém natolik, že ani 

jedna ze stran nebyla schopna složit jednobarevnou většinovou vládu. Tyto volby byly 

vůbec výjimečné ve více ohledech. Zvítězila v nich konzervativní strana, ale se ziskem 306 

mandátů z celkových 650 jsou nuceni uzavřít koalici s liberální stranou. 
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Volební obvody 

 

Velký vliv na volební výsledek má vzhledem k volebnímu systému first past the 

post také rozložení jednomandátových volebních obvodů. V minulosti také poměrně často 

docházelo k jejich manipulaci, až v roce 1922 byla založena apolitická hraniční komise 

starající se o co možná nejspravedlivější vymezení hranic volebních obvodů ve snaze 

zabránit tzv. gerrymanderingu, tedy účelovému překreslování hranic volebních obvodů za 

účelem zisku mandátu v nadcházejících volbách. Od té doby také několikrát došlo k revizi 

těchto obvodů, především s ohledem na fluktuaci obyvatel. (tzv. boundary Commision). 

Tyto rozdíly ve velikosti jednotlivých obvodů jsou pak patrné dodnes, když v nejmenším 

volebním obvodu  Wirral West se voleb účastnilo 55 077 voličů, zatímco obvod Isle of 

Wight měl voličů 110 924 (ačkoli je potřeba zmínit, že u tohoto se již delší dobu vede 

diskuse zda, případně jak, tento rozdělit na dva obvody menší
21

 Současný systém se navíc 

projevuje jako nepříliš aktuální, kdy nově vytyčuje hranice volebních obvodů ve vztahu 

k demografickému pohybu, avšak pro tuto změnu často využívala data o počtu obyvatel 

často až dekádu stará, tedy obvody pak opět nereflektovaly aktuální stav. 
22

 

Pro samotný systém First Past the Post je samozřejmě volební geografie neobyčejně 

důležitá, v některých volebních obvodech stačí ke zvolení výrazně menší počet 

odevzdaných hlasů k zisku mandátu. Efektivní rozložení voličské podpory vzhledem 

k volebním obvodům se naplno projevilo v roce 1951, kdy labouristická strana získala 

přibližně o procento větší volební podporu ale díky rozložení volební podpory většinu 

sestavují konzervativci. V opačném gardu pak ke stejné situaci dochází v roce 1974, kdy 

většinu získávají labouristé, přestože v celkovém poměru měli menší volební podporu. 
23

 

Od 60. Let zvláštní roli získává Wales a Skotsko, ve kterých začínají velmi výrazně 

posilovat jiné strany a to regionální strany. Asi nejvýraznějším specifikem je poměrně 

                                                           
21

 JOHNSTON, Ron, Ian MCLEAN, Charles PATTIE a David ROSSITER. Cant he boundary 

Commision help the Conservative Party?: Constituency size and Electoral Bias in the United 

Kingdom. The Political Quaterly. 2009, č. 80, str. 485 
22 JOHNSTON, Ron a Charles PATTIE. From votes to seats: From votes to seats: the operation of 

the UK electoral system since 1945. Manchester: Manchester University Press, 2001. Str. 51 

23 Adam Carr's Election Archive. [online] Dostupné z WWW: http://psephos.adam-

carr.net/countries/b/britain/ 
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silný zisk primárně regionálních stran, konkrétně Plaid Cymru ve Walesu či Skotské 

národní Strany ve Skotsku. Obě se vyznačují snahou o větší decentralizaci těchto regionů 

Velké Británie a co největší míru autonomie (výraznější především v případě skotské 

národní strany) 

 

 

Graf č, 2 – zisk mandátů regionálních stran Scottish National party a Plaid Cymru, 1970 - 

2010 

 

(zdroj:YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons 

Library.  2004.) 

 

Dalším specifikem těchto obvodů je uzákoněný minimální počet zastoupení těchto 

regionů v britském parlamentu, což vedlo k nadreprezentaci Skotska a Walesu
24

– je tedy 

potřeba méně hlasů pro vítězství v daném obvodu, protože obvody jsou menší, aby bylo 

možno naplnit onen minimální počet poslanců v parlamentu. To částečně nahrává 

labouristům, kteří mají v obou těchto regionech silnější postavení než konzervativní strana.   

Celý tento vývoj v 70-80 letech narušil onu dostředivost obou největších stran, 

které se velmi výrazně rozcházeli v názorech na téma decentralizace Skotska a Walesu. 

Vrcholný krok tohoto procesu decentralizace činí v roce 1997 labouristická strana pod 

vedením Tonyho Blaira, který po uspořádání referenda zavádí instituty skotského a 

waleského parlamentu. Zároveň s tímto procesem oddalování obou velkých stran vzniká 

                                                           
24

 JOHNSTON, Ron a Charles PATTIE. From votes to seats: From votes to seats: the operation of 

the UK electoral system since 1945. Manchester: Manchester University Press, 2001. 
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prostor pro menší strany, které začínají sílit a v roce 1974 jejich zisk dokonce znemožní 

ustavit jednobarevnou vládu. 
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Analýza jednotlivých voleb 

 

V této fázi práce se budu zabývat výsledky jednotlivých voleb od konce druhé 

světové války do současnosti a sledovat jednotlivé trendy, které ovlivnily výsledky těchto 

voleb a jejich změnu ve vztahu k volbám ostatním. Sledovat budu také projevy volebního 

systému, které vedly k úvahám o jeho případné změně, tedy především nadreprezentaci a 

podreprezentaci jednotlivých politických stan a postavení třetí nejsilnější strany v daných 

volbách. Sledovány budou volby od roku 1950 (často se používají i volby roku 1945, ty 

však byly v mnohém odlišné – konaly se po téměř desetileté volební odmlce a tvar 

jednotlivých volebních obvodů nebyl s jejich pozdějším překreslením příliš blízký), odkdy 

podle Sartoriho teprve lze považovat britský politický systém za bipartismus
25

 

Jako zdroje k tomuto lze použít British Elections Studies information site, která poskytuje 

od roku 1964 poměrně masivní databázi nejen volebních výsledků, ale také nejrůznějších 

průzkumů voleb se týkajících. Zvláštní pozornost pak budu věnovat volbám pozdějším a 

postupně narůstajícímu vlivu liberální strany, který vedl až k jejímu členství ve vládě a 

návrhu na uspořádání referenda o změně volebního systému, konkrétněji tedy volbám 

v období let 1992 – 2010.  

