
Oponentský posudek na bakalářskou práci Anety Ungerové „Fenomén Voto en 
Blanco ve španělských volbách: příklad – volby do místních samospráv 2011 

ve vybraných obcích v provincii Guipúzcoa“ 
 
Autorka si zvolila velmi specifické a těžké téma. Myslím, že ku škodě věci. Je to totiž 
téma, které vyžaduje jistou zkušenost a hlavně důkladnou znalost politologického 
teoretického východiska – teorie voleb a volebních systémů. Hned v úvodu 
podotýkám, že teoretické pasáže bakalářské práce jsou zcela nezvládnuté. Lepší 
jsou ty kapitoly, ve kterých autorka popisuje komunální volby v příslušných obcích, 
ovšem jen z hlediska faktografického výkladu. Aplikace teorie na praxi zde chybí, 
ačkoli si autorka toto v úvodu práce stanovuje jako její cíl. 
Práce je rozdělena do několika kapitol. V první kapitole se autorka pokusila o výklad 
„voto en blanco“ včetně jeho výskytu v různých zemích. V kapitole druhé autorka 
popisuje veškeré volební systémy užívané ve Španělsku. Teprve ve třetí kapitole se 
dostává k vlastnímu tématu její práce, alespoň jak by čtenář soudil podle jejího 
názvu, a to volbám do místních zastupitelstev v regionu Guipúzcoa. Je jistě správné, 
že autorka postupuje od teorie k praxi, od obecného k jedinečnému, ale není analýza 
zkoumaného jevu na pouhých 9 stranách textu přece jen trochu málo? Kromě toho je 
otázka, nakolik lze takto spojovat celostátní volby s volbami komunálními. Komunální 
volby se vyznačují značnými specifiky a žádající si specifický přístup. 
V úvodu posudku jsem uvedl, že autorka nezvládla především teoretické pasáže. 
Problém spočívá v tom, že nedokázala vysvětlit, co vlastně jev „voto en blanco“ je. 
Jaký je rozdíl mezi „voto en blanco“ a neplatným hlasem? Má nebo nemá „voto en 
blanco“ vliv na volební výsledky, resp. jejich deformaci? Z některý odstavců vyplývá, 
že „voto en blanco“ je jakousi formou politického hnutí, které získává nebo nezískává 
podporu voličů (str. 9, 10). Myslím, že čtenář, který zkoumaný jev nezná, vůbec 
nepochopí, oč jde. Sdělnost autorčina díla je tak nulová. Na autorčinu obranu bych 
snad mohl uvést, že téma „voto en blanco“ se téměř neexistuje v odborné literatuře 
(nenajdeme jej dokonce ani v obsažné International Encyclopedia of Elections 
Richarda Rose’a /MacMillan, Basingstoke-Oxford, 2000/ či reprezentativní práci 
editorů Michaela Gallaghera a Paula Mitchella The Politics of Electoral Systems 
/Oxford UP, New York 2008/). Na druhou stranu ovšem, proč si autorka volí tak 
obtížné a specifické téma?  
Co však omluvit nelze, je nesrozumitelný výklad d’Hondtovy metody volebního 
dělitele. Je to nejpoužívanější metoda pro přepočet hlasů na křesla na světě a jako 
taková je podrobně vylíčena v každé relevantní učebnici politologie. (Krejčího knihu, 
která má řadu závažných nedostatků, za relevantní považovat nelze; je příznačné, 
že v české politologické obci není téměř vůbec používána.) Za hrubou chybu je třeba 
považovat tvrzení, že d’Hondtova metoda je metodou největšího průměru (str. 17). 
Metoda největšího průměru je jedním ze dvou typů metod volebních kvót. Naproti 
tomu d’Hondtova metoda patří do zcela odlišné skupiny metod volebního dělitele. 
Práce dále trpí špatnou stylistikou a množstvím překlepů a pravopisných chyb 
(hlavně interpunkce).  
Oceňuji autorčinu snahu vypořádat se s těžkým tématem. Avšak do budoucna 
doporučuji zvážit, jaké téma si zvolit, a to zejména s hlediska dostupnosti relevantní 
literatury.  
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm dobře. 
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