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  Bakalářská práce Veroniky Živné je na půdě našeho ústavu neobvyklým, v české politologii

však populárním typem analýzy – velmi důkladným, systematickým a kvantitativně pojatým 

rozborem preferenčního hlasování v ČR. Zvolené téma je relevantní a zaslouží si pozornost. 

V laických a mediálních debatách na téma volebních systémů byla dosud problematika 

preferenčního hlasování prakticky zcela ignorována – jeho osvěta je tedy žádoucí.

      Veronika Živná se vydala cestou, která pro takovou případnou osvětu patrně není 

nejvhodnější – hloubkové detailní analýzy velmi úzce vytyčené oblasti, totiž využití 

preferenčního hlasování ve sněmovních volbách. Stranou zůstává odlišný a dle Lebedy 

problematičtější typ, aplikovaný ve volbách komunálních. To je však věcí legitimní volby a 

vymezení tématu. Vzhledem k tomu, že náměty na volební reformy nesené ideou větší 

personalizace volby (od svérázného Janečkova, patrně semiproporčního projektu, až po 

Zemanovu podstavu zavést volné listiny i do sněmovních voleb) se nejspíš budou objevovat 

čím dál častěji, bylo by širší uchopení problematiky preferenčního hlasování opodstatněné. Je 

třeba podotknout, že se nejedná o conceptual stretching. Autoři jako Reilly označují souhrnně 

jako preferential voting v širokém smyslu i systémy jako STV či AV.

    Autorka si pokládá hned devět (!) vysoce specifických výzkumných otázek, týkajících se 

proměn legislativní úpravy preferenčního hlasování v ČR (posuny výše prahu pro přednostní 

zvolení, maximální počet preferenčních hlasů), proměn samotného volebního chování 

v návaznosti na tyto změny (tedy faktické využití preferenčních hlasů) a vzorců preferenčního 

hlasování dle jednotlivých stran i regionů (volebních krajů). 

    Teoretickým rámcem jsou typologie preferenčního hlasováni, a to jak v širokém smyslu (v 

rámci volebních systémů obecně), tak v úzkém smyslu (listinné proporční systémy). Autorka 

zařazuje případ ČR do jednotlivých konceptů a vyvozuje z toho závěr o účincích tohoto 

institutu na českou politiku.

     Přínosem práce je pečlivé kvantitativní zpracování velkého množství dat. Diskutabilní je 

někdy pointa dotyčných zjištění, i když rozhodně nelze paušálně tvrdit, že se jedná převážně o 

závěry banální. Slabší je jazyková stránka. Text na mnoha místech trpí chorobou, kterou by 

šlo nazvat jako „technokratická zkratka“ – občas na samé hranici srozumitelnosti. 

     Také závěr by – i vzhledem k vysokému počtu výzkumných otázek – měl poněkud 

přehledněji, srozumitelněji a strukturovaněji shrnout konkrétní odpovědi. 



     

Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 