  

                                                           
25 SARTORI, Giovani. Strany a stranické systémy. Brno:  Centrum pro studium demokracie a kultury. 2005 

Str. 204 
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Tabulka č. 1 – zisky mandátů jednotlivých politických stran, 1966 - 2010 

Party 2010 2005 2001 1997 1992 1987 1983 1979 Oct74 Feb74 1970 1966 

Conservative 306 197 166 165 336 376 397 339 277 297 330 253 

Labour 258 356 384 393 258 223 205 256 319 301 288 363 

Liberal Democrat 57 62 52 46 20 0 0 0 0 0 0 0 

Labour/Co-operative 16 0 27 26 13 6 5 13 0 0 0 0 

Ulster Democratic Unionist 8 9 5 2 3 3 3 3 0 0 0 0 

Scottish National Party 6 6 5 6 3 3 2 2 0 0 0 0 

Sinn Féin 5 5 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

Social Democratic and Labour Party 3 3 3 3 4 3 1 1 1 0 0 0 

Plaid Cymru 3 3 4 4 4 3 2 2 3 0 0 0 

Green 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Independent 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

The Speaker 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alliance Party 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Respect-Unity Coalition 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(zdroj:YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons 

Library.  2004.) 

 

Období 1950 – 1974 

 

Ve volbách mezi roky 1950 a 1970 lze poměrně jasně vysledovat, že voliči se cítili 

spjati se svou sociální skupinou a tím i se stranou, kterou se rozhodnou volit. 
26

V průběhu 

tohoto období se postupně marginalizoval vliv liberálních demokratů a stále silnější pozici 

získávala Labour party, založena roku 1900 (zčásti byl na vině i vnitřní rozkol strany 

v roce 1918). 27 

Dalším jevem poměrně charakteristickým pro toto období z hlediska voleb je 

absence třetí silnější strany. Žádná ze stran kromě konzervativní strany a labouristické 

strany nezískávala výraznější procento voličů, proto bylo pravidelně pro tyto dvě strany 

dohromady odevzdáváno přes 90 % hlasů ve volbách. Tuto roztříštěnost stranického 

                                                           
26

 History of Labour Party [online] Dostupné z WWW: 
http://www.labour.org.uk/history_of_the_labour_party 
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systému lze ověřit pomocí indexu fragmentace, který určuje právě roztříštěnost stranického 

systému (pomocí vzorce F = 1 – Σsi
2
) 28, který u Velké Británie vykazoval v roce 1964 

hodnu 0,51, v roce 1966 hodnotu 0,5 a v roce 1970 pak 0,51, zatímco po volbách 2010 

vykazuje složení dolní komory parlamentu hodnotu 0,61, Což sice stále značí bipartijní 

uspořádání (bipartismus vykazuje hodnoty mezi 0,5 a 0,67) ale posun je zde velmi patrný. 

29 

  

                                                           
28 British Election Studies Information Site, dostupné [online] Dostupné z WWW www.besis.org/votes 

29 YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons Library.  

2004. Výpočet vlastní  

http://www.besis.org/
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Graf č. 3 – index fragmentace, 1950 - 2010 

 

(Zdroj:YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons 

Library.  2004. Výpočet vlastní) 

 

 

Díky tomu docházelo i k poměrně malé deformaci výsledků, žádná ze stran nebyla 

výrazně podreprezentována ani nadreprezentována, jak tomu bylo v ostatních obdobích. 

Obě strany měly mnoho obvodů „svých“, tedy mandátů, kterými si mohla být daná strana 

poměrně jista, protože místní voliči byli s touto stranou spjati. Nejistých obvodů, ve 

kterých byl předvolební odhad výsledku nejasný, bylo jen přibližně 15. 

Dále díky tomuto jasnému rozdělení hlasů mezi dvě silné strany bylo patrné, že po volbách 

bude jedna ze stran schopna sestavit jednostrannou většinovou vládu. 
30

Tato možnost sestavení jednobarevné většinové vlády je narušena až v roce 1974, kdy ani 

jedna ze stran nebyla schopna složit většinovou vládu a proto se jako řešení zvolila 

dočasná menšinová vláda labouristické strany, která dovedla zemi k předčasným volbám.  

Tyto konkrétní volby si jistě zaslouží bližší zkoumání, jejich výsledkem bylo hned několik 

jevů v britském volebním systému poměrně ojedinělých. Příčinou tohoto výsledku byl 

poměrně velký zisk třetích stran v těchto volbách. Ty posbírali přes 20 % hlasů voličů, při 

převedení zisku na mandáty se však dočkaly zisku pouhých 4 % mandátů. Na procenta 

navíc získala větší počet hlasů konzervativní strana, avšak po převedení hlasů na mandáty 

se vítězem voleb stala stran labouristická, konkrétně pak získala konzervativní strana o 

více než 180 000 hlasů více, celkový počet mandátů však byl 297 oproti 301 mandátům 

                                                           
30

 NOVÁK, Miroslav a Tomáš LEBEDA. Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. 

Aleš Čeněk: Dobrá Voda, 2004. Str. 414 
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labouristů (z celkových 635). Jev posílení třetích stran je většinou připisován tomu, že 

nová generace v té době již nebyla natolik silně identifikována se sociální vrstvou a tím i 

s jednou konkrétní politickou stranou, čímž vzniká potřeba vzniku menších stran.
31

 Nárůst 

zaznamenaly také strany lokální, konkrétně skotská SNP a Plaid Cymru
32

 Zde je třeba ještě 

upozornit na jistou deformaci právě volebních obvodů Skotska a Walesu, kde díky 

uzákoněnému minimálnímu počtu mandátů (a tedy volebních obvodů) dochází často 

k nadreprezentaci vítězné strany v těchto regionech (je třeba méně hlasů na vítězství 

v daném obvodu než v jiných obvodech).  

