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Abstrakt 

Bakalářská práce Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 

2014 se věnuje tématu teorie druhořadých voleb, které zasazuje do politického 

prostředí Spojeného království. Nejdříve přibližuje samotnou teorii voleb druhého řádu, 

aby se práce následně na příkladech z britského prostředí a jeho zvyklostí pokusila na 

základě výzkumných kritérii o zodpovězení otázky, zdali se dají volby do Evropského 

parlamentu z roku 2014 v rámci Velké Británie považovat za druhořadé. Text analyzuje 

volební účast a volební výsledky jednotlivých britských politických stran v uplynulých 

evropských volbách a vztahuje je k výsledcím z evropských voleb roku 2009 a voleb do 

Dolní sněmovny parlamentu z roku 2010. V práci je použito tří dílčích výzkumných 

kritérií, která analyzují jednotlivé hypotézy v duchu teorie druhořadých voleb. Po 

zjištění pravdivosti jednotlivých kritérií práce principem dedukce dochází k závěru, že 

se volby do Evropského parlamentu z roku 2014 dají považovat za volby druhořadé. 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis Analysis of European Parliament Elections 2014 focuses on topic of 

the theory of second-order elections which is put into context of the United Kingdom’s 

political system. At first the theory of second-order elections is introduced for using on 

the examples of British politics. Thesis tries to answer the question whether the 

European Parliament Elections 2014 could be find as a second-order elections. Text 

analyzes turnout and results of single british political parties in past European 

Parliament Elections and compares these statistics to results of European Parliament 

Elections 2009 and General Elections 2010. Thesis works with three component 



   

research criteria which analyzes single hypotheses in way of theory of second-order 

elections. The results of every single criterion that tend to be used correctly. So thesis 

leads to conclusion that the European Parliament Elections 2014 could be find as a 

second order elections. 
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Úvod 
 

Již od počátku zavedení přímé volby do Evropského parlamentu v roce 1979 jsou tyto 

volby podrobovány mnoha zkoumáním. Bakalářská práce se zaměřuje výlučně na 

prostředí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a snaží se analyzovat 

konkrétní volby do Evropského parlamentu, které proběhly 22. května 2014. Tyto volby 

byly na jednu stranu v britském prostředí přelomové, lze však na nich vysledovat i dílčí 

aspekty, které se projevovaly již ve volbách minulých. 

Bakalářská práce zasazuje volby do Evropského parlamentu do politického a volebního 

cyklu Velké Británie a pro své potřeby vztahuje jejich výsledky k výsledkům do Dolní 

sněmovny britského parlamentu z roku 2010. Zásadním hlediskem pro výzkum je 

statistika volební účasti a samotných volebních výsledků v těchto dvou, ale i jim 

předcházejícím, volbách. 

V rámci teoretických prostředků je zvolena tzv. teorie druhořadých voleb, s jejímiž 

hypotézami a východisky práce operuje. Tyto hypotézy jsou využity a dále aplikovány 

na konkrétní volby do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014. 

Bakalářská práce pracuje se čtyřmi základními hypotézami teorie druhořadých voleb: 

volební účast ve volbách do EP bude menší jak ve volbách domácích, opoziční strany 

získávají na úkor vládních stran a malé strany získávají na úkor velkých. Více 

podrobností poskytne první kapitola zabývající se teoreticko-metodologickým rámcem. 

V duchu teorie druhořadých voleb práce definuje tři výzkumná kritéria: volební účast je 

v britských volbách do EP nižší než ve volbách do Dolní sněmovny, vládní strany 

ztrácejí a opoziční strany s malými stranami ve volbách do Evropského parlamentu 

získávají. Dle těchto kritérií je práce dělena do třech výzkumných kapitol a jedné 

teoreticko-metodologické kapitoly. 

Cílem práce je potvrdit či vyvrátit platnost teorie druhořadých voleb na příkladu 

evropských voleb ve Spojeném království z roku 2014. Prostředkem, který práce 

využívá, je metoda výzkumné analýzy.  

Mezi stěžejní literaturu v rovině sběru dat patří primární zdroje ze stránek Vlády Jejího 

Veličenstva jako souhrnné výsledky voleb či odborné výzkumné studie. Zásadní 

literature k teoretickém rámci patří odborné články autorů Reifa se Schmittem, Marshe 

a Franklina. Více k jednotlivým autorů v rámci teoreticko-metodologické kapitoly. Jako 

podklady pro hodnocení úspěchu stran, jejich situace a jejich politik v rámci voleb bylo 

v práci užito odborných článků nezávislých think-tanků a rovněž novinových analýz a 

prognóz britských médií. 
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1. Teoreticko-metodologický rámec 

 

1.1 Volby do Evropského parlamentu jakožto volby druhého 

řádu 

 

Již brzy po počátku zavedení přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979 

dvojice německých politologů Karlheinz Reif a Hermann Schmitt predikovala ve svém 

stěžejním díle Nine Second Order National Elections: A Conceptual Framework for the 

Analysis of European Election Results, že se vzápětí tyto volby stanou tzv. Volbami 

druhého řádu.1 V imaginární hierarchii atraktivnosti voleb se ve většině evropských 

zemí objevují na špici volby do dolních komor sněmovny parlamentů. Standardně jsou 

tyto volby na pomyslném žebříčku následovány volbami obecními, případně volbami 

prezidentskými, je-li zavedena přímá volba hlavy státu. Na spodních příčkách 

atraktivnosti se objevují volby do horních komor parlamentu či právě volby do 

Evropského parlamentu. 

 

Volby druhého řádu však nejsou chápany méněcenně oproti volbám do dolní komory 

pouze voliči, nýbrž i politickými stranami a jejich představiteli.2 Ti konkrétně ve volbách 

do Evropského parlamentu kolikrát v kampani používají daleko více domácích témat, 

nežli témat skutečně evropských. Nižší prestiž v duchu voleb druhého řádu rovněž 

přináší fakt, že skutečně špicoví straničtí politici jen zřídkakdy kandidují do Evropského 

parlamentu; dost často tak přední příčky na kandidátkách obsazují například vysloužilí 

politici.  

 

Reif se Schmittem ve svém stěžejním díle představují řadu hypotéz,3 ze kterých 

vybírám tři, se kterými bude práce pracovat a které mohou být testovány na příkladu 

                                                 
1
 Reif Karlheinz a Schmitt Hermann, “Nine Second Order National Elections: A Conceptual 

Framework for the Analysis of European Election Results”, European Journal of Political 
Research, č. 8 (1980), 3-20.   
2 Reif Karlheinz a Schmitt Hermann, “Nine Second Order National Elections: A Conceptual 
Framework for the Analysis of European Election Results”, European Journal of Political 
Research, č. 8 (1980), 3-20. 
3 Reif Karlheinz a Schmitt Hermann, “Nine Second Order National Elections: A Conceptual 
Framework for the Analysis of European Election Results”, European Journal of Political 
Research, č. 8 (1980), 3-20. 
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voleb do Evropského parlamentu jakožto voleb druhořadých v rámci jednoho volebního 

cyklu: 

1) Volební účast bude menší ve volbách do EP nežli v národních volbách 

2) Malé strany zaznamenají volební úspěch na úkor velkých stran 

3) Nevládní strany získají volební zisk na úkor vládních stran 

  

Práci Reifa se Schmittem, která vzešla z analýzy po prvních přímých volbách do 

Evropského parlamentu, následovala ve výzkumu řada dalších politologů. Mezi 

nejvýznamější autory zabývající se tématem teorie druhořadých voleb nepochybně 

patří Michael Marsh. Tento profesor politických věd z Dublinu sepsal další stěžejní 

analýzu voleb do EP již s jistým časovým odstupem v díle Testing the Second-Order 

Election Model after Four European Elections. Jak již název vypovídá, práce vznikla po 

uskutečnění čtyř evropských voleb a vydána byla v roce 1998, po celých osmnácti 

letech od původní statě Reifa a Schmitta. Mezi další z nejdůležitějších autorů 

zabývajícíh se tématem teorie druhořadých voleb můžeme řadit Marka Franklina či 

Simona Hixe. Důležitým a pro výzkum cenným faktem zůstává, že autoři – 

pokračovatelé práce Reifa a Schmitta se vesměs s původními tezemi Reifa a Schmitta 

shodují a dále je rozvíjejí na základě většího množství dat. Novější práce na toto téma 

jsou zpravidla psány ve shodně s prvotním výzkumem Reifa a Schmitta, často je tak 

nový výzkum na bázi upřesnění či konkretizování na určitou oblast teorie či vybraný 

stat a jeho specifika. 

 

Dle Marshe jsou volby do Evropského parlamentu pro voliče volbami druhého řádu už 

proto, že se nevolí de facto jakákoli vláda. Marsh voličovo chování dělí na dvě varianty. 

Buď se z neupřímné, racionální, volby stává volba upřímná. To v okamžiku, kdy volič 

zavolí stranu, která je mu nejvíce sympatická, aniž by kalkuloval, zdali dosáhne 

minimální hranice pro vstupu do dolní komory. 

Druhou variantou je naopak přesun z upřímné volby na neupřímnou. Ačkoli volič 

dlouhodobě sympatizuje se svou tradiční stranou, není však spokojen s její aktuální 

politikou, zavolí protestním hlasem. Takto by ale nevolil ve volbách prvého řádu, aby 

své straně skutečně neublížil. Toto chování má za důsledek klasický růst zisku 

menších stran na úkor tradičních.4 

                                                 
4 Marsh Michael, Testing the Second-Order Election Model after Four European Elections 
(Cambridge: Cambridge University Press), 1998. 
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Mark Franklin ve svém novějším díle rozvádí Marshovu analýzu toho, jak se volič 

rozhoduje při volbě.5 Popisuje tzv. volbu hlavou, kdy volič nechce, aby jeho hlas 

propadl, zavolí “vládotvorně”; tedy tak, že vhodí lístek straně, která má potenciál utvořit 

vládu. Další možností je tzv. volba srdcem neboli upřímná volba. Situace, kdy volič bez 

jakéhokoli kalkulu a strategie odevzdá hlas straně, která je mu programově nejblíže. 

