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Struktura a obsah diplomové práce: 

Autorka si jako téma své diplomové práce zvolila zpracování základních parametrů volebního 

systému do Sněmovny obecných britského Parlamentu. Vedle úvodu a závěru obsahuje 

diplomová práce 4 hlavní části. První část „Parlament Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska“ stručně popisuje historii Parlamentu Spojeného království a jeho složení. 

Druhá část „Všeobecné volby („general elections“) řeší hlavní principy volebního systému do 

Sněmovny obecných. V této části se autorka zabývá mimojiné otázkou funkčního období 

Sněmovny obecných a nedávným nahrazením dosavadní úpravy založené na ústavních 

konvencích zákonodárnou úpravou. Pozornost je věnována také podmínkám výkonu 

volebního práva, aktivního i pasivního, a dále úpravě volebních obvodů a volební kampaně. 

Třetí část „Hlasování a související otázky“ obsahuje popis přípravy hlasování a povinností tzv. 

returning officera a dále popis samotné podoby volebního aktu, včetně alternativních způsobů 

– hlasování prostřednictvím ustanoveného zástupce a hlasování poštou. Vedle problematiky 

zajištění tajnosti volebního aktu řeší zmíněná část i problém soudního přezkumu voleb. 

Následující čtvrtá část diplomové práce „Referendum o změně volebního systému“ shrnuje 

okolnosti referenda o možné změně volebního systému do Sněmovny obecných ze systému 

„first-past-the-post [FPTP]“ na systém alternativního hlasování, realizovaného v roce 2011.  

Hodnocení formálních kritérií zpracování diplomové práce: 

Diplomová práce má přehlednou, logickou strukturu. Autorka se snažila dodržet citační 

kulturu. Na několika místech jsou však odkazy různě upravené (např. nejednotnost pořadí 

jména a příjmení u autorů publikací uvedených v poznámkách pod čarou – např. pozn. č. 23 

ve srovnání s č. 24 na str. 17, pozn. č. 35 ve srovnání s č. 36 na str. 22, pozn. č. 99 na str. 43, 

atd.). Jedná se jistě spíše o maličkost, která však spolu s relativně častějšími chybami 

v interpunkci a v psaní velkých a malých písmen v některých pasážích svědčí o tom, že by 

diplomové práci svědčilo ještě jedno kontrolní pročtení, resp. „pročištění“ před jejím 

odevzdáním. 

Hodnocení obsahu diplomové práce: 

Diplomová práce popisuje zvolené téma s využitím aktuálních právních pramenů a nenašla 

jsem v tomto ohledu nějaký omyl. Vzhledem k relativní novosti některých zákonů je potřeba 



vyzdvihnout, že autorka se tohoto úkolu zhostila s přehledem. Je nutno uznat, že vzhledem 

k mnohosti a značné nepřehlednosti relevantních právních pramenů není jednoduché vždy 

uchopit určitou otázku zcela komplexně. Např. u problematiky soudního přezkumu voleb, kde 

autorka správně uvádí, že tento přezkum nemá ve Spojeném království velkou tradici a že 

příslušné žaloby jsou víceméně výjimečné, je uvedeno, že „[r]ozhodnutí Vrchního soudu ve 

věci voleb je konečné a není možné se proti němu odvolat či jej jakýmkoliv jiným způsobem 

přezkoumat“ (str. 42). V tomto ohledu má autorka pravdu jen částečnou, protože proti 

rozhodnutí takto ad hoc vytvořeného „volebního soudu“ (složeného ze dvou soudců Vrchního 

soudu) sice nelze podat odvolání (proti právním i skutkovým věcem), ale lze podat návrh na 

přezkum zákonnosti takového rozhodnutí v rámci systému judicial review k Vrchnímu soudu, 

což bylo dovozeno judikatorně.1 

Autorka značně podrobně popsala vybrané aspekty zkoumaného volebního procesu. 

S vědomím, že ke splnění svého úkolu musela čerpat i z původních britských zdrojů (legislativa, 

judikatura, literatura), je nutné říci, že se jí tento úkol podařil, myslím, velice slušně. Určitý 

prostor pro povýšení práce spatřuji v tom, že na celé řadě míst bylo možné vedle popisu britské 

úpravy poukázat na srovnání s jinými úpravami, např. českou, se kterou je autorka 

obeznámená, popř. s dalšími volebními systémy ve Spojeném království. Popisnost práce 

mohla být také „odlehčena“ vlastními úvahami nad relevantním case-law Evropského soudu 

pro lidská práva ve vztahu k volebním věcem ve Spojeném království, např. ve vztahu 

k volebnímu právu vězňů, což je ve Spojeném království stále citlivá, diskutovaná otázka 

(autorka tuto judikaturu zmiňuje v pozn. č. 33, ale bez vlastního hodnocení) nebo ve vztahu 

k limitům na výdaje volební kampaně v souvislosti s ochranou svobody projevu (rozsudek 

Bowmanová proti Spojenému království [Bowman v UK] (1998) 26 EHHR 1). 

Celkový závěr: 

Diplomová práce byla zpracována s úsilím o popsání řady prvků vybraného volebního systému. 

Tento úkol byl splněn do značné míry podrobnosti. Více mohl být využit prostor pro kritičtější 

uchopení zkoumané látky, kdy autorka mohla použít např. znalosti srovnávacího ústavního 

práva nebo státovědy (v tomto ohledu nejlépe vychází kapitola o referendu o zavedení 

systému alternativního hlasování).  

Těším se na ústní obhajobu, k níž práci doporučuji. Jako možné otázky, které lze v průběhu 

obhajoby probrat, navrhuji např. zhodnocení reálných zkušeností s alternativními způsoby 

hlasování (prostřednictvím ustanoveného zástupce a poštou), s mírou volební účasti či 

s podobou volební kampaně v podmínkách většinového systému relativní většiny. 

 

Říčany, 29.8.2015          Miluše Kindlová 

                                                           
1 Woolas, R (on the application of) v The Speaker of the House of Commons [2010] EWHC 3169 (Admin) (03 
December 2010) , odst. 14-62. 


