
Posudek na diplomovou práci 

Jitka Hýblová: Volby do Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království 

 

Předložená diplomová práce je věnována především analýze právní regulace voleb do Dolní 
sněmovny britského Parlamentu, přičemž si autorka vytkla za cíl „rozbor volebního procesu a snahu 
přehledně analyzovat jednotlivé kroky s ohledem na relevantní právní úpravu“ (s. 6). S ohledem na 
takto formulovaný záměr lze již úvodem konstatovat, že jej svojí prací v plné míře naplnila. Současně 
též vhodným a žádoucím způsobem diplomantka využila svůj semestrální pobyt ve Velké Británii 
v rámci studijního programu Erasmus. 

 
Diplomová práce J. Hýblové má 44 stran textu, přičemž její čtyři kapitoly jsou dále podrobněji 

členěny. Součástí textu je stručný Úvod (s. 6-7), v němž autorka naznačuje podněty, které ji přivedly 
ke zkoumání zvolené problematiky (zájem o volební problematiku, rigidnost britského volebního 
systému a zároveň roztříštěnost platné právní úpravy). Připojený je též závěr (s. 48-49), v němž jsou 
zdůrazněny přednosti uplatňovaného volebního systému, včetně přetrvávajících výhrad k němu. 
Zároveň diplomantka upozorňuje na vývojovou tendenci, kterou spatřuje v postupném opouštění 
tradic opírajících se o ústavní zvyklosti v souvislosti s parlamentními volbami, jež jsou nahrazovány 
zákonnou úpravou, což je doloženo nejen zde, ale i v samotném textu práce celou řadou konkrétních 
příkladů.  

 
Obecné uvození tématu představuje hlava první (s. 8-14), v níž je charakterizován 

dvoukomorový Parlament Spojeného království s důrazem na klíčové etapy jeho historického vývoje, 
rámované významnými právními akty, jež měnily jak vzájemné vztahy mezi oběma jeho komorami, 
tak původně i jejich poměr k panovníkovi. 

 
Vlastní jádro diplomové práce pak spatřuji zejména v kapitole druhé „Všeobecné volby“ (s. 

15-32) a v kapitole třetí „Hlasování a související otázky“ (s. 33-42), v nichž autorka rozebírá rozsáhlou 
právní úpravu, jež je věnována procesu voleb a volebnímu systému při volbách Dolní sněmovny, navíc 
pocházející různých historických období. Zde provedený výklad má svoji vnitřní logiku, soustřeďuje se 
na hlavní instituty jak přípravné etapy, tak i na samotný akt hlasování. Popsány jsou kupříkladu 
možné způsoby, jakými lze ve Spojeném království odevzdávat hlas ve volbách, přiměřená pozornost 
je věnována též sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb, včetně uvedení podmínek a okolností 
soudního přezkumu průběhu a výsledků těchto voleb. 

 
Čtvrtá kapitola diplomové práce je věnována referendu, jež bylo v roce 2011 neúspěšným 

pokusem o získání souhlasu britských voličů k záměně volebního systému. Předmětem zájmu se tak 
zde staly konkrétní politické události a reálie.  

 
K diplomové práci je připojen též seznam Literatury, který diplomantka strukturovala na 

„Monografie“ (11 položek, z nich převážná většina v angličtině), „Internetové zdroje“ (18 položek) a 
„Právní předpisy“ (12). Z uvedených pramenů autorka korektně čerpá, odkazy na ně uvádí v četných 
poznámkách pod čarou (celkem 111). 

 
Diplomová práce je napsána kultivovaným jazykem, je zřejmé, že autorka vybranému tématu 

nejen spolehlivě porozuměla, ale s nabytými informacemi dokázala i s přehledem nakládat. I když 
způsob zpracování tématu jistě svádí k popisnosti a k pouhému reprodukování ustanovení 
jednotlivých právních předpisů, diplomantka podle mého názoru svojí invencí úspěšně tato úskalí 
překonala.  Z hlediska gramatického není zřejmé, proč je v práci důsledně uváděno Spojené Království  



(s velkým „K“), obdobně na s. 12 Parlamentní zákony; rušivě působí též nejednotné psaní velkých a 
malých písmen např. s. 12 Lordi-lordi, obdobně s. 12 a s. 13 Sněmovna lordů a Sněmovna Lordů. 
Pravopisné chyby v textu  jsou spíše výjimkou, např. s. 22 předposl. odst.: … kritérií, která musí 
uspokojit…“, obdobně s. 23 odst. 3 „… ustanovení…, jsou specifikována …“. 

 
Věcné připomínky k práci nemám, autorka se vyrovnala se všemi, které z mé strany zazněly 

v průběhu psaní práce. Bližší objasnění by si snad v průběhu ústní obhajoby zasloužilo jen jedno 
z úvodních tvrzení, a sice věta ze s. 8: „Britský Parlament je dle tradičního pojetí jediným 
parlamentním orgánem v rámci kontinentální Evropy, kde neexistuje svrchovanost lidu ale 
svrchovanost Parlamentu“. Znamená to, jinými slovy, že moc ve státě v 21. století pochází od 
Parlamentu? 

 
Diplomovou práci Jitky Hýblové doporučuji bez výhrad k ústní obhajobě a v případě jejího 

úspěšného průběhu navrhuji její hodnocení stupněm „výborně“. 
 
 
 
 
V Praze 8. září 2015 
 
 
                                                                                             JUDr. Věra Jirásková, CSc. 
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