Poslední možností volby je tzv. volba botami. Tu Franklin chápe jako protestní hlas 

voliče straně, které by jinak v parlamentních volbách hlas nikdy nedal. Takovým 

hlasem volič dává najevo nespokojenost s fungováním své preferované strany, kterou 

projeví právě hlasem jiné straně.6 

 

Politolog brémské univerzity Philip Manow ve své práci National Vote Intention and 

European Voting Behavior, 1979–2004 představuje ideu, že nahlížení na volby do 

Evropského parlamentu se výrazně liší dle charakteru strany. Na výsledcích minulých 

voleb lze velice dobře vysledovat, jak přesun podpory voličů klasicky putuje po jasně 

daných trasách. Malé, minoritní, strany ztrácejí voličskou podporu na úkor velkých, 

klasických a tradičních stran. Rovněž tak nevládní strany získávají hlasy na úkor stran 

vládních. V poslední řadě se voliči častěji při volbách do EP přiklánějí ke stranám dále 

od středových; proto můžeme sledovat v posledních volbách značný příklon k 

extremistickým stranám.7 

Britský professor politických věd Simon Hix společně s Michaelem Marshem rozvíjejí 

výše uvedené myšlenky a zasazují je do novějšího kontextu. V článku z roku 2005 již 

ustupují od původně deklarovaného názoru, že strany na kraji politického spektra 

automaticky v druhořadých volbách mohou očekávat lepší volební výsledek. Strany na 

koncích politického spektra mohou dosáhnout úspěchu, musí však mít vhodný 

program.8  

Za dvě důležité proměnné, které mohou vést k potenciálně lepšímu zisku v evropských 

volbách, považují tito autoři zaujatou pozici stran vůči EU a rovněž tak stranický 

                                                 
5 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 
 
6 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 
 
7 Manow Philip, National Vote Intention and European Voting Behavior, 1979-2004: Second 
Order Election Effects, Election Timing, Government Approval and the Europeanization of 
European Elections, MPIfG Discussion Paper, č. 5 (2005), http://www.jstor.org. 
 
8 Hix Simon a Marsh Michael, “Punishment or Protest? Understanding European Parliament 
Election”, The Journal of Politics, č. 2, ročník 69 (2007): 495-510, http://www.jstor.org. 

 
 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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program a názor na často skloňovánou otázku ekologie. Tyto aspekty dle autorů 

pomáhájí ke vzniku a udržování funkčnosti malých - vyhraněných stran. Příkladem 

může být řada stran “zelených” či stran s protievropským postojem, tzv. 

euroskeptických. V duchu předpokladu zkombinované premisy, že malé nevládní 

strany získávají ve volbách do Evropského parlamentu na úkor velkých vládních stran, 

můžeme přidáním těchto proměnných ještě více konkretizovat, které strany mohou 

očekávat dobrý výsledek v eurovolbách.9 

  

Při nahlížení na evropské volby jako na volby druhého řádu Marsh s Hixem sčítají 

záporné dopady, které se projeví během voleb.  Vládní strany jsou zatíženy několika 

fakty. Kvůli své politice během vlády ztrácejí buď hlasy nevyhraněných voličů nebo 

tradičních podporovatelů, kteří se přiklánění k jiným stranám. Dále je často jejich 

výsledek zatížen protestními hlasy. Poslední skupinou voličů, která vládnoucím 

stranám při volbách do Evropského parlamentu nepřeje, jsou ti, kteří hlasují pouze v 

národní volbách, jelikož jiné volby jsou jim lhostejné.10 

Otázkou podpory vládních stran během evropských voleb za jejich vládnutí se zabývaly 

dvě dvojice politologů s odlišnými názory. Mackie a Miller popisují, že existuje jistý 

pravidelný cyklus popularity vlády, který není příliš závislý s vládní politikou. Druhou 

verzi formuluje v práci z roku 1984 Karlheinz Reif, který hovoří o cyklu popularity, který 

je nejníže v prostředku volebního období dané vlády.11 Profesor Philip Manow hovoří o 

cyklech v souvislosti se ztrátou kolem 4 % bodů uprostřed mandátu vládních stran.12 

Poslední variantu volebních cyklů navrhují Oppenhuis, van der Eijk a Franklin, kteří ve 

své stati neshledávají existenci důkazu, že by vládní strany během evropských voleb 

ztrácely.13  

                                                 
9 Ve volbách do Evropského parlamentu ve Velké Británii roku 2014 např. Strana Zelených 
Anglie a Walesu získala tři mandáty; volebním ziskem, jak v rámci počtu hlasů, tak počtu křesel, 
tímto výsledkem porazila i daleko větší stranu, toho času vládní, liberálních demokratů. Vítězství 
euroskeptické strany UKIP ve stejných volbách bude více prostoru věnováno v samostatné 
kapitole. 
10 Hix Simon a Marsh Michael, “Punishment or Protest? Understanding European Parliament 
Election”, The Journal of Politics, č. 2, ročník 69 (2007): 495-510, http://www.jstor.org. 
 
11 Reif Karlheinz, „National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984“, Electoral 
Studies, č. 3 (1984) 244-255. 
 
12 Manow Philip, National Vote Intention and European Voting Behavior, 1979-2004: Second 
Order Election Effects, Election Timing, Government Approval and the Europeanization of 
European Elections, MPIfG Discussion Paper, č. 5 (2005), http://www.jstor.org. 
 
13 Oppenhuis, van der Eijk a Franklin, “The Party Context: Outcomes”, in Cees van der Eijk and 
Mark Franklin (eds) Choosing Europe? The European Electorate and National Politics in the 
Face of Union (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996). 

 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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1.2 Výzkumná kritéria, cíl práce, metodologie 
 

Výzkumným cílem práce je stanovený výrok, že volby do Evropského parlamentu jsou 

v případě Spojeného království druhořadými volbami.14 Metodou zpracování je analýza, 

kdy je dedukčně v rámci práce užito celkem tří dílčích teoretických hypotéz - kritérií, 

která jsou aplikována na jednotlivé kapitoly s příkladem z britského prostředí. Tato 

kritéria jsou v práci podrobena empirickým datům, jako je volební účast či volební zisk. 

Platnost tvrzení, že vládní strany ztrácejí a nevládní strany naopak v druhořadých 

volbách získávají, práce zkoumá ve dvou kapitolách. Ve druhé kapitole výzkum 

probíhá na příkladu komparace volebních výsledků vládních stran parlamentu ve 

volbách do Dolní sněmovny a výsledků těchto stran ve volbách do Evropského 

parlamentu. Společným jmenovatelem třetí kapitoly jsou strany, které na druhořadých 

volbách dle teorie mají profitovat. První část třetí kapitola s cílem aplikovat kritérium, že 

opoziční strany získávají, na prostředí Velké Británie pracuje na příkladu zisku hlavní 

opoziční strany britského parlamentu ve dvou výše zmíněných typech voleb. V obou 

kapitolách se práce zabývá komparací výsledků parlamentních voleb roku 2010, které 

srovnává s výsledkem evropských voleb z roku 2014. 

Druhá část třetí kapitola se věnuje druhému kritériem, které přebírá tezi, že malé strany 

získávají v druhořadých volbách na úkor stran velkých. Cílem této části kapitoly je v 

tomto případě zjistit, zdali ve sledovaném období let 2010 – 2014 tento výrok v 

politickém prostředí Velké Británie platí. 

Posledním kritériem, uplatněném ve čtvrté kapitole, je otázka, zdali ve Spojeném 

království splňují volby do Evropského parlamentu charakter druhořadých voleb účastí 

voličů; tedy jestli účast ve volbách do Evropského parlamentu byla ve sledovaném 

období nižší než účast ve volbách do Westminsteru, a jaké faktory případně mohou 

tuto situaci ovlivňovat. Proto čtvrtá kapitola v rámci výzkumu rovněž přibližuje volební 

modely pro oba typy zkoumaných voleb. Na základě těchto dílčích výsledků následně 

práce formuluje odpověď na otázku výzkumného cíle, zdali se dají britské volby do 

Evropského parlamentu považovat za volby druhého řádu. 

 

Časové období, které práce zkoumá, je povětšinou ohraničeno roky 2010 a 2014, tedy 

roky, kdy se konaly poslední volby do Westminsteru, resp. volby do Evropského 

parlamentu. V řadě případů však práce pracuje i s údaji staršího data. Zejména volební 

výsledky a statistiky z let 2005 a 2009 jsou v práci hojně zpracovávány a užity v 

                                                 
14 Dle definice Reifa a Schmitta 
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analytické části. Historické exkurzy jsou zmíněny pouze minimálně, v částech 

přibližující jednotlivé strany a jejich minulost. 

 

 

 

2. Vládní strany ve volbách do Evropského parlamentu 

ztrácejí 

 

Tato kapitola bude sumarizovat a bilancovat, jakých výsledků obě strany vlády Jejího 

Veličenstva (Her Majesty’s Government), vzešlé z parlamentních voleb roku 2010, 

dosáhly při evropských volbách na jaře 2014. Analýza bude vycházet z teoretického 

rámce uvedeného v předešlé kapitole a cílem kapitoly je ukázat, zdali v britském 

politickém prostředí platí hypotéza, že vládní strany ve volbách do Evropského 

parlamentu ztrácejí podporu, která by byla v souladu s teorií druhouřadých voleb. Pro 

tento postup kapitola srovnává výsledky evropských voleb 2014 s výsledky voleb 

parlamentních roku 2010. Samozřejmě musíme brát v potaz rozdílný volební systém 

pro obě volby,15 ale absolutní čísla hlasů, nepřevedena na mandáty, mohou sloužit ke 

srovnání velice dobře. 

  

2.1 Konzervativci 

The Conservative party neboli celým názvem the Conservative and Unionist Party 

(Konzervativní a unionistická strana) je na politickém spektru středopravá britská 

strana. Konzervativní strana byla založena již roku 1834 jako pokračovatelka historické 

britské strany Toryů. V současné době je nejvíce euroskeptickou stranou ze tří 

hlavních britských stran. V Evropském parlamentu je jejích devatenáct reprezentantů 

sdruženo do skupiny Evropských euroskeptiků a reformistů (ECR). Jako strana jsou 

Konzervativci členy Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR). Po 

vyhraných parlamentních volbách v roce 2010 je společně s Liberálními demokraty 

vládnoucí stranou. Od konce roku 2005 je jejím lídrem David Cameron. 

Mezi současné stěžejní body oficiálního programu patří snížení schodku státního 

rozpočtu,16 dále snížení daně z příjmu a zlepšování podmínek pracujících a vytváření 

                                                 
15 Více o volebních systémech do Dolní sněmovny a do Evropského parlamentu pojednává 
kapitola č. 5 
16 Pokrizový výhled na deficit rozpočtu ve výši 163 miliard v roce 2010, což představovalo 11,1 
% HDP Velké Británie, byl velkým tématem voleb do Westminsteru. 
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nových pracovních míst při boji s nezaměstnaností. V duchu tradičních konzervativních 

programů pak následně mezi body patří dohled nad zdravotní péčí a pracovními 

podmínkami a kontrola imigrace. Neméně důležitým bodem je poskytování nejlepšího 

možného vzdělání a škol mladým lidem.17 

 

2.1.1 Volby do Dolní sněmovny parlamentu 2010 

Vítězem parlamentních voleb 2010 se po třináctileté vládě Labour Party stala strana 

Konzervativců. Volební účast v těchto volbách byla 65,1 %. Konzervativci vedeni svým 

lídrem Davidem Cameronem tak dostali šanci přejít z opozice a utvořit vládu. Tento 

charismatický vůdce dotáhl Konzervativce k zisku celkem 306 křesel (47,1 % ze všech 

parlamentních), čímž si strana výrazně polepšila od zisku z roku 2005, kdy se podařilo 

Konzervativcům získat 210 křesel. Celkově pro konzervativce hlasovalo 10 703 654 

voličů, což představuje 36,1 % všech voličů v daných volbách.  