 

Velmi silný vzestup ve volbách v únoru 1974 zažila strana liberální, která se ziskem 

14 mandátů byla rozhodující silou pro složení parlamentní většiny. Ani jedna z velkých 

stran ale nebyla ochotna vstoupit do většinové koalice právě s liberály a proto byly na říjen 

roku 1974 naplánovány předčasné volby, které znovu vyhrává labouristická strana, 

tentokrát s velmi těsnou většinou 319 hlasů. 
33

 

 

V opakovaných říjnových volbách v říjnu 1974 získává Plaid Cymru 3 mandáty za 

zisk 166 tisíc hlasů, skotská SNP za 840 tisíc hlasů mandátů 11, zatímco Liberální strana 

na svých 13 mandátů potřebovala 5,3 milionu hlasů.
 34

 Celé volby října 1974 byly navíc 

poměrně silně ovlivněny nepříliš velkou volební účastí, což se projevilo především na 

nižším zisku konzervativní strany. 

 

 

Období 1979 - 1992 

 

V roce 1979 dochází dle Sartoriho k jednomu z narušení britského stranického a 

politického systému jako systému bipartijního. Nastává totiž „éra“ vlád pod vedením 

Margaret Thatcherové, které se daří zvítězit hned ve třech po sobě následujících volbách, 

čímž systém přestává zcela naplňovat jedno ze Sartoriho pravidel pro identifikaci systému 

jako bipartismu a to Alternace či střídání u moci zůstává věrohodným očekáváním 
35

 

                                                           
31

 . SANDERS, David. Party identification, economic perceptions, and voting in British General 

Elections, 1974–97. Electoral Studies. 2003, č. 22. str. 240 
32

 YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons Library.  
2004 
33

  British Election Studies Information Site, dostupné [online] Dostupné z WWW www.besis.org/votes 
 
34

  V tomto případě sice dá mluvit o deformaci a podreprezentaci liberální strany, ale jen těžko za tím hledat 
nějaké silné znevýhodnění, hlasy pro Skotskou Národní Stranu byly vzhledem k povaze této strany 
pochopitelně koncentrovány na podstatně menší území, než jak tomu bylo u liberální demokracie. 
 
35

 SARTORI, Giovani. Strany a stranické systémy. Brno:  Centrum pro studium demokracie a kultury. 2005. 
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čímž tedy začíná připomínat spíše systém predominantní strany. Tak je definován systém, 

ve kterém hlavní strana systému stále získává podporu vítězné skupiny voličů, jde však 

stále o systém pluralitní a soutěživý
36

 

Toto období je i v odborné literatuře poměrně často nazýváno thatcherismem. 

Jedním z důsledků výsledku voleb v roce 1979 a cesty nastoupené Margareth 

Thatcherovou bylo také zvětšení ideologických rozdílu mezi dvěma největšími stranami 

(menší dostředivosti), kdy se především labouristická strana začíná proti tehdejší vládní 

strategii silně ohrazovat, což vede až k odštěpení pravicového křídla labour party a 

založení Sociálně demokratické strany (SDP) a jejímu následnému spojení s liberální 

stranou v tzv. Alianci. Británie tak v době 80. let směřovala k systému dvou a půlté strany. 

 

Období 1997 - 2010 

Konec tohoto odstředivého vývoje mezi hlavními stranami pak přinášejí až volby 

roku 1992. Labouristická strana opouští některé své kontroverznější programové body a 

strany se tak začínají opět sbližovat. Tomu pomáhá i nástup nového lídra strany, Tonyho 

Blaira, v roce 1994. Ten se snaží přiblížit labouristickou stranu (nyní již nazývanou New 

Labour) blíže středu, vypouští například články volebního programu týkající se 

znárodňování. V roce 1997 pak střídají u moci konzervativní stranu největším volebním 

vítězstvím v britské historii se ziskem 43 % hlasů a hned 65 % mandátů, naopak strana 

konzervativní zaznamenala svůj nejhorší výsledek od roku 1906 (výsledek byl považován 

za tragický nejen kvůli výsledku, ale také díky tomu, že před volbami 1997 docházelo ke 

změně rozložení a velikosti volebních obvodů). Pokud jde o zisk mandátů, velmi si 

polepšila i strana liberální, která získala 46 křesel, ačkoli jejich procentní zisk byl o něco 

slabší než v průběhu 80. Let. To bylo částečně zapříčiněno i na britské poměry velmi 

nízkou volební účastí 71 % 
37

 Dále byl tento nebývale vysoký nárůst liberální demokratů 

ovlivněn taktickým hlasováním proti konzervativní straně.
 38 

 

Taktickým nazýváme takový způsob hlasování, kdy daný volič nevolí podle svého 

přesvědčení, nýbrž v zájmu toho, aby v daném obvodu nevyhrál kandidát, kterého 

nepreferují. Volí proto oblíbenějšího kandidáta třetí strany, který je populární a má tak 

největší šanci na zvolení (případně se o onu šanci dělá právě s kandidátem, kterého si volič 

nepřeje). Tato metoda hlasování je ve Velké Británii hojně využívána a hned v několika 
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37 Adam Carr's Election Archive. [online] Dostupné z WWW: http://psephos.adam-
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případech měl i poměrně závažný dopad na výsledek voleb.  Asi nejvýrazněji se tento jev 

projevil v roce 1997, kdy právě z taktického hlasování velmi výrazně vytěžila labouristická 

strana, když se ziskem 43.3 % hlasů dostala celých 62,6 % hlasů, tedy byla 

nadreprezentována v poměru 1,53 %, což zároveň značí již velmi silnou deformaci 

volebního systému.  

