
 Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. Lucie Pedálové

  Bc. Lucie Pedálová zpracovala diplomovou práci s názvem Komparace systémů 
parlamentních voleb v České republice a Velké Británii se zaměřením na volby (do 
parlamentu) v roce 2010. DP je napsána na 71 stranách textu, doplněných seznamem 
Použité literatury (10 s.), Přílohami (4 s.) a Abstrakty s klíčovými slovy v českém a 
anglickém jazyce (2 s.). Diplomová  práce má ucelenou a  logickou strukturu, skládá 
se z Úvodu, 1. kap. Volební právo jako součást parlamentní demokracie, 2. kap. 
Volební systémy, 3. kap. Předpoklady pro účast ve volbách a příprava voleb, 4. kap. 
Co ovlivňuje výsledky voleb?, 5. kap. Průběh a porovnání voleb v ČR a VB v roce 
2010 a Závěr.
   Diplomantka si zvolila jedno z klasických politologických témat– srovnání určitých 
volebních systémů a konkrétních voleb. Autorka si pro svou práci zvolila Českou 
republiku a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Volba Velké Británie 
byla dána zkušenostmi a možnostmi diplomantky, danými především dlouhodobým 
pobytem v této zemi. Cílem práce bylo, jak uvádí autorka (s. 5.) „ srovnat 
parlamentní volby a volební systémy v obou zemích a analyzovat výsledky 
posledních parlamentních voleb“. Autorka provádí popis a analýzu odborné, zejména 
politologické literatury a statistických údajů. V práci vychází jak z českých, tak i 
anglických zdrojů (v originále). Přiblížení britských zdrojů, z nichž mnohé nebyly v 
České republice publikovány, spatřuji jeden z hlavních přínosů práce. Autorka se též 
snaží na některých místech DP, vycházeje z uvedených zdrojů, formulovat i vlastní 
názory a stanoviska.
    DP je psána čtivým jazykem, opírá se o dostatečné množství zdrojů, ke kterým se 
diplomantka správně odkazuje.
 
Závěr
Diplomová práce  po obsahové i formální stránce plně splňuje kritéria kladená na 
podobný typ prací. Autorka prokázala hlubší zájem o zkoumanou problematiku a 
velmi dobré zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k 
obhajobě.
Otázky k obhajobě

1. Jaké zaujímáte stanovisko k diskusím na případnou změnu volebního systému 
pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, případně i Senátu PČR? A proč ?

2. 2. Na základě vlastní zkušenosti porovnejte konkrétněji volební kampaně při 
parlamentních volbách v ČR a VB.

 Návrh klasifikace:



  V Praze 19. 12. 2012                                                PhDr. Stracený Josef, CSc.