Jelikož volební systém ve Spojeném království však k zisku většiny v dolní komoře 

parlamentu vyžaduje minimálně 326 mandátů, nebyl Cameron schopen sestavit tzv. 

jednobarevnou18 vládu, ale ocitl se v postavení ‘hung Parliamentu’, které je více 

vysvětleno v předešlé kapitole. Povolební situace dospěla do stavu, kdy bude nutné 

vytvořit koalici; poprvé v poválečné době Spojeného království se reálně uvažovalo o 

sestavení koaliční vlády. Nakonec se po povolebních vyjednáváních, kdy byla 

zavržena koalice labouristů, liberálních demokratů a dalších menších stran, 

vykrystalizovala možná koalice dvou stran - Konzervativců a Liberálních demokratů, 

kteří získali ve volbách 57 křesel.19 11. května 2010 byl David Cameron jmenován 

premiérem Velké Británie a disponoval pohodlnou většinou o 363 křeslech.20 

 

2.1.2 Volby do Evropského parlamentu 2014 

  

Po čtyřech letech vlády se Konzervativci ocitli na prahu evropských voleb, kde 

obhajovali vítězství z voleb roku 2009. Je nutné však zdůraznit, že vstupní podmínky v 

                                                 
17 Volební program konzervativců, https://www.conservatives.com/plan (staženo 5. 5. 2015). 
18 Vláda složená pouze z jedné strany. 
19 Liberální demokraté počítali s možností vstupu do koaliční vlády již od roku 2009, kdy vznikl 
jejich vyjednávací tým. Před volbami byla častěji skloňována kvůli programové větší blízkosti 
varianta koaliční vlády středo-levé. Volební výsledek však určil, že takováto koalice by byla o 
několika politických subjektech a záhy byla zavržena. 
20

 Volební výsledek parlamentních voleb roku 2010, http://www.electoralcommission.org.uk/find-

information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-
elections/2010-uk-general-election-results (staženo 26. 4. 2015). 

https://www.conservatives.com/plan
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
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roce 2009 byly pro strany diamentrálně odlišné: Konzervativci tehdy byli opoziční 

stranou, která tradičně v britském systému vyhrává právě volby do Evropského 

parlamentu.21  Idea, že by konzervativci získali stejný počet mandátů jako v roce 2009, 

tj. dvacet šest, by byla nadmíru utopistická. Jelikož volební systém do EP je značně 

odlišný od systému parlamentního, zajímavějším ukazatelem v těchto volbách bylo, 

kolik procent absolutních hlasů voličů dokáže Cameronova vládní strana získat. 

Volební účast ve Velké Británii dosáhla čísla 35,6 % a celkově voliči odevzdali 16 454 

950 platných hlasů. Po sečtení hlasů konzervativcům připadlo 19 křesel v Evropském 

parlamentu za celkem 3 792 519 hlasů, což představuje celkem 23 % voličů, kteří přišli 

k volbám a vhodili platný hlasovací lístek. Konzervativci tímto výsledkem obsadili třetí 

místo za UKIPem a labouristy, ale jelikož nedošlo k výraznému poklesu voličů ani 

mandátů, tak nemůžeme pokládat tyto volby optikou konzervativců jako neúspěšné. 

Naopak, vzhledem ke svému postavení vůdčí strany vlády a nárustu popularity strany 

UKIP je třetí místo v evropských volbách relativně očekávaným výsledkem. 

Labouristická strana, která tvořila vládu v roce 2009, v minulých evropských volbách 

obsadila taktéž třetí místo za právě konzervativci a stranou UKIP. 22 Dokonce labouristé 

v oněch volbách zaznamenali pouhou polovinu mandátů konzervativců - třináct. 

Evropské volby v roce 2014 vyhrála ve Velké Británii poprvé v historii jiná strana než 

jedna ze dvou hlavních ostrovních. Vítězství ve volbách patřilo Straně za nezávislost 

Velké Británie se ziskem 24 křesel a Labour Party v nich dosáhla 20 křesel.23 

 

 

 

 

2.1.3 Rozbor 

 

Konzervativci Počet hlasů % hlasů Umístění 

Volby do EP 2009 4 198 394 27,7 % Vítěz voleb 

Parlamentní volby 2010 10 703 654 36,1 % Vítěz voleb 

Volby do EP 2014 3 792 549 23,1 % 3. místo 

                                                                                                                                               
 
21 V letech 1989 – 2009 vždy ve volbách do Evropského parlamentu zvítězila opoziční strana. 
 
23 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014, 
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 25. 4. 2015). 
 

http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results
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Z výše uvedených volebních výsledků jsme schopni vyčíst, jaké průvodní znaky 

provázely volby do Evropského parlamentu z pohledu konzervativců. Tato kapitola 

pracuje s hypotézou, že vládní strany ve volbách do Evropského parlamentu ztrácejí. 

Konzervativní strana je příkladem strany, která navíc splňuje proměnnou, že je velkou 

stranou. Z principu definované teorie by tedy měly preference konzervativců v 

eurovolbách 2014 klesat. 

Oproti volebnímu vítězství ve volbách do Westminsteru se vyslovilo prostřednictvím 

svého hlasu pro Konzervativce o celých 13 % méně voličů než ve volbách do EP. Dá 

se hovořit o volebním neúspěchu? Jak již bylo několikrát výše zmíněno, charakter, 

chápání voleb a samotný volební systém má za následek velice odlišné výsledky. Mezi 

faktory, které mohly ubrat hlasy Cameronovým konzervativcům, spadá kategorie hlasů 

např. tzv. protestních24 (více viz první kapitola), kdy i loajální volič nemusí být spokojen 

s vládní politikou a svým protestním hlasem chce tento svůj názor dát najevo. Další 

část voličstva mohla využít metody “volby srdcem”25 namísto uplatnění “volby hlavou”,26 

která zpravidla pomáhá velkým straným, tedy i konzervativcům, při parlamentních 

volbách. Další řada faktorů pro slabší výsledek oproti parlamentnímu mohou mít za 

následek problémy na domácí britské scéně či mezinárodně politické okolnosti. 

Stupňující se otázka problému imigrace může konzervativcům ubírat hlasy, které 

vstřebávají následně nacionalistické či euroskeptické strany, jejichž program může být 

v eurovolbách radikálnější; např. řada tradičních voličů konzervativců v eurovolbách 

volí stranu UKIP aj. 

Důležité pro utvoření závěru a hodnocení výsledku konzervativců je přiblížení, jak si 

konzervatvici vedli ve vládě během prvních čtyřech let. Konzervatvici mohli být voliči 

považovány za stranu, která drží volební sliby či politiku proklamovanou v koaliční 

smlouvě s liberálními demokraty.27 Tato koaliční smlouva obsahovala pro 

konzervativce nevýhodnou změnu volebního systému voleb do Westminsteru ze 

současného většinového systému (FPTP)28 na metodu tzv. Alternativního hlasu (AV).29 

Referendum o změně volebního systému se uskutečnilo v roce 2011 se záporným 

                                                 
24 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 
 
25 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 
 
26 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 
 
 
28 First-Past-the-Post. Více v kapitole 5. 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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výsledkem. Dalším pozitivním politickým krokem konzervativců v roce 2001 bylo 

navržení a následné schválení zákona tzv. Fixed-Term Parliament Act, který zejména 

zahrnoval klauzuli o pravidelnosti voleb a ubíral tak pravomoc premiérovi svolávat 

předčasné volby dle jeho libosti. Dílčí kroky v otázce skotské devoluce rovněž 

zlepšovaly obraz konzervativců v očích veřejnosti. 

Mnohé napovědely již obecní volby z roku 2011, kdy konzervativci obdrželi 35 %.30 

Zajímavé jsou také závěry teoretického volebního zisku, který by konzervativci získali, 

jestliže by se parlamentní volby konaly v období voleb obecních. Tyto odhady 

přisuzovaly konzervativcům až 38 %.31 

Výsledek Konzervativní strany ve volbách 2014 se vzhledem k okolnostem nedá 

považovat za volební neúspěch, ačkoli strana skončila až jako třetí. Působení 

konzervativců na vládě, jakkoli voliči konzervativců nemuselo být vnímáno jako 

negativní, přineslo odliv voličů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. 

Volební výsledek tedy potvrzuje první výzkumné kritérium, že vládní strany budou v 

Evropských volbách ztrácet oproti volbám parlamentním. 

2.2 Liberální demokraté 

The Liberal Democrats nebo zkrácené Lib Dems (Liberální demokraté) je 

britská středová sociálně-liberální strana. Ustavena byla v roce 1988 jako pokračovatel 

sloučení dvou tradičních stran - Liberální strany a Sociálně demokratické strany. 

Narozdíl od Konzervativní strany se staví liberální demokraté k daleko otevřenějšímu 

přístupu k Evropské unii a jejímu fungování. Její poslanci v Evropském parlamentu jsou 

sdruženi v ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu) a v současné době je 

strana zastoupena pouhým jedním europoslancem, který vzešel z voleb roku 2014 a 

čímž strana ztratila celých 10 svých zástupců v Evropském parlamentu. Historie 

volebních výsledků strany od jejího samostatného kandidování ve volbách do 

Westminsteru v roce 1992 až po volby roku 2010 uvádí neměnný údaj; Liberální 

demokraté se vždy umístili na třetím místě, po konzervativcích a labouristech. Po 

parlamentních volbách roku 2010, kde liberální demokraté dosahují svého klasického 

třetího místa díky neschopnosti ani jedné ze dvou největší stran sestavit většinovou 

vládu, jsou osloveni stát se stranou vládní koalice Vlády Jejího Veličenstva, společně s 

                                                                                                                                               
29 Alternative Vote – po vzoru Irska 
30 Tetteh Edmund et al., eds., „Local Elections 2011“, Common Library Research Paper, č. 43 

(2011), 24. 5. 2011, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43, 6 (staženo 7. 5. 2015). 
 
31 Tetteh Edmund et al., eds., „Local Elections 2011“, Common Library Research Paper, č. 43 

(2011), 24. 5. 2011, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43, 6 (staženo 7. 5. 2015). 
 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43
http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43
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konzervativci. Od konce roku 2007 je lídrem strany Nick Clegg, se kterým přišel 

postupný ideový přechod více do středu britského politického spektra. 

