
Oponentský posudek na diplomovou práci:   

Volební systém do Poslanecké sněmovny v ČR: geneze, vývoj a jeho další směřování (Michal Peškar) 

 

Předložená diplomová práce má 65 stran vlastního textu, 155 poznámek pod čarou a 26 stran příloh. 

Skládá se z pěti kapitol, které se dále člení do podkapitol. V úvodu je stručně představeno téma práce a 

její struktura, následuje obecná typologie volebních systémů (kap. 1), popis volebního systému do 

Poslanecké sněmovny včetně jeho vývoje od roku 1995 (kap. 2), rozbor zvažovaných návrhů volební 

reformy s důrazem na diskuse z roku 2009 (kap. 3) a konečně relativně obsáhlý závěr, vyjadřující i vlastní 

preferenci autora, jakým způsobem by se volební systém měl reformovat. 

Práce má velmi dobrou formální úroveň a kladně ji hodnotím i po jazykové stránce. Autor osvědčil 

schopnost samostatné odborné práce a odpovídajícím způsobem pracuje i s použitou literaturou a 

prameny. Svědčí o tom ostatně i počet odkazů pod čarou. V práci sice lze nalézt místa, kde se nelze 

ubránit dojmu, že se autor částečně inspiroval cizím závěrem či myšlenkou, aniž by ji přímo na tomto 

místě korektně odkázal, jde však spíše o výjimky. Drobnou výhradu mám k závěrečnému seznamu 

literatury, který se mi jeví jako poněkud hypertrofovaný: obsahuje i práce, které se sice vztahují k tématu 

voleb, ale nemají žádný vztah k volebnímu systému. O tom, že v těchto případech chybí vazba k tématu 

předložené práce, ostatně svědčí i fakt, že s nimi autor v textu samém nijak nepracuje, resp. je necituje. 

Obsah předložené práce svědčí o důkladné přípravě a studiu autora. To se odráží nejen v dobře 

zvolené struktuře, ale zejména ve způsobu, zpracování. Podstatná část práce má sice popisný charakter a 

čerpá z jiných zdrojů, myšlenky a fakta však nejsou vršeny na sebe bez ladu skladu, nýbrž tvoří provázaný, 

srozumitelný a promyšlený celek, což svědčí o tom, že autor zpracovávanou oblast skutečně pochopil a je 

schopen ji řádně analyzovat. Na řadě míst navíc ukazuje i určitý odborný přesah, když – zpravidla formou 

poznámky pod čarou – vhodně rozšiřuje a doplňuje probírané téma i o související problémy, resp. loajálně 

předvídá nejasnosti a otázky, které mohou čtenáře napadnout, a rovnou na ně odpovídá. Srov. např. 

vysvětlení pojmu NUTS2 přímo s odkazem na příslušné evropské nařízení (str. 54), vysvětlení změn v počtu 

dnů voleb (str. 40) apod. 

Problematika volebních systémů je oblastí, kde se střetává zájem různých disciplín: vedle politologie 

a právní vědy také mj. matematika. Diplomant ji ve své práci úspěšně využil k tomu, aby na základě 

skutečně odevzdaných hlasů ve volbách v letech 1996–2010 spočítal rozdělení hlasů a úroveň přirozených 

prahů při různých variantách volebního systému, které byly zvažovány. Obsáhlé tabulky s těmito výsledky 

jsou obsaženy v přílohách diplomové práce a i samy o sobě mají jistou hodnotu v podobě určité 

„referenční příručky“, ze které by bez dalšího úsilí mohli vycházet i další autoři. Z hlediska práce je však 

důležité, že nejde jen o výsledky pro výsledky, nýbrž že s nimi autor pracuje přímo v textu. Takto 

vypočtené rozmezí počtu bonusových mandátů je pro něj zejména důležitým vodítkem pro posuzování 

ústavnosti jednotlivých navrhovaných variant, což je přístup, se kterým se zcela ztotožňuji. V zájmu větší 

přehlednosti by snad jen bývalo bylo možné tyto základní parametry ve formě krátké tabulky uvést i přímo 

v textu u jednotlivých variant (nikoliv jen rozmezí krajních hodnot). 

Jediná závažnější výhrada, kterou k práci mám, se týká její jisté izolovanosti. Svět volebních systémů 

je velmi rozmanitý, což přináší značnou výhodu v tom, že je možné provádět i mezinárodní srovnání a 

inspirovat se zkušenostmi z jiných zemí. O něco takového se však autor nesnaží a zabývá se výhradně 

situací v České republice, což mu může poněkud omezovat obzor. Svědčí o tom ostatně i složení použité 

literatury, která je – až na jedinou čestnou výjimku – výhradně tuzemská. Přitom je-li řeč o bonusu pro 



vítěze, mohly by výrazné myšlenkové obohacení přinést zkušenosti z Itálie, je-li řeč o proporcionalitě, 

neměl by zůstat přehlédnut vývoj judikatury německého Spolkového ústavního soudu v posledních letech 

(o němž částečně píše mj. O. Poništiak ve sborníku Volby, demokracie, politické svobody, jehož existence 

autorovi neunikla). 

Pro diskusi při ústní obhajobě bych se doporučoval zaměřit na následující otázky: 

1. Autor v závěru doporučuje zvýšit proporcionalitu volebního systému prostřednictvím snížení 

počtu volebních obvodů a s ním spojeného vyrovnání jejich velikosti. V práci správně uvádí, 

že k větší proporcionalitě by mohly přispět i úpravy jiných proměnných, např. obnovením 

druhého skrutinia na celostátní úrovni, má však dojem, že počet zde rozdělovaných mandátů 

by nebyl vysoký, což by jeho efekt omezovalo. Lze provedenými výpočty tuto tezi nějak 

přesněji podložit, případně spočítat proporcionalitu výsledků v letech 2002-2010 pro 

variantu, že by byla obnovena původní Hagenbach-Bischoffova formule při zachování 

současných volebních krajů? 

2. Zdá se, že autor ve shodě s judikaturou Ústavního soudu (zejména nálezem z roku 1997 

k uzavíracím klauzulím) uznává, že vzdor ústavnímu zakotvení „zásad poměrného 

zastoupení“ není čistě proporční výsledek jedinou hodnotou, ale že je třeba ji vyvažovat 

s potřebou akceschopné Poslanecké sněmovny, schopné vygenerovat stabilní vládní většinu. 

V závěru se však přiklání pouze k dílčí úpravě současného stavu, která by vedla jen k vyšší 

proporcionalitě. Přesto: existují podle diplomanta i nějaké ústavně konformní cesty 

k posílení či zavedení většinotvorných prvků, které by mohly a měly být zváženy? 

 

Práci hodnotím velmi kladně, a to jak po formální a jazykové, tak po obsahové stránce. Z tohoto 

důvodu ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a – potvrdí-li diplomant své odborné kvality i v jejím 

průběhu – navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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