Ostatně tato deformace, kdy je jedna strana dostane podobný počet hlasů od voličů 

v celé Velké Británii, ale díky například rovnoměrnějšímu rozložení volební podpory 

napříč jednotlivými volebními obvody, získá podstatně menší počet mandátů v dolní 

komoře poslanecké sněmovny, je pro volební metodu First Past The Post poměrně typická. 

K dokázání tohoto poměrně dobře poslouží již fakt, že v celé historii Velké Británie 

vítězná strana nikdy po druhé světové válce nezískala parlamentní většinu na základě počtu 

odevzdaných hlasů (tedy nikdy žádná strana nezískala větší než 50 % podporu voličů. Před 

druhou světovou válkou takového vítězství dvakrát dosáhla konzervativní strana v letech 

1931 a 1935) a to ani v 60. letech, kdy dvě největší strany dohromady posbírali více než 90 

% hlasů. 

Právě taktické hlasování a rozložení kampaní mezi jednotlivé obvody zvládala lépe 

labouristická strana, což ostatně prokázala i za vlád Tonyho Blaira. 

Volby roku 2001 pak přináší podobný vývoj, kdy Blairova New Labour obhajuje 

velmi silné vítězství z minulých voleb a získá 412 mandátů, tedy jen o šest méně než při 

vítězství roku 1997. V dalším posilování pozic pokračuje také liberální strana, nyní již s 52 

křesly. 

Rok 2005 sice již začala labouristická strana mírně ztrácet ze svých vítězství 

v minulých dvou volbách, avšak zisk 355 křesel k vítězství stále bohatě stačil. Znovu 

posílila liberální strana, nyní již na 62 mandátů, tedy téměř 10 % všech sněmovních křesel. 

V posledních několika volbách je tedy třetí strana (konkrétně liberální demokracie) 

dostatečně silná, aby vytvářela deformaci volebního systému (tato deformace ve formě 

nadreprezentace a podreprezentace sílí společně s postavením třetí strany, kdy pak 

v obvodech, kde třetí strana posbírala větší množství hlasů, ne však dostatečný počet 

k zisku mandátu, stačí vítězné straně menší počet voličů k vítězství v daném obvodu) a 

někteří odborníci poznamenávají, že pokud bude liberální demokracie dále posilovat své 

volební zisky, může nastat situace, kdy po volbách ani jedna ze stran nebude schopna 

vytvořit jednobarvou většinovou vládu a z liberální strany se pak stane strana, rozhodující 

o tom, jaké složení bude mít příští vláda. Tato situace nastává hned v následujících volbách 

2010. 
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Pozice třetí strany 

 

Jak již bylo zmíněno, volební systém first past the post není v Británii pro třetí 

nejsilnější stranu příliš příznivý. Třikrát došlo k situaci, kdy tato třetí strana získala 

dostatečný počet mandátů, že bez ní nebylo možno složit většinovou vládu jedné ze dvou 

největších stran. Procentuální zisk těchto stran byly ovšem výrazné podstatně častěji, avšak 

kvůli poměrně rovnoměrně rozložené podpoře napříč volebními obvody, kde následně 

poměrně často získávala místo druhé nejsilnější strany, naprostá většina těchto 

odevzdaných hlasů nebyla přeměněna v mandát v dolní komoře parlamentu Velké Británie 

a propadla. Asi nejsnáze vysledovatelným efektem tak byl to, že straně vítězné v daném 

obvodě stačí pro získání mandátu menší počet hlasů, čímž následně vzniká její 

nadreprezentace v dolní komoře parlamentu. 

Pozice třetích stran během času postupně posilovala. V 60. Letech byly zisky 

třetích stran poměrně zanedbatelné, přibližně od poloviny let 70. Však můžeme sledovat 

nárůst (v té době spíše procentní než zisk mandátů) podpory těchto stran, ať již jde o 

největší regionální strany (Plaid Cymru, Skotská Národní Strana) či například nyní vládní 

strany liberální.  

Nejsilněji podreprerezentována bývá jednoznačně právě třetí strana, která zpravidla 

nemívá silné volební obvody, ve kterých si může být poměrně jista ziskem mandátu 

(výjimku tvoří regiony Skotska a Walesu, kde Skotská národní strana a strana plaid cymru 

mají poměrně silnou podporu), často je jejich podpora rozložena spíše rovnoměrně mezi 

jednotlivé obvody, což vede k velkému počtu druhých a třetích míst, ale k velmi nízkému 

počtu míst prvních (v porovnání s celkovým počtem odevzdaných hlasů pro takovou 

stranu) a velmi výrazné podreprezentaci této strany.  Z následujícího grafu č.4  je vidět 

nadreprezentace strany vítězné, mírná podreprezentace stran druhé a velmi výrazná 

podreprezentace strany třetí (tuto nadreprezentaci či podreprezentaci poměrně jednoduše 

spočítáme tak, že zisk mandátů v procentech vydělíme procentem hlasů odevzdaných této 

straně tedy s/v).  Třetí strany se tak poměrně logicky staly největšími kritiky současného 

volebního systému first past the post. 
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Graf č. 4 – index deformace, 1918 - 2010 

 

(zdroj: YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons 

Library.  2004. Adam Carr's Election Archive. [online] Dostupné z WWW: http://psephos.adam-

carr.net/countries/b/britain/ výpočet vlastní.) 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1
9

1
8

1
9

2
2

1
9

2
3

1
9

2
4

1
9

2
9

1
9

3
1

1
9

3
5

1
9

4
5

1
9

5
0

1
9

5
1

1
9

5
5

1
9

5
9

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

7
0

1
9

7
4

 e
b

1
9

4
4

…

1
9

7
9

1
9

8
3

1
9

8
7

1
9

9
2

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

1
0

konzervativní strana

labour party

liberální strana

http://psephos.adam-carr.net/countries/b/britain/
http://psephos.adam-carr.net/countries/b/britain/


25 
 

 

 

Současná situace 

 

 

Nyní tedy již budu pokračovat výsledky a dopady voleb posledních, ve kterých 

zvítězila konzervativní strana, avšak ne takovým výsledkem, aby byla schopna sestavit 

vládu sama. S podporou 33 % získala 306 křesel. Labouristická strana získala s podporu 29 

% těsně přes 40 % křesel, zatímco strana liberální získala podporu 23 %, za což byla 

odměněna 57 křesly, tedy 8, 8 %  
39

, což jen dále podporovalo myšlenku vytvořenou již 

před zmíněnými volbami, kterou byla výrazná změna volebního systému. 

 

Po všeobecných volbách roku 2010 tak došlo ve Velké Británie k nezvyklé (ačkoli 

některými analytiky předpokládané) situaci, kdy konzervativci ve volbách vítězí, ale 

koaličního bez partnera nejsou ani oni, ani labouristé schopni stvořit většinovou 

jednobarevnou vládu. Dochází tak k již dříve avizované variantě, kdy liberální strana pod 

vedením předsedy Nicka Clegga uzavírá koaliční smlouvu s konzervativní stranou Davida 

Camerona. 
40

Součástí této dohody bylo i uspořádání referenda o změně volebního systému.  

Volební systém se snažila změnit konzervativní strana již za minulého volebního období, 

jednalo se však o návrhy poměrně dílčích změn v rámci systému. Jejich výtky směřovali 

především k postupnému nárůstu počtu poslanců dolní sněmovny, přílišnými rozdíly mezi 

počtem obyvatel jednotlivých volebních obvodů, pomalé reakci hraniční komise na změnu 

těchto volebních obvodů podle nárůstu počtu obyvatel
41

. Řešením měla být právě nová a 

výraznější změna mapy volebních obvodů a zmenšení počtu křesel v dolní sněmovně 

parlamentu o 10 %. Dříve byla touto stranou kritizována i nadreprezentace regionů Skotska 

a Walesu (zčásti pravděpodobně i proto, že strana v těchto regionech nebyla úspěšná), tato 

disproporcionalita většího počtu malých obvodů ale byla změněna roku 2005 u Walesu a u 

voleb posledních i u Skotska. Skotský parlament má nyní 73 křesel, poslední změna hranic 

proběhla v roce 2010 a provádí se pravidelně každých 8 – 12 let, což určil již Scotland Act 

                                                           
39
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Tonyho Blaira z roku 1998. 
42

 U Walesu je v současné době volebních obvodů 8, poslední 

revize roku 2006
43

  

 

Návrhy liberální strany byly podstatně ráznější a vyžadovaly by mnohem hlubší 

změnu volebního systému. Strana zdůrazňovala, že volební systém First Past the Post je 

pro třetí nejsilnější stranu v daném systému krajně nevýhodný a právě jeho změnu 

považovala za jeden ze svých největších cílů v současném volebním období. Zamýšleným 

cílem byla změna volebního systému z principu first past the post na systém alternativního 

hlasování popsaného dříve (dříve zamýšlela strana proměnu ještě razantnější a to na systém 

jednoho přenosného hlasu, který bývá již považován za systém proporční (systémy jsou 

v metodě volby prakticky totožné, hlavním rozdílem mezi systémem alternativního 

hlasování a systémem jednoho přenosného hlasu je, že ve druhém jmenovaném systému by 

již volební obvody nebyly jednomandátové). Takový návrh podává jako dodatek v roce 

2007), který by podle názoru zástupců liberální strany měl odstranit největší deformace 

britského volebního systému dopadající především na třetí strany.
 44

  V tomto smyslu pak 

také strany sepsali jeden z bodů své koaliční smlouvy, dle kterého bude uspořádáno 

referendum o změně volebního způsobu na způsob alternativního hlasu spolu s razantní 

změnou volebních obvodů, kterých mělo být méně a měly odstranit rostoucí 

disproporcionalitu. Obě strany se tak zavázaly uspořádání takového referenda podporovat, 

bez ohledu na jejich vlastní preference co se týče výsledku. 
45

 

 

Samotné referendum se pak konalo 5. května 2011 a změna volebního systému 

měla dle zmíněné koaliční dohody proběhnout směrem k většinovému modelu s možností 

alternativního hlasu. Tento způsob alternativní volby vyžaduje, aby „každý volič očísloval 

všechny kandidáty podle svých preferencí. Kandidáti s nejmenším počtem prvních 

preferencí jsou vyřazeni a preference se přerozdělují, dokud se neobjeví vítěz s absolutní 

většinou.“ 
46

 Referendum o změně volebního systému jako takové ale nebylo zmíněno 

poprvé, takovýto návrh přislíbil již v roce 1997 na základě výsledku Jenkinsovi komise, 

zabývající se parametry současného volebního systému, již Tony Blair. 
47

  

 

Koaliční strany se příliš neshodovali nad tím, jaký je pro zmíněnou stranu žádaný 

výsledek referenda. Konzervativní strana si příliš nepřála podobně razantní změnu systému 
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(jejich dřívější návrhy směřovali spíše ke zmenšení dolní komory a snahy o větší revizi 

volebních obvodů tak, aby nově vytyčené obvody vykazoval co nejmenší míru 

disproporcionality). Konzervativní strana tento postoj k možné změně vyjadřuje i 

spuštěním kampaně „no to av“, zatímco liberální demokraté a labour party (byť ta se s 

kampani say yes připojuje až později) takovou změnu podporuje. U referenda se také 

čekala poměrně nízká účast, takže konečných 42 % byla spíš překvapením, očekávala se 

ještě menší. Například v Londýně, kde se souběžně s referendem nekonaly žádné jiné 

volby byla volební účast nejnižší a to 35 %, Podle předběžných odhadů byla volební účast 

odhadována na přibližně 15 % 
48

 

Graf č. 5 – účast na hlasování u alternative vote referenda  

 

(zdroj: The Electoral Comission. [online] Dostupné z  WWW 

http://www.electoralcommission.org.uk/elections/referendums) 
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Graf č. 6 – výsledek alternative vote referenda 

 

(zdroj: The Electoral Comission. [online] Dostupné z WWW 

http://www.electoralcommission.org.uk/elections/referendums) 

 

Z dosud napsaného tak vyplývá, že dosavadní bipartismus byl v průběhu vývoje 

britského stranického a volebního systému třikrát narušen. Ve dvou předchozích případech 

se poté situace vrátila zpět k bipartijnímu rozložení sil. Podle výsledků referenda o změně 

volebního systému a současných průzkumů veřejného mínění, které nejsou pro liberální 

stranu nikterak pozitivní, se dá očekávat, že i toto třetí narušení bude bez stálejších 

okamžitých následků a britský stranický systém se minimálně na nejbližší dobu opět 

přiblíží k systému bipartijní. Že se tak stane bez změny volebního systému je již jisté, 

když: Dle konečných výsledků hlasování se pro zachování stávajícího systému vyslovilo 

67,9 procenta voličů. Pro změnu hlasovalo 32,1 procenta. 
49

Pro změnu volebního systému 

na systém alternativního hlasu hlasovalo 6 152 607, zatímco pro zachování stávajícího 

modelu first past the post hlasovalo 13 013 123 voličů.  Referendum se navíc potýkalo 

s poměrně nízkým zájmem voličů. Jediným regionem, kde účast voličů přesáhla 50 % bylo 

Skotsko, kde v referendu hlasovalo 50,7 % registrovaných voličů. Zde ale byla situace jistě 

ovlivněna tím, že zároveň s probíhajícím referendem zde byl volen skotský parlament. 

Výsledek tak byl pro liberální demokraty a (především) jejich návrh krajně 

nelichotivý. Celkově se hlasovalo ve 440 obvodech a z nich jen v 10 obvodech (z toho 

hned 6 v oblasti Londýna a 2 ve Skotsku) získal návrh na změnu volebního systému na 
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systém alternativního hlasu většinu, v některých navíc velmi těsnou většinu (například 

v obvodu Edinburgh Central pro změnu volebního systému hlasovalo 14 486 voličů, 

zatímco proti změně 13 717 voličů, rozdíl tedy činil 3,6 %)
50

 

Přitom ještě v květnu 2010 dle průzkumu veřejného mínění měla změna volebního 

systému na systému alternativního hlasování podporu 59 %, tato se však téměř každým 

měsícem snižovala, přesto až do dubna 2011 v tomto průzkumu převažovala u respondentů 

odpověď kladná.
51

 Zmíněná kampaň No to AV se tedy dá hodnotit jako úspěšná, ačkoli se 

výsledek referenda pokládá spíše než za vítězství konzervativců jako velká prohra liberální 

demokracie a Nicka Clegga
52

  
 

Graf č. 7 – vývoj průzkumů o alternative vote referendu 

 

 

(zdroj: The Electoral Comission. [online] Dostupné z WWW 

http://www.electoralcommission.org.uk/elections/referendums) 

 

Kampani no to av se totiž poměrně podařilo změnit téma diskuse a prezentovat 

hlasování spíše jako hlasování o osudu nepříliš oblíbeného vůdce liberální strany Nicka 

Clegga. Samotnému systému pak vytýkaly především jeho přílišnou složitost oproti 

systému first past the post, možnost posílení extremistických stran (zde konzervativci 

mluvili především o straně BNP, která by mohla u některých voličů figurovat jako třetí až 

čtvrtá preference a tak by se mohla ve vyrovnaných obvodech dostat až k místu v dolní 

komoře parlamentu, ačkoli posbírá minimum prvních preferencí) větší náklady na 
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uspořádání a vyhodnocení voleb
53

 a také případnou možnost vítězství kandidáta, který 

v daném volebním obvodě nezískal nejvyšší počet hlasů
54

   

Pokud jde o argumenty pro zachování současného systému first past the post 

(pokud tedy vynechám již zmíněnou kritiku možných dopadů systému alternativního 

hlasu), v takovém systému je pro voliče jasně srozumitelné komu dává hlas a je mu jasné, 

že nikomu dalšímu nepřipadne na základě druhých a třetích preferencí, které nemusí mít 

důkladně promyšleny
55

, je v takovém systému podstatně pravděpodobnější, že pokud 

strana, kterou volil, volby vyhraje, vládu pravděpodobně sestaví sama a nebude tak nucena 

ke koaličním kompromisům a podaří se jí naplnit větší část programu, na jehož základě 

volič dané straně svěřil svůj hlas.
 56

 Všechny tyto faktory pak měli vliv na výsledek 

referenda a přesvědčivé odmítnutí navrhované změny volebního modelu. 

 

  

                                                           
53 Zde je nutno zmínit, že část těchto informací byla i poměrně účelová, protože především v části 

o ceně změny volebního systému 250 milionu liber, která v sobě zahrnovala i cenu pořízení 
volebních přístrojů. Nesrovnalostí ale je, že ony volební přístroje by nebylo nutné pořizovat a i 
pokud by to nutné bylo, jejich pořízení je doporučováno volební komisí i pro systém stávající 

(QVORTRUP, Matt. Voting on Electoral Reform: : A Comparative Perspective on the 
Alternative Vote Referendum in the United Kingdom. Political Quaterly. 2012, č. 83. 1) 
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Závěr 

 

V doposud napsaném jsem sledoval vývoj britského volebního systému, zejména 

pak jeho vývoj po druhé světové válce. Tento postupný vývoj lze rozdělit do několika 

stadií. Obdobím prvním je myšlen úsek mezi lety 1945 – 1974, tedy období dle Sartoriho 

dokonalého bipartismu, bez silné třetí strany a se silnou a stálou podporou obou největších 

stran na základě identifikace voličů s touto stranou na základě sociální rozdělení 

společnosti. Tato identifikace se stranou pak získávala oběma největším stranám 90 % ve 

volbách, čímž si systém držel silně dvoustranický charakter, jak lze doložit dle indexu 

fragmentace. V průběhu posledních tří voleb zmíněné období třetí strany postupně sílí, aby 

v únoru 1974 posbírali dohromady 37 hlasů 
57

, což při jinak velmi těsném volebním 

výsledku stačilo k zablokování parlamentu a vyhlášení předčasných voleb. 

Další období, započaté předčasnými volbami roku 1974 je pak ve znamení 

postupného posilování třetích stran, ústupu od zmíněné stranické identifikace (zvýšená 

sociální mobilita již nevytvářela tak silnou vazbu mezi sociální příslušností a politickou 

stranou) a také velkou převahou konzervativní strany, které se podařilo vyhrát pod 

vedením Margareth Thatcherové hned 4 po sobě následující volby mezi lety 1979 a 1992, 

kdy se britský stranický systém začal přibližovat systému predominantní strany, což mimo 

jiné vedlo k většímu vymezování se labouristické strany vůči vládě a jisté odstředivosti 

stranického systému, čímž byl způsoben rozkol uvnitř labouristické strany a odtržení 

křídla, které se neztotožnilo s tehdejším směřováním strany (a spojuje se s liberální 

stranou) a také zvětšením prostoru, ve kterém mohou působit třetí strany, které v tomto 

období dále posilují. Liberální strana posilovala v tomto období také velmi silně, pokud jde 

o procentní zisk ve volbách, avšak díky ne zcela ideálnímu rozložení volební podpory 

získává jen výrazně menší procento mandátů a v tomto období u ní dochází k největší 

podreprezentaci, jak dokládá index deformace, vykazující v období 1974 – 1992 pro 

liberální stranu nejnižší hodnoty okolo 0,2. 

                                                           
57 YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of 
Commons Library.  2004 
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Poslední sledované období je tedy rozmezí mezi volbami 1997 a posledními 

volbami roku 2010. Spolu s pokračujícím trendem posilování třetí strany sílí také 

disproporcionalita současného systému. To lze doložit použitím indexu proporcionality, 

konkrétně pro tyto účely jsem zvolil index Least Square (často také nazýván Gallagherův 

index) vzorcem  LSq = √1/2 Σ (v-s)
2
(kde V znamená procento získaných hlasů a S zisk 

mandátů vyjádřený v procentech)
 
který určuje míru disproporcionality ve škále 0-100, kde 

0 je maximální proporcionalita a 100 naopak maximální disproporcionalita.
58

 Ten vykazuje 

u let 1964 hodnotu 8,88, v roce 1966 pak 8,44 a v roce 1970 hodnotu 6,59. V roce 2010, 

kdy jsou třetí strany podstatně silnější, přesto však získávají nepoměrně méně mandátů 

v porovnání s volebním ziskem, byl výsledek indexu 15,1, tedy velmi výrazný nárůst 

disproporcionality. 

Graf č. 8 – Least Square index, 1950 – 2010

 

(zdroj: YONWIN, Jessica. UK Election Statistics: 1918-2004. Research Paper 04/61. House of Commons 

Library. 2004. Adam Carr's Election Archive. [online] Dostupné z WWW: http://psephos.adam-

carr.net/countries/b/britain/ výpočet vlastní.) 
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To přispělo k sílící debatě o možnosti změny volebního systému již i z pozic obou 

nejsilnějších stran (byť se ve svých představách velmi výrazně lišily). Zároveň se dovršuje 

proces decentralizace, který měl jako celek díky určení minimálního zastoupení regionů 

Skotska a Walesu také vliv na proporcionalitu voleb do dolní sněmovny parlamentu Velké 

Británie.  Ve volbách 2005 jsme již viděli poměrně vyrovnaný výsledek obou největších 

stran a stále sílící stranu liberální, což dále podněcovalo diskusi o možné změně, protože se 

zdálo pravděpodobné, že v některých z dalších voleb se parlament dostane do situace, kdy 

nebude jedna strana schopna sama složit většinovou vládu. K této situaci dochází hned 

v následujících volbách roku 2010. 

 

Na základě tohoto volebního výsledku byla následně sestavena koalice i se 

závazkem uspořádat referendum o změně volebního systému na systém alternativního 

hlasu. Názor na možnou funkčnost systému alternativního hlasu v britském prostředí se u 

koaličních stran rozcházel, což se následně plně projevilo v kampaních jednotlivých stran 

spojených s místními volbami a právě zmíněným referendem. To se konalo 5. Května 2011 

a jeho výsledkem bylo poměrně razantní odmítnutí nabízeného volebního modelu. Spolu 

s klesajícími preferencemi liberální strany (byť pravděpodobně nadále zůstane stranou 

relevantní) je pak možné tvrdit, že v nejbližší době se podobně razantní změna volebního 

modelu provádět nebude (byť další úprava hranic volebních obvodů případně i spojené se 

snížením počtu mandátů v dolní komoře možné je) a systém se opět přiblíží spíše modelu 

bipartijnímu, to však nutně nemusí znamenat pozastavení debat nad změnou volebního 

systému ve volebních obdobích příštích, protože takový krok patří i mezi dlouhodobé 

záměry nyní opoziční labouristické strany, 
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Summary 

 

The aim of this bachelor work was to observe the development of electoral systém 

in the Great Britain after the World War II. For that purpose I used several formulas to 

evaluate the development of proportionality of british party system, its fragmentation and 

overrepresentation/underepresentation of parties.  

According to the result of these formulas, British electoral and party system can be 

divided into 3 stages. In years 1950 – 1974 system two biggest parties gathered around 90 

% of votes therefore systém was quite stable and didn´t show many biases.  

Between years 1974 and 1992 we could see gradual strengthening of third parties, 

making the systém more susceptible do deformations. Also, conservative party had a 

leading role in that period, winning 4 consecutive elections in 1979 – 1992, making the 

systém closer to predominant.  

In 1997 – 2010 position of third parties reached its peak, creating a threat, that in 

the forthcoming elections, neither party will be able to pass a single-colored majority in the 

parliament. Which is what happened after elections in 2010. Conservatives and Liberal 

democrats formed a coalition and presented a referendum on changing electoral system to 

alternative vote system. Cahange was rejected after a relatively intense campaign, and for 

the near future it is very unlikely, that major changes will be done in the electoral systém in 

the Great Britain. 
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Projekt bakalářské práce 

Vymezení tématu 

 

Britský volební systém je pro studia politických systémů díky svým charakteristickým 

rysům jedno z nejoblíbenějších témat. Po volbách roku 2010 a koaliční vládě konzervativní 

strany Davida Camerona a liberálních demokratů Nicka Clegga můžeme v jinak poměrně 

stabilním systému očekávat poměrně široké změny. Právě strana liberálních demokratů se 

totiž současným volebním systém cítí silně poškozována (nutno poznamenat, že nikoli 

bezdůvodně). Volební systém Velké Británie totiž opravdu nahrává především dvěma 

velkým stranám (lépe řešeno především Labour Party) a liberální demokraty trvale 

znevýhodňuje.
59

 Důvodů k takovéto nerovnosti by se dalo najít hned několik, zde za 

všechny zmíním nadprezentaci některých regionů a velikosti jednotlivých obvodů, dříve 

často vedoucích k účelové manipulaci, tzv. gerrymanderingu. 

Téma bude zpracováno metodou jednopřípadové studie, která pro takové jeví jako 

nejvhodnější. Samotné téma pak shledávám velmi atraktivním nejen pro jeho aktuálnost, 

ale jsme zde svědky procesu možné přeměny dříve učebnicového bipartismu (slovo dříve 

používám především, abych se vyhnul námitce, jakou používal Sartori, který již dříve 

mluvil o Velké Británii spíše jako o umírněném multipartismu) se po tomto volebním 

období může změnit na systém tří téměř rovnocenných stran, což je pro zemi se silnou 

tradicí jednobarevných vlád poměrně obtížně představitelné. 

Zároveň ale jednomandátový volební obvod se systémem „first past the post“ používaný 

pro volby do dolní sněmovny zároveň plní i v jistém smyslu funkci stabilizace politického 

systému. Právě tento relativně většinový volební systém by měl nyní projít zásadní revizí, 

po které již delší dobu volá jak část občanské veřejnosti, tak nyní vládní Liberální 

demokracie.
60

 Volebních reforem prodělala Velká Británie hned několik, poslední 

významnou reformu pak prodělala v 80. letech minulého století. Systém se ale vždy 

spoléhal na bipartismus a to byl také důvod, proč třetí strana získávala podstatně méně 

mandátů. Tento systém zajišťující stabilitu politického systému Velké Británie ale naráží 
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Pro znázornění nevýhodnosti modelu pro třetí nejsilnější stranu velmi dobře poslouží poukázání na 
procentuální zisk Liberálních Demokratů a vztažení k počtu získaných mandátů: http://www.parties-and-
elections.de/unitedkingdom.html 
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 Tlak sílil především po volbách roku 2001, kdy konzervativní strana získává 49% hlasů a za ně 33 % 
poslaneckých křesel, zatímco labour party dostává za svých 40 % hned 68 % mandátů. Podobné výsledky 
pak lze v historii britských voleb nalézt poměrně často. 
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ve chvíli, kdy tato třetí nejsilnější strana dosáhne výsledku blížícího se 30 %, v tu chvíli 

totiž tento systém naopak začíná vznik jednobarevné vlády blokovat.
61

 

Výzkumnou otázku bychom mohli charakterizovat jako: Jakým směrem se dosud vyvíjel 

britský volební systém, jaký dopad měl tento vývoj na výsledky třetí nejsilnější strany 

politického systému a co může změnit připravovaná volební reforma? Jako literaturu 

hodlám využít především databáze volebních výsledků, jejich analýzy a pak také anglickou 

literaturu zabývající se vývojem britského parlamentarismu. 

 

 

Motivace 

 

Téma volebních systému jako takových shledávám velmi zajímavé, obzvláště u země 

s v mnoha ohledech tak unikátních parametrech, jaké má nastavena Velká Británie. Ovšem 

po posledních volbách do dolní komory sněmovny se pro Velkou Británii právě v ohledu 

volebního systému může díky účasti strany Liberální demokracie změnit poměrně výrazně. 

Ti považují současný systém za nespravedlivý a jeho reformu mají za jednu z priorit svého 

působení. 

Tato změna jistě nebude marginální, protože přestože jsem již zmínil poměrně častou 

úpravu volebního systému v této zemi, vždy byl postaven na principu bipartismu a 

jednobarevné vlády, čemuž byly také přizpůsobeny parametry těchto úprav volebního 

systému. Přesně zde pak vzniká onen problém kdy strana, získávající pravidelně výsledky 

kolem 20 % pak ale získává naprosto nepoměrný počet mandátů. Modifikace tohoto 

systému je pak obsažena i v koaliční smlouvě mezi Konzervativní stranou a Liberálními 

Demokraty.
62

 Pokud taková reforma opravdu bude sepsána a odsouhlasena parlamentem, 

bude se jednat o velkou změnu celého politického života ve Velké Británie. 

 

Podoba práce 
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- V první části se chci věnovat především obecným principům a charakteristice 

britského stranického a volebního systému. Jedná se o systém v evropském 

prostoru unikátní, a proto bude nutné i základní parametry osvětlit. 

- Část druhá by pak sledovala především vývoj britského volebního systému 

v průběhu času, jednotlivé změny volebního systému, u kterých budu brát na zřetel 

především účinek těchto jednotlivých volebních reforem na třetí nejsilnější stranu 

v daných volebních obdobích.  Tento efekt bude pak možno poměrně jednoduše 

poměřovat s pomocí volebních výsledků a jejich porovnání s volebním ziskem 

v podobě mandátů. 

- Třetí část by se zabývala právě současné politické situaci ve Velké Británii a 

přípravě reformy volebního systému, který by takovýto systém dělal přívětivější 

pro třetí nejsilnější stranu.  

- Čtvrtá a poslední část bude obsahovat především souhrn všech dosud nabytých 

informací a jejich zhodnocení. 
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