Mezi základní cíle strany patří ústavní a volební reforma,32 progresivní zdanění, 

ochrana životního prostředí a lidských práv či bankovní reforma a občanská svoboda.33 

 

2.2.1 Volby do Dolní sněmovny Parlamentu 2010 

 Ačkoli liberální demokraté ve volbách do Westminsteru roku 2010 počtem 

mandátů nedosáhli na své historické maximum z voleb roku 2005, kdy získali 62 

mandátů, podařilo se jim dosáhnout maxima v absolutním počtu hlasů odevzdaným 

liberálním demokratů. Oproti roku 2005 počet voličů narostl o jedno procento - na 

hranici 23 %, kteří odevzdali straně celkem 6 836 248 platných hlasů. Většinový 

systém přiznal liberálním demokratům pouze 57 mandátů (tedy o pět méně, jak v roce 

2005), což představuje pouhých 8,8 % z celkového počtu parlamentních křesel. Tento 

nepoměr nepochybně podporuje představu britských parlamentních voleb jako voleb 

nespravedlivých, kde menší strany výrazně tratí na počtu mandátů oproti svému 

volebnímu výsledku v počtu hlasů. Pro ilustraci: Liberální demokraté získali takřka 66 

% hlasů konzervativců, tj. celé dvě třetiny, ale mandátů strana získala pouhou necelou 

pětinu mandátů konzervativců. Není proto překvapivé, že liberální demokraté již ve 

svém volebním programu často zmiňovali eventuální žměnu volebního systému.34 

 Klíčovým výsledkem pro povolební vyjednávání je však počet křesel v 

parlamentu, nikoli dosažený výsledek v procentech. Proto v utvořené vládě s 

konzervativci zaujali liberální demokraté pět kabinetních postů (včetně místopředsedy 

vlády) z celkového počtu 28 členů kabinetu. Tento poměr takřka přesně odpovídá 

počtu získaných mandátů v porovnání s konzervativci.35  

 

  

 

                                                 
32 Liberální demokraté slibovali voličům změnu z většinového systému First-Past-The-Post 
(FPTP) na jiný. Sami nejvíce preferovali variantu Single Transferable Vote (STV), která je 
uplatňována pro volby do Evropského parlamentu v Severním Irsku a spočívá ve volbě několika 
kandidátů v jednom obvodě. 
33

 Volební manifest liberálních demokratů, http://www.libdems.org.uk/manifesto (staženo 3. 5. 

2015). 
34 Volební manifest liberálních demokratů, http://www.libdems.org.uk/manifesto (staženo 3. 5. 

2015). 
35

 Volební výsledek parlamentních voleb roku 2010, http://www.electoralcommission.org.uk/find-

information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-
elections/2010-uk-general-election-results (staženo 26. 4. 2015). 
 

http://www.libdems.org.uk/manifesto
http://www.libdems.org.uk/manifesto
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
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2.2.2 Volby do Evropského parlamentu 2014 

 

Liberální demokraté se po čtyřleté účasti na vládě Spojeného království objevili v 

pro ně nezvyklé situaci. Poprvé od samotného vzniku strany nebyli stranou 

nevládní, kterýžto status jim přinášel povětšinou velké šanci na solidní zisk hlasů. 

Ve volbách do Evropského parlamentu v letech 1994 a 1999 získali třetí místo, 

vždy za dvojicí Labouristická strana a Konzervativní strana. V následujících 

volbách roku 2004 a 2009 obsadili liberální demokraté místo čtvrté, kdy se před ně 

dostala ještě strana UKIP. Ve volbách v roce 2014 měla strana liberálních 

demokratů těžký úkol, totiž obhájit zisk 11 křesel, která získala ve volbách 

předcházejících, ještě jako strana nevládní.  

  

V britských volbách do Evropského parlamentu dne 22. dubna 2014 však liberální 

demokraté obdrželi pouze 1 087 633 hlasů z celkových 16 454 950 platných. Tento 

výsledek představoval propad o jeden milion, resp. jeden a půl milionu voličů oproti 

eurovolbám let 2004 a 2009. Celkově pro liberální demokraty v roce 2014 

hlasovalo pouhých 6,6 % voličů, čímž se liberální demokraté dostali až na páté 

místo voleb, dokonce až za Green Party of England and Wales, tedy za Stranu 

zelených Anglie a Walesu. Tento nelichotivý výsledek přinesl propad o celých 10 

mandátů a liberální demokraté získali ve volbách do EP pouze jednoho zástupce.36 

 

 

2.2.3 Rozbor 

 

Liberální demokraté Počet hlasů % hlasů Umístění 

Volby do EP 2009 2 080 613 13,8 % 4. místo 

Parlamentní volby 2010 6 836 248 23,0 % 3. místo 

Volby do EP 2014 1 087 633 6,6 % 5. místo 

 

Liberální demokraty lze pro potřebu teorie druhořadých považovat v období let 2010 - 

2014 za stranu vládní a stranu malou. Faktor strany malé by sám o sobě měl evokovat 

                                                 
36 Volební výsledek evropských voleb ve Velké Británii, 
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 23. 4. 2015). 

http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results


   

 

15 

  

růst preferencí, na druhou stranu status vládní strany procentní body ubírat. Jak se obě 

veličiny projevily ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014? Vynulují se 

navzájem kladný a záporný efekt nebo se jeden z faktorů ukáže jako dominantnějším v 

případě liberálních demokratů? 

Tabulka, která přibližuje absolutní počet hlasů pro liberální demokraty v posledních 

třech volbách a procento těchto hlasů z celkového součtu hlasů, nám dává velice 

výmluvná data. Po menším propadu o jednu pětinu hlasů ve volbách do EP 2009 vůči 

volbám do EP 2005 následně nabraly výsledky liberálních demokratů velice strmou 

křivku směrem vzhůru. Necelých 7 milionů hlasů, které strana obdržela v parlamentních 

volbách roku 2010, jí vyneslo výborných 23 % hlasů a pozici ve vládě. Čtyři roky ve 

vládě se však významně na výsledku voleb do Evropského parlamentu na jaře 2014 

podepsaly. Z oněch 23 % hlasů a třetího místa nastal nebývalý propad až na 6,6 % všech 

platných hlasů ve volbách do Evropského parlamentu, což představovalo ztrátu 16,4 % 

voličů a až páté místo v pořadí zisku stran dle procent hlasů.37 V počtu mandátů se před 

liberální demokraty navíc dostala i Skotská národní strana (SNP), které se podařilo 

obhájit dvě křesla z voleb předchozích.  

Zatímco druhé vládní straně - konzervativcům se podařilo počet voličů de facto udržet 

na stejné hodnotě, kterou dosáhly v eurovolbách 2009, na výsledku liberálních 

demokratů je vidět značný propad až na polovinu voličů oproti roku 2009. Původní 

voliči pravděpodobně dali najevo představitelům liberálních demokratů, že nejsou 

spokojeni, jak jejich strana působí ve vládní funkci. Chápání Liberálních demokratů 

jakožto strany malé, leckerými považovanou za alternativní vůči dvěma hlavním 

britským stranám, bylo v těchto volbách upozaděno. Naplno se ukázalo, nakolik vládní 

strany tratí. Liberální demokraty především poškodilo jejich chování z počátku 

volebního období. V rámci politiky koaliční smlouvy souhlasili se zvyšováním 

univerzitních poplatků, ačkoli ve volebním programu měli jasně stanoveno, že budou 

proti zvýšování. Vedle popuzení Národní studentské unie (NSU) si liberální demokraté 

vybudovali pověst strany, která není schopna udržet volební slib, natož se za něj 

postavit. Následné pobouření vyvolala rovněž argumentace, že volební manifest 

                                                                                                                                               
 
37 V rámci přepočtu na mandáty se liberální demokraté umístili až na šestém místě. 
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přibližoval pouze chování v potenciální situaci, kdy by liberální demokraté volby 

vyhráli, ale na pozici v rámci koalice se nevztahuje.38 

Liberálním demokratům se v rámci role slabšího koaličního partnera moc nedařilo 

prosazovat body ze svého volebního programu. Za úspěch můžeme považovat vyvolání 

referenda o změně volebního systému do Westminsteru,39 které však dopadlo negativně 

a změna volebního systému tak nepřišla. Jelikož velkým tématem pokrizového období 

ve Velké Británii samozřejmě byla otázka ekonomických aspektů, liberální demokraté 

se před volbami 2010 stavěli proti zvyšování daně z přidané hodnoty. V rámci koaliční 

vlády ale nakonec došlo ke schválení zvýšení DPH ze 17,5 % na 20 %, což v důsledku 

můžeme považovat za záporné body pro stranu, která se proti této variantě stavěla. Mezi 

další negativa patřilo, že otázka zavadení jednotné společné měny – Eura se vůbec 

neotevřela; euroskeptičtí konzervativci tuto otázku vůbec nepřipustili. Popularita 

liberálních demokratů strmě klesala. Již po roce vlády se projevila tíže statutu vládní 

strány v obecních volbách roku 2011. V těchto volbách liberální demokraté zaznamenali 

ztrátu 748 mandátů. Kdyby se konaly ve stejném čase volby do parlamentu, tak by 

hypoteticky liberálním demokratům přiřklo pouhých 16 %.40 

Uprostřed sledovaného období, v letech 2012 a 2013 se pak jejich preference 

pohybovaly mezi 7 až 13 %.41 

Výsledky liberálních demokratů nám naznačují, že aspekt statusu vládní strany byl při 

tomto případě a v době voleb do Evropského parlamentu 2010 jako daleko silnější než 

případný charakter strany jako malé. Během celého volebního období navíc liberálním 

demokratům pozice ve vládě příliš neprospívala a její popularita klesal. Tento trend se 

podepsal právě na výsledku ve volbách do Evropského parlamentu 2014. Proto výsledek 

můžeme považovat za splňující hypotézu založenou na tom, že v druhořadých volbách 

tratí vládní strany. 

 

 

 

                                                 
38 Cable Vince, Lib Dems broke no tuition fee promise, http://www.bbc.com/news/uk-politics-
11803719 (staženo 20. 4. 2015). 
39 Viz 2.1.3 
40 Tetteh Edmund et al., eds., „Local Elections 2011“, Common Library Research Paper, č. 43 

(2011), 24. 5. 2011, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43, 6 (staženo 7. 5. 2015). 
 
41 Stránka s volebními průzkumy, https://www.ipsos-
mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-
Trends.aspx?view=wide (staženo 5. 5. 2015). 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-11803719
http://www.bbc.com/news/uk-politics-11803719
http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide
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3. Opoziční a malé strany ve volbách do Evropského 

parlamentu získávají 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnující se teoreticko-metodologickému rámci, jedna z 

hypotéz, se kterou práce pracuje, předpokládá, že opoziční strany v druhořadých 

volbách získávají. Druhá hypotéza pak předpokládá, že získávají strany malé. 

Následující kapitola, jejímž jmenovatelem jsou strany, které při druhořadých volbách 

profitují, je rozdělena na dvě samostatné části: První část zkoumá, zdali platí hypotéza 

o zisku opozičních stran na příkladu britské Oficiální opozice, tj. ve sledovaném období 

Labouristické strany. Druhá část přibližuje vybraného zástupce z malých stran – stranu 

UKIP, na které se snaží demonstrovat, jestli platí i druhá hypotéza o zisku malých stran 

v druhořadých volbách. 

 

 

3.1 Oficiální opozice – Labouristická strana 
 

Britský volební systém definuje opozici termínem Her Majesty's Most Loyal Opposition, 

který bychom mohli přeložit zhruba jako Nejloajálnější opozice Jejího Veličenstva nebo 

můžeme narazit na spojení Official Opposition, tedy Oficiální opozice. Dle ostrovních 

zvyklostí zastupuje tradičně pozici Oficiální opozice strana, která dosáhla na druhý 

největší počet mandátů ve volbách do Westminsteru, a v jejím čele stojí tedy předák 

této strany. V minulosti se na tomto postu takřka vždy střídali lídři konzervativců a 

labouristů v závislosti na tom, která z těchto dvou stran byla právě u moci. Po volebním 

uspořádání z parlamentních voleb roku 2010, kdy labouristé skončili druzí za 

konzervativci, zaujímá pozici Oficiální opozice Po povolebním odstoupení Gordona 

Browna je jejím lídrem Ed Miliband. 

Labouristická strana byla založena v roce 1900 a postupně převzala roli Liberální 

strany jakožto protějška Konzervativní straně na britském bipolárním politickém 

spektru. V období po druhé světové válce se pravidelně střídala u moci právě s 

Konzervativní stranou. O Labouristické straně se dá hovořit jako o straně sociálně 

demokratické, nicméně mezi jejími členy lze nalézt jak umírněné sociální demokraty, 

tak socialisty. V otázce evropské integrace jsou labouristé na britské poměry 
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eurooptimistickou stranou a v Evropském parlamentu jsou její zástupci členy S & D 

(Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů). 

Mezi vybraných pět bodů současného programu labouristů patří vytvoření 

spravedlivějšího daňového systému, silná veřejná služba a národní zdravotnický 

systém. Dále cenově dostupné vyšší vzdělní, zvýšení minimální mzdy či posílení hranic 

a zajištění důstojného života pro imigranty.42 

 

3.1.1 Volby do Dolní sněmovny parlamentu 2010 

 

Po třech vyhraných parlamentních volbách v řadě za éry Tonyho Blaira, kdy labouristé 

vyhráli suverénně volby do Westminsteru jak v roce 1997, 2001 i v roce 2005, nastala 

změna sil v dolní komoře parlamentu a s ní spjaté střídání v Downing Street č. 10. 

Nástupce Tonyho Blaira ve funkci lídra strany a premiéra v letech 2007 - 2010 Gordon 

Brown však nenavázal na Blairovy volební úspěchy a popularitu. Labouristé se po 

třech volebních obdobích, která strávili ve vládě, přesunuli do tzv. Oficiální opozice. V 

porovnání s vítězstvím roku 2005, kdy labouristé získali parlamentní většinu s 355 

křesly za 9 552 436 hlasů představujících 35,2 % všech platných hlasů,43 utrpěli v roce 

2010 zásadní propad. Ačkoli labouristé ztratili necelý milion voličů a dosáhli tak na 8 

606 517 hlasů, propad v počtu mandátů byl zásadní. Labouristé přišli celkem o 91 

křesel a počet labouristických poslanců poklesl na 258 členů parlamentu.44  

 

Jelikož nepravděpodobně úspěšný pokus labouristické snahy utvořit koaliční vládu s 

liberálními demokraty a dalšími stranami (labouristé a liberální demokraté dosáhli v 

součtu pouze na 305 mandátů, čímž nezískali většinu) skončil nezdarem, volební lídr 

labouristů Gordon Brown vzápětí rezignoval na svou pozici. 

 

  

                                                 
42 Volební manifest Labouristické strany, http://www.labour.org.uk/manifesto (staženo 2. 5. 
2015). 
 
43 Volební výsledek parlamentních voleb roku 2005,  
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2005-uk-general-election-
results (staženo 26. 4. 2015). 
 
44 Volební výsledek parlamentních voleb roku 2010,  
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-
results (staženo 26. 4. 2015). 
 

http://www.labour.org.uk/manifesto
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
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3.1.2 Volby do Evropského parlamentu 2014 

 

První celonárodní volby, kdy v čele labouristů stanul nový lídr strany - Ed Miliband, byly 

volby do Evropského parlamentu na jaře roku 2014. Labouristé obhajovali třináct křesel 

a třetí místo, které získali ve volbách roku 2009 ještě jako vládní strana. Tehdy se pro 

ně vyslovilo 15,8 % voličů ve svých 2 831 760 hlasech, a labouristé obsadili třetí 

místo.45  

 

Volby roku 2014 zastihli Labouristickou stranu poprvé od roku 1999 v pozici opoziční 

strany, která měla ambice získat lepší výsledek jak v letech minulých. V eurovolbách 

roku 2014 se labouristům nakonec podařilo získat 4 020 646 hlasů, což představovalo 

24,4 % všech voličů a nárůst podpory o 8,6 % od voleb minulých. Úspěchem zejména 

byl zisk celkových 20 europoslanců, čímž labouristé o jeden mandát předstihli 

konzervativce a vylepšili svůj výsledek o celých sedm poslanců. Umístění Labouristické 

strany na druhém místě však porušilo tradici ve výsledků voleb do Evropského 

parlamentu, jelikož od voleb roku 1984 poprvé, tedy přesně po čtvrt století, nezvítězila 

ve Velké Británii opoziční strana. Jak vládní konzervativce, tak labouristy, předstihl 

fenomén těchto voleb – Strana pro nezávislost Spojeného království (UKIP).46 

 

3.1.3 Rozbor 

 

 

 

 

Do evropských voleb roku 2014 vstupovali labouristé v pro ně po delší časový úsek 

                                                 
45 Volební výsledek voleb do Evropského parlamentu 2009, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-
European-Parliamentary-election-results (staženo 26. 4. 2015). 
 
 

Labouristé Počet hlasů % hlasů Umístění 

Volby do EP 2009 2 381 760 15,8 % 3. místo 

Parlamentní volby 2010 8 606 517 29,0 % 2. místo 

Volby do EP 2014 4 020 646 24,4 % 2. místo 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
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nezvyklé roli. V čase voleb zaujímali post vládní opozice, kdy byli nejsilnější opoziční 

stranou ve Velké Británii. Labouristé nebyli účastni u vlády v časech, kdy dobíhaly 

dozvuky hospodářské krize. Nemuseli se tedy podílet na vydávání nepopulárních 

rozhodnutí ohledně vládních škrtů. Ze své pozice mohli nabízet alternativní politiku vůči 

konzervativním škrtům a vůbec své úsilí směřovat na volby do Dolní sněmovny roku 

2015, kdy bude první šance se vrátit do vlády.47  

Popularita labouristů byla vyzkoušena v rámci voleb do evropského parlamentu 2014. 

Soudě dle výsledků předešlých voleb do EP ve Velké Británii by Labouristická strana, 

jakožto opoziční strana, mohla očekávat vítězství v těchto volbách. Labouristům se 

sice volby vyhrát nepodařilo, jelikož skončili na druhém místě za UKIPem, ale stejně se 

dá hovořit o volebním úspěchu. Labouristé získali ve volbách o více jak 9 % hlasů více 

oproti volbám do EP roku 2009 a polepšili si o 7 mandátů. Tímto výsledkem navíc, 

ačkoli relativně těsně, předstihli konzervativce. Úspěch je nejvíce vidět na samotném 

čísle absolutních hlasů. Nárůst o 1,7 milionu voličů oproti roku 2009, kdy byli labouristé 

do voleb vedeni Gordonem Brownem, se dá považovat za solidní výsledek, avšak 

opozice ve Velké Británii byla dříve zvyklá získávat jiné, daleko lepší, výsledky.48 

Druhým výzkumným kritériem, který tato práce používá, je hypotéza, že opoziční 

strany budou získávat ve volbách do Evropského parlamentu. Eurovolby 2014 ve Velké 

Británii dávají v tomto dílčím zkoumání jasnou odpověď, stejně tak jako volby dřívější, 

že opoziční strana zaznamenává lepší výsledek, nežli zaznamenala ve volbách do 

parlamentu. Výsledek Labouristické strany v evropských volbách roku 2014 plně 

potvrzuje hypotézu, že nevládní strana během svého pobytu v opozici získává.  

 

3.2 Malá strana - UKIP 
 

Symbolem Velké Británie je tradiční a stabilní systém dvou politických stran, kdy se 

tyto dvě strany střídají u vlády a v opozici. V poslední dekádě je však tento tradiční 

bipolaristický systém zkoušen. Nejdříve se podařilo etablovat se, jako strana s širokou 

voličskou základou, liberálním demokratům, kteří se snažili svou pozici na britské 

politické scéně zrovnoprávnit s oběma dnešními velkými zavedenými stranami – 

                                                 
47 Volební výsledek evropských voleb ve Velké Británii, 
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 23. 4. 2015). 
 
48 Volební výsledek voleb do Evropského parlamentu 2009, 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-
European-Parliamentary-election-results (staženo 26. 4. 2015). 
 

http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
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konzervativci a labouristy.49 Během posledních let, zvláště v souvislosti s východním 

rozšířením Evropské unie a státy východní Evropy, se stale více do popředí dostává 

Strana pro nezávislost Spojeného království (UKIP). Strana pro nezávislost Spojeného 

království je pravicovou euroskeptickou stranou, která vznikla v roce 1993 jako 

pokračovatel myšlenek Anti-federalistické ligy. V současné době je UKIP vedena 

Nigelem Faragem. 

V rámci frakcí Evropského parlamentu jsou europoslanci za UKIP sdruženi v 

euroskeptické frakci EFDD (Europe of Freedom and Direct Democracy), kde velice 

hlasitě zastávají své postoje. UKIP během rozmezí deseti let od roku 2004 až do roku 

2014 zaznamenala nebývalý růst voličské základny. Ze třetího místa ve volbách do 

Evropského parlamentu roku 2004 přes druhé místo v roce 2009 dospěli až na vrchol, 

tj. vítězství v evropských volbách roku 2014. Tímto úspěchem naprosto narušila 

britskou bipolaritu, ve které po více jak sto let nevyhrála celonárodní volby jiná strana 

než labouristé či konzervativci.50 

Mezi stěžejní body programu strany UKIP patří body zejména mířené na otázku 

imigrace, jako jsou nová pravidla pro nově příchozí imigranty v rámci národního 

pojištění, pozastaveni imigrace lidí za nekvalifikovanou prací atd. Dalšími tématy jsou 

otázka kriminality či často skloňované tendence o vystoupení z Evropské unie.51 

 

 

3.2.1 Volby do Dolní sněmovny parlamentu 

 

Jakkoli provázela Velkou Británii očekávání, jestli dostanou v těchto doznívající 

hospodářskou krizí poznamenaných volbách prostor alternativní, ať už populistické či 

extremistické strany, nepotvrdilo se to. Na druhou stranou, volby do Westminsteru 

pomohly etablovat stranu UKIP jako stranu celostátní. Za stranu kandidovalo celkem 

558 kandidátů po celé Velké Británii, což byl největší počet po hlavní stran hlavní trojky 

– labouristů, konzervativců a liberálních demokratů.52 

                                                 
49 Současné průzkumy a dění předpokládá, že tyto snahy zůstaly u pokusů a k etablování 
liberálních demokratů jako třetí rovnocenné strany se jentak Velká Británie nedočká. 
 
50 Wintour Patrick, "Ukip wins European elections with ease to set off political earthquake", 
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake 
(staženo 28. 4. 2015). 
 
51 Ukip accepts EU exit could take several years, 
http://www.theguardian.com/politics/2014/feb/24/ukip-eu-exit-take-years (staženo 23. 4. 2015). 
 
52 Volební výsledek parlamentních voleb roku 2010,  

http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake
http://www.theguardian.com/politics/2014/feb/24/ukip-eu-exit-take-years
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Ve volbách do Dolní sněmovny parlamentu roku 2010 se vyslovilo pro stranu UKIP po 

celé Velké Británii celkem 919 471 voličů představujících celkem 3,1 % všech voličů, 

což UKIP vyneslo čtvrté místo voleb. Přepočet na mandáty však byl pro malou stranu, 

jakou je UKIP, nemilosrdný. Ani takřka milion platných hlasů nestačil pro zisk byť jen 

jediného mandátu. Naplno se ukázalo, jak je britský systém pro parlamentní volby 

nastaven. Druzí labouristí získali zhruba devět krát větší počet hlasů, který jim však ani 

zdánlivě nepřineslo devítinásobné zastoupení, ale plných 258 mandátů.53 

 

3.2.2 Volby do Evropského parlamentu 

 

Volby do Evropského parlamenu roku 2014 však byly pro stranu UKIP naprosto jinou 

situací. Přes skvělý výsledek roku 2009, kdy po opozičních konzervativcích obsadili 

druhé místo za necelých dva a půl milionu hlasů, se dostavila na jaře roku 2014 pro 

britský bipolární politický systém nevídaná věc – strana UKIP vyhrála volby. Vyslovilo 

se pro ni celkem 26,6 % voličů, což představovalo nárůst o 10,61 % oproti volbám roku 

2009, a zejména nejvyšší získ v počtu absolutních hlasů v těchto volbách. UKIP se 

rozhodlo volit 4 376 635 lidí, kterými, o zhruba 200 tisíc voličů, byli poraženi druzí 

labouristé. Tento výsledek přisoudil straně UKIP mandát o 24 křeslech, čímž si oproti 

volbám minulým polepšili o celých 11 křesel, aby poměrně strana dosáhla na bezmála 

33 % všech křesel pro Velkou Británii v Evropském parlamentu.54 

V počtu absolutních hlasů se jednoznačné ukázalo rozdílné vnímání voličů napříč 

Spojeným královstvím. Rovněž se ukázala specifika britských evropských voleb. Voliči 

dali jasný nespokojený signal vládní straně liberálních demokratů, kteří obdrželi 

necelých 7 % hlasů. Vítěze posledních eurovoleb, nově vládní stranu, konzervativce 

sesadili voliči výsledkem až na třetí místo, aby druhé místo zaujala opoziční 

labouristická party. Poprvé tímto získem nevyhrála největší strana opozice volby do 

Evropského parlamentu.55 

                                                                                                                                               
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-
results (staženo 26. 4. 2015). 
 
53 Volební výsledek parlamentních voleb roku 2010,  
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-
results (staženo 26. 4. 2015). 
 
54 Volební výsledek evropských voleb ve Velké Británii, 
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 23. 4. 2015). 
 
55 Volební výsledek evropských voleb ve Velké Británii, 
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 23. 4. 2015). 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results
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3.2.3 Rozbor 

 

UKIP Počet hlasů % hlasů Umístění 

Volby do EP 2009 2 498 226 16,6 % 2. místo 

Parlamentní volby 2010 919 471 3,1 % 4. místo56 

Volby do EP 2014 4 376 635 26,6 % Vítěz voleb 

 

Jakkoli ve volbách roku 2010 občané Spojeného království hlasovali opatrně a 

nevyslovili se pro nějakou výraznější politickou změnu,57 která po hospodářské krizi 

visela ve vzduchu, volby do Evropského parlamentu ukázaly, že britský bipolarismus 

dostává trhliny. Strana UKIP si v evropských volbách roku 2014 odnesla přesně o 10 % 

hlasů více, jak ve volbách roků 2009. Tento údaj nárustu procent v sobě ukrývá bez 

mála dva miliony voličů, kteří se přiklonili ke straně UKIP. Chápání voleb rovněž 

reprezentuje výrazně rozdílná proporcionalita hlasů pro UKIP ve volbách evropských a 

volbách do Westminsteru. Zatímco v parlamentních volbách roku 2010 UKIP obdržel 

3,1 % hlasů, tak ve volbách do Evropského parlamentu byl zisk ve výši 26,6 %.58 

Faktorů, které mohly domopoci straně UKIP k vítězství je mnoho. V pokrizové 

atmosféře opět vyrašila na povrch témata jako nezaměstnanost a s ní spojenou otázka 

imigrace. Populistické strany podněcovaly ve voličích představu, že hospodářská 

stagnace je dílem Evropské unie a Eura, čímž rostla jejich popularita. 

V rámci analýzy je potřebné si uvědomit dva stěžejní fakty, že nárůst preference UKIP 

byl ovlivněn faktem, že se strana jako taková nepodílela na vládě a už z pozice malé 

strany, které klasicky v evropských volbách těží, nabízela alternativu proti stranám 

hlavní trojky. Druhým faktem, neméně důležitým, byla nezastoupitelná role rozdílného 

volebního systému v obou typech voleb. V kombinaci s preferováním tzv. volby 

srdcem59 (viz první kapitola) voličů se nakonec objevují takovéto výsledky, které 

                                                                                                                                               
 
56 UKIP se umístila na čtvrtém místě, co se počtu hlasů týče, nikoli dle počtu mandátu. Ve 
volbách roku 2010 UKIP nezískala ani jeden mandát. 
 
57 Ačkoli už sám výsledek nutící vítěznou stranu k hledání koaličního partnera je pro Velkou 
Británii netradičním. 
 
58 Volební výsledek evropských voleb ve Velké Británii, 
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 23. 4. 2015). 
 
59 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.jstor.org/


   

 

24 

  

přinesly volební roky 2010 a 2014. Mechanismus voleb a jejich rozdílnost proto přiblíží 

další kapitola. Jestliže byla formulována hypotéza, že malé strany v Evropských 

volbách získávají, je tato myšlenka pravdivá. Samozřejmě pro demonstraci této teze 

byl vzat vybraný příklad malé strany UKIP záměrně, jelikož na jejích volebních 

statistikách je tento nárůst dobře zaznamenaný. Proto i toto dílčí kritérium – malé 

strany v Evropských volbách získávají – potvrzuje jednu z hypotéz voleb druhého řadů, 

které definuje teoreticko-metodologický rámec. 

 

 

4. Volební účast v kontextu rozdílných volebních 

systémů voleb do Evropského parlamentu a voleb do 

Dolní sněmovny parlamentu VB 

 

Třetí výzkumné kritérium předpokládá, že volební účast ve volbách do Evropského 

parlamentu, které považujeme za volby druhého řádu, bude nižší než ve volbách do 

parlamentu. Pro zkoumání tohoto dílčího faktoru voleb do Evropského parlamentu je 

potřeba přiblížit britské “General elections”,60 tedy volby do Dolní sněmovny 

parlamentu, které jsou těmi národními, prvořadými volbami; použijeme-li terminologii, 

která byla nadefinovaná výše. V této podkapitole přiblížím volební systém do dolní 

komory britského parlamentu a volební systém do Evropského parlamentu. 

Zajímavou okolností hodnocení je rovněž cyklus voleb. Volby do Evropského 

parlamentu se v případě Spojeného království nekonají v půlce volebního období 

vlády, nýbrž těsně před parlamentními volbami. V minulých letech se uskutečnily, resp. 

se uskuteční, volby v tandemu let 1999/2001, 2004/2005, 2009/2010 a 2014/2015.61  

 

 

 

                                                                                                                                               
 
60 V britském politickém systému termínem General elections jsou míněny volby do Dolní 
sněmovny parlamentu (House of Commons), které jsou pokládány jako za nejdůležitější. 
 
61 Seznam uplynulých referend, která se konaly ve Velké Británii, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums (staženo 26. 4. 2015). 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums
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4.1 Volební systém pro volby do Westminsteru 

 

Prvořadými volbami, co se Velké Británie týče, jsou nepochybně volby do Dolní 

sněmovny parlamentu (House of Commons). Tyto volby jsou často mj. nazývány 

volbami do Westminsteru; sami Britové je označují jako tzv. “general elections”, tedy 

všeobecné volby. Pro potřeby parlamentních voleb je Velká Británie rozdělena celkově 

na 650 volebních obvodů. Celkem 533 obvodů se nachází na území Anglie, 59 ve 

Skotsku, 40 ve Walesu a 18 v Severním Irsku.62 Z každého z těchto obvodů vzejde 

jeden poslanec (MP, Member of Parliament) dolní komory parlamentu. Standardním 

povolebním postupem je následně otázka sestavení vlády. Existují tři varianty, jak 

může být vláda utvořena. Sestavením vlády, “Her Majesty’s Government”, tedy vlády 

Jejího Veličenstva, je pověřen lídr vítězné strany, kterého sestavením pověří hlava 

státu - tedy panovník. Prvním případem je volební zisk vítězné strany v takové výši, že 

tato strana získala nadpoloviční většinu křesel.63 Pokud se žádné straně nepodaří 

získat nadpoloviční počet křesel, nastává varianta druhá, označována jako tzv. “hung 

Parliament”.64 Tento termín značí povolební situaci, kdy situace dospěje do sestavení 

buď menšinové vlády nebo koaliční vlády o dvou či více subjektech. Tradičně strana s 

největším volebním ziskem, která neparticipuje na sestavení vlády, dostává 

automaticky status “Her Majesty’s Loyal Opposition”, přeloženo jako loajální opozice 

Jejího Veličenstva, kterým se automaticky staví do role oficiální politické opozice vůči 

vládě. 

V rámci voleb se celé obsazení 650 křesel volí najednou a poslanci jsou voleni na pět 

let. Volební systém funguje takto: každý z obvodů má svou vlastní kandidátku s 

několika kandidáty, pročež voliči smí zavolit pouze pro jednoho kandidáta. Kandidát, 

který získá ve svém obvodě nejvíce hlasů, se stává poslancem v dolní komoře za svůj 

volební obvod. Ve volbách do Westminsteru je velice silná role lídra, který slouží jako 

symbol celé strany a velmi často jeho větší či menší charisma může straně k hlasům 

pomoci, či naopak voliče odradit. Tímto faktem dochází k tomu, že ačkoli volič volí 

přímo jednoho kandidáta, tak velice často aktem odevzdání hlasu hlasuje spíše pro 

stranu jako celek, vedenou jejím lídrem, aniž by vědomě a cíleně hlasoval pro daného 

kandidáta, kterého navrhla na kandidátku strana. 

                                                 
 
63 326 z celkových 650 MPs 
64 Menšinová vláda, tolerována. Definici stáhnout. Typická pro země, kde je politický systém 
dvou stran. Sám termín “hung parliament” značí jistou anomálii v politickému systému dvou 
stran 
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Až do volebního roku 2015 mohly být volby svolány předsedou vlády Velké Británie i 

dříve, než by bývalo vypršelo volební období Dolní sněmovny. Tohoto faktu se 

pokoušeli premiéři zpravidla využít k většímu zisku své vládní strany načasováním 

voleb na jim příhodné datum, které mohlo být z jakéhokoli důvodu výhodnější - např. 

spjato s otevřením zásadní infrastruktury či výhodná mezinárodně-politická konstalace. 

Až zákon The Fixed-term Parliaments Act 2011 z roku 2011 o zafixování mandátu 

parlamentu přesně stanovil, kdy se musí konat volby do Wesminsteru. Tento zákon 

nově zavedl pravidlo jasného termínu voleb od roku 2015. V budoucnu se vždy volby 

uskuteční první květnový čtvrtek každých pět let. První volby dle nového zákona tak 

připadly na čtvrtek 7. května 2015. Čtvrtek je pro Brity tradičním volebním dnem, což 

dokládá fakt, že poslední volby, které probíhaly v jiný den, nežli čtvrtek, se konaly v 

úterý 27. října 1931. Tento volební cyklus může být narušen ve dvou případech. 

Zaprvé, když se nepodaří během 14 dnů od voleb sestavit fungující vládu, která bude 

mít prostou většinu v dolní komoře. Druhou možností je souhlas dvoutřetinové většiny65 

členů parlamentu s rozpuštěním parlamentu, což povede k vyvolání nových 

parlamentních voleb. 

  

Systém relativní většiny 

Pro volby do Dolní sněmovny parlamentu je uplatňován často kritizovaný volební 

systém “First-Past-the-post”,66 překládaný jako Systém relativní většiny. Tento systém 

funguje na bázi “Vítěz bere vše”. Příklad: Bude-li kandidovat pět subjektů a volit je 

bude šest voličů, mohou volby dopadnout následovně: První kandidát získá dva hlasy 

a ostatní čtyři kandidáti po jednom hlasu, tak vítězem voleb je první kandidát, který pro 

svoji stranu získává mandát. Ačkoli ve skutečnosti obdržel pouze třetinu ze všech 

hlasů. Fakticky tedy zbylé dvě třetiny hlasů propadají, jelikož v žádném jiném počítání 

již nejsou využity.  

Jako každý volební systém je i Systém relativní většiny dvojsečným. V posledních 

letech rostl odpor proti systému, který klasicky podporuje dvě největší tradiční strany ve 

Velké Británii a menší strany na něm tratí. Debata vyústila po volbách v roce 2010 až v 

referendum ohledně volební reformy ze dne 5. května 2011. V tomto referendu se však 

pouze 32 % lidí vyslovilo pro změnu, zatímco zbylých 68 % proti změně volebního 

                                                 
65 434 členů dolní komory parlamentu z celkových 650 
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systému.67 Volby do Westminsteru se tedy 7. května 2015 budou konat opět podle 

Systému relativní většiny.  

Za výhody tohoto systému, užitého v politickém prostředí Velké Británie, jsou často 

citovány přednosti jako fakt, že nejsilnější strana získává bonus, aby měla následné 

sestavování vlády snazší, čili za obdržených 33 % hlasů může obdržet až např. 50 % 

všech mandátů. Systém logicky a tradičně vede k nejvyššímu zisku dvou tradičních 

stran, které vytvoří mandátově silnou vládu, ale i silnou opozici. Vyloučení 

extremistických stran z volebního souboje, protože šance, že by taková strana získala 

nejvíce hlasů v konkrétním volebním obvodě, se jeví jako málo pravděpodobná. Volič 

volí přímo konkrétního kandidáta, nikoli stranickou kandidátku, která by jako celek 

nemusela být pro voliče volitelná.68 

Otázkou však zůstává, zdali tyto zmíněné výhody Systému relativní většiny jsou v 

současnosti fakticky platné. Volby z roku 2010 koalicí konzervativců a liberálních 

demokratů poukázaly na fakt, že i přes model relativní většiny nemusí vznikat stabilní 

většinové vlády o jedné straně, jak by tomu dle principu Systému relativní většiny mělo 

být. 

Samozřejmě vedle výše uvedených výhod tento systém obnáší řadu úskalí, pro která 

není u řady politiků, politologů, ale i voličů, populární. Níže uvádím zásadní nevýhody 

Systému relativní většiny:69  

Malé strany jsou značně znevýhodněny, jelikož mohou v celkovém absolutním počtu 

získat např. 20 % všech hlasů, ale kvůli vyčlenění obvodů, kde v každém jednom z 

nich je pro ně těžké zvítězit, jim po sčítání připadnou například jen tři procenta všech 

mandátů, což značně neodpovídá jejich celkovému podílu hlasů. Samotná volba pouze 

jednoho kandidáta z jedné strany se dle některých hlasů promítá i do samotného 

složení nominovaných. Je možnost při stavění kandidátek vysledovat diskriminaci na 

základě pohlaví či rasy, jelikož strany povětšinou vsázejí na charismatického 

kandidáta, který bude volitelný pro většinu v daném obvodě. Třetí výtkou je obecné 

vygenerování velkého množství tzv. propadlých hlasů. Může se stát, že až dvě třetiny 

                                                 
67 Celobritské národní referendum o změně volebního systému, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-
system-used-to-elect-MPs (staženo 17. 4. 2015). 

 

 
69 Vysvětlení voelbního modelu většinového systému, http://www.uk-engage.org/2013/06/what-
are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-past-the-post-voting-system-2/ 
(staženo 17. 4. 2015). 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs
http://www.uk-engage.org/2013/06/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-past-the-post-voting-system-2/
http://www.uk-engage.org/2013/06/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-past-the-post-voting-system-2/
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hlasů v daném obvodu, které nebyly pro výherce voleb, zůstanou nevyužity. Tento 

faktor může vést k tomu, že řada voličů volí variantu “Volba hlavou”,70 kdy volí jednu či 

druhou z velkých stran, kterou více podporuje, s tím, že nechce, aby jeho hlas propadl. 

Systém mimojiné neustále otevírá diskuzi nad možností manipulace s přepisováním 

hranic volebních obvodů v duchu tzv. “gerrymanderingu”,71 kdy se vlády u moci mohou 

snažit vylepšit pozici do příštích voleb slučováním, rozdělováním či zanikáním obvodů 

tak, aby se dal v nově vzniklých obvodech očekávat zisk pro jejich kandidáty. Této 

praktiky bylo použito například před volbami v roce 2010, kdy revize hranice volebních 

obvodů zvýhodnila labouristy.72 

 

  

 

4.2 Volební systém pro volby do Evropského parlamentu ve 

Velké Británii 

 

Klíčové pro samotnou práci je rovněž i přiblížení volebního systému do Evropského 

parlamentu. Ten se naprosto liší od voleb do Westminsteru. Jelikož práce zkoumá 

právě volby do Evropského parlamentu, část této kapitoly o volebním systému do EP 

bude rozsáhlejší, aby co nejlépe přiblížila volební mechanismus, podle kterého jsou 

kandidáti do Evropského parlamentu ve Spojeném království voleni. V rámci teorie 

druhořadých voleb dlouhodobě splňují britské volby do Evropského parlamentu 

předpoklad, že volební účast bude nižší, nežli byla při volbách prvořadých - 

parlamentních. V případě Velké Británie jsou sice volby do Dolní sněmovny i volby do 

EP časově relativně svázány, neboť se v poslední dekádě odehrávají parlamentní 

volby zhruba rok po volbách do Evropského parlamentu (2004/2005, 2009/2010 a 

2014/2015), volební účast je však řádově velice odlišná. Zatímco v roce 2004 byla 

volební účast ve volbách do Evropského parlamentu na 38,4 %, následné volby do 

                                                 
70 Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 

 
71 Gerrymandering. Slovo pocházející z praxe ve Spojených státech amerických. Z definice 
obnáší proces, kterým se politické strany snaží získat taktickou výhodu do voleb pomocí změn 
geografických hranic volebních obvodů. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/231865/gerrymandering 
 
72 Váška Jan, „Dopady krize na Velkou Británii: volby ve stínu krize a jejich důsledky“, in Dopady 
krize v euroatlantickém prostoru ed. Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová et al. 
(Praha: Dokořán, 2012), 159-160. 
 

http://www.jstor.org/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/231865/gerrymandering


   

 

29 

  

Westminstru zaznamenaly účast 61,4 % voličů. Obdobný fenomén se vyskytl i u další 

dvojice voleb 2009 a 2010, kdy účast byla 34,7 %, resp. 65,1 %.73 

Při konání voleb do Evropského parlamentu mají členské země možnost zvolit si 

jakoukoli metodu, kterou použijí pro volby do Evropského parlamentu ve své zemi. 

Většina zemí Evropské unie používá systému, kdy celá země je brána jako jeden 

volební obvod a používá se modelu proporčního zastoupení. Spojení království je 

jednou z výjimek (vedle Belgie, Francie, Itálie, Irska, Malty, Německa a Polska). V 

případě Velké Británie je použito dvou modelů, odlišných od volebního systému do 

Westminsteru. Namísto Systému relativní většiny je použito Modelu proporčního 

zastoupení. Pro Anglii, Skotsko a Wales je zisk přepočítáván na mandáty pomocí 

d’Hondtovy metody74 a v Severním Irsku se zisk mandátů odvíjí od metody tzv. Single 

transferable vote, kterou můžeme přeložit jako Jeden přenosný hlas.75 Jelikož Severní 

Irsko se svými třemi mandáty představuje pouze 4 % z celkových 73 mandátů, tak 

práce přibližuje detailně d’Hondtovu metodu a zvláštnost volby ve volebním obvodu 

Severního Irska dale nerozebírá. 

Pro Velkou Británii je v současném celkovém počtu 751 poslanců Evropského 

parlamentu, po posledním rozšíření EU o Chorvatsko v roce 2013, vyhrazeno 73 

mandátů, čímž má stejné zastoupení jako Itálie a o jeden mandát méně jak Francie. 

Administrativně je Velká Británie pro účely voleb do EP dělena na 12 volebních 

obvodů. Anglie je dále členěna na 9 obvodů, přičemž Skotsko, Wales a Severní Irsko 

mají každý po jednom obvodě. Z celkových 73 poslanců Evropského parlamentu za 

Velkou Británii jich připadá rovných 60 na anglické obvody. Skotsko volí svých šest 

poslanců, Wales čtyři poslance a Severní Irsko zbývající tři poslance Evropského 

parlamentu. 

 

Model proporčního zastoupení 

Narozdíl od voleb do Westminsteru se tedy využívá systému proporčního zastoupení. 

Tato výrazná změna zpravidla vede již svojí odlišností od většinového systému k 

odlišným výsledkům než volby do dolní komory parlamentu. Kromě obvodů v Severním 

Irsku je ve Velké Británii počítáno pomocí d’Hondtovy metody. Tato variace sčítání a 

následného přetvořování hlasů na jednotlivé mandáty se může jevit jako spravedlivější, 

nežli volební systém do Westminsteru. D’Hondtova metoda přiděluje straně zhruba 

                                                 
73 Údaje čerpány ze stránky http://www.electoralcommission.org.uk/ 
74 Pojmenována podle belgického právníka a matematika Victora d’Hondta (1841-1901) 
75 Systém jednoho přenosného hlasu je poměrný volební system, kdy volič může volit napříč 
kandidátkami několika stran a zároveň určovat preference kandidátům. 
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tolik procent mandátů, kolik procent volebních hlasů získala absolutně. Ani tento 

systém však samozřejmě není úplně spravedlivý a mírně zvýhodňuje větší strany.76  

 

Základní charakteristikou tohoto systému je vícekolové přidělování mandátů. V 

propočtu se operuje pouze s výsledky v daném obvodě. Při každém kole se počítá 

jednotlivým stranám kvocient dle jednoduché rovnice:77 

   

 

Proměnná “V” (Votes) představuje celkový počet obdržených hlasů pro stranu v 

obvodě 

a proměnná “s” (seats) je počet křesel, které v obvodě strana již obdržela v 

předchozích kolech. 

 

Modelový příklad užití d’Hondtovy metody výpočtu mandátů 

 

Vezmeme jeden smyšlený obvod, kde soupeří sedm stran o maximum 7 možných 

křesel a ve volebním obvodě volí celkově 1000 voličů (pro větší přehlednost, aby byla 

lehce vidět získaná procenta z celku). Strany obdrží sestupně 290, 250, 150, 110, 90, 

60 a 50 hlasů. Rozdělení mandátů dle d’Hondtova pravidla by v tomto případě bude 

následující:78 

 

  

 

Celkové 

hlasy 

Kvocient: 

/1  

Kvocient: 

/2  

Kvocient

: /3  

Celkový zisk 

stran 

Strana 

A 290 290 1. křeslo 145 4. křeslo 97 7. křeslo 3 KŘESLA 

Strana 250 250 2. křeslo 125 5. křeslo 83  2 KŘESLA 

                                                 
76 Faktem, že řádově jednotky až desítky procent hlasů malým stranám beztak propadají, ale v 
daleko menší míře, nežli je tomu u FPTP systému. 
77 Lijphard Arend, "Degrees of proportionality of proportional representation formulas", in, 
Electoral Laws and Their Political Consequences, Grofman, Bernard; Lijphart, Arend, Agathon 
series on representation 1, (Algora Publishing: 2003), 174-175. 
series on representation 1, Algora Publishing, pp. 170–179,ISBN 9780875862675. See in 
particular the section "Sainte-Lague", pp. 174–175. 
78 Tabulka vypůjčena z webu http://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/dhondt-
system/, který je pod záštitou Anthony Teasdala a Timothy Bainbridge. Upraveno. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780875862675
http://books.google.com/books?id=o1dqas0m8kIC&pg=PA174
http://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/dhondt-system/
http://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/dhondt-system/
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B 

Strana 

C 150 150 3. křeslo 75  50  1 KŘESLO 

Strana 

D 110 110 6. křeslo 55  37  1 KŘESLO 

Strana 

E 90 90  45  30  0 KŘESEL 

Strana 

F 60 60  30  20  0 KŘESEL 

Strana 

G 50 50  25  17  0 KŘESEL 

 

Z tabulky vyplyne, že Strana A získá tři křesla, Strana B dvě křesla a Strany C, D a E 

po jednom křesle, zatímco zbylé dvě strany vyjdou na prázdno. Je toto rozložení sil 

však skutečně proporční? 

 

Pokud by volby respektovaly čistě jen proporcionalitu na základě hlasů, tak by Strana A 

dle metodiky79  

měla získat (290/1000) x 7 = 2,08 křesla. Nicméně by v tomto modelu získala křesla tři. 

Strana B by podle tohoto klíče měla obdržet 1,75 křesla či Strana C 1,05 křesla, což na 

druhou stranu trefně odpovídá výsledku z tabulky. Tyto propočty a takřka čisté 

dodržování principu proporcionality jsou silně ovlivněny faktorem, kolik stran kandiduje 

a o kolik se v daném obvodě křesel hraje.  

Jak z tabulky rovněž vyplývá, první dvě strany (Strana A a Strana B) získaly celkem pět 

mandátů z osmi možných, tj. 62,5 % z celkového počtu mandátů. Součet procent jejich 

voličů však v modelovém případě byl pouze 54 %. Zatímco poslední tři strany (Strana 

E, F a G), ačkoli utržily dohromady 20 % ze všech hlasů voličů, nezískaly ani jeden 

mandát. Z toho vyplývá, že celá jedna pětina hlasů v daném volebním obvodě pouze 

propadla. Kvůli co největšímu přiblížení reálných procentních zisků hlasů a procent 

získaných mandátů řada zemí (např. Německo, Lotyšsko a Švédsko) využívá pro volby 

do Evropského parlamentu podobnou variantou, jako je d’Hondtova metoda; ta se 

nazývá metoda Sainte-Laguë,80 která metodikou snižuje rozdíly získaných procent a 

                                                 
79 http://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/dhondt-system/ 
80 Pojmenovaná po francouzském matematikovovi André Sainte-Laguë (1882-1950) 

http://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/dhondt-system/
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procentuálního zastoupení mandátů a tím fakticky pomáhá středně velkým a malým 

stranám oproti stranám velkým. Další alternativu představuje zastánce principu “vítěz 

bere vše” - britský politolog Simon Hix, který navrhuje, aby britský parlament nahradil 

d’Hondtovu metodu systémem, jenž by měl vést u výsledků evropských voleb k 

typickému britskému bipolarismu, jako je cílem u voleb do Westminsteru. I přes 

všechny nedostatky je nutné dodat, že díky volebnímu systému se do Evropského 

parlamentu dostane daleko více zástupců jiných, nežli tradičních stran, kterým volební 

model cíleně nepomáhá. 

 

Příklad užití d’Hondtovy metody na konkrétním volebním obvodě Velké 

Británie - Skotsko 

 

Praktický případ, jak v praxi d’Hondtova metoda funguje, uvedu na výsledku voleb do 

Evropského parlamentu z roku 2014, kdy přiblížím volební obvod Skotsko. Skotsko, jak 

bylo výše zmíněno, je samo o sobě volebním obvodem, ve kterém se v současnosti 

volí šest poslanců Evropského parlamentu. Dříve, než začal platit tzv. European 

Parliamentary Elections Act 1999, bylo Skotsko rozděleno na několik menších obvodů - 

Glasgow, Highlands and Islands, Lothians, Mid Scotland and Fife, North East Scotland, 

South of Scotland, Strathclyde East ad Strathclyde West. Rovněž tak se vyvíjel počet 

evropských poslanců, kteří vzejdou ze Skotska. Po změně volebního zákona z roku 

1999 připadalo ve volbách do Evropského parlamentu na Skotsko celkem osm 

poslanců. Ve volbách roku 2004 již jen sedm, aby se počet ustálil po volbách roku 

2009 na počtu šesti europoslanců, který vydržel i do nadcházejících voleb v roce 2014. 

V den voleb, ve čtvrtek 22. května 2014, se vyskytovalo na uzavřených kandidátkách 

pro volby do Evropského parlamentu v rámci Skotska celkem devět subjektů. Vedle 

hlavních parlamentních stran (konzervativci, labouristé a liberální demokraté) se o 

přízeň voličů ucházely populistické strany jako Britain First, British National Party či 

euroskeptická strana UKIP (United Kingdom Independence Party) a levicová strana 

No2EU. Vedle tradičně dobrého výsledku dosahující SNP (Scottish National Party), 

které se dokonce minulé volby v roce 2009 podařilo ve Skotsku vyhrát, se na volebních 

lístcích objevila i další lokální strana - Skotští zelení (Scottish Green Party). 

Z celkově maximálního počtu 4 016 735 voličů se k volbám dostavilo přesně 1 345 667 

lidí, čímž dosáhla volební účast takřka přesně jedné třetiny - 33,5 %, což představovalo 



   

 

33 

  

nárůst o rovných 5 % od posledních voleb z roku 2009. Neplatných hlasů bylo pouhých 

2184 (0,2 % ze všech).81 

Po uzavření všech volebních místností v Evropské unii oznámila Edinburská centrální 

volební komise výsledky:82  

 

 

  

 Počet hlasů Procento hlasů Počet mandátů 

Britain First 13 639 1 % 0 

Britská národní strana 12 216 0,8 % 0 

Konzervativní strana 231 330 17,2 % 1 

Labouristická srana 348 219 25,9 % 2 

Liberální demokraté 95 319 7,1 % 0 

No2EU 6 418 0,5 % 0 

Skotská zelená strana 108 305 8 % 0 

Skotská národní strana (SNP) 389 503 28,9 % 2 

Strana nezávislostí Spojeného 

království (UKIP) 140 534 10,4 % 1 

Celkem 1 345 667 100 % 6 

 

Volební výsledek nakonec přisoudil mandáty kandidátům čtyř stran; klasicky silné 

strany ve Skotsku - SNP a Labour Party získaly obě po dvou mandátech a zbylá dvě 

křesla si rovnoměrně rozdělila Konzervativní strana a UKIP. V tomto konkrétním 

příkladu, jak lze snadno spočítat, přišlo vniveč kvůli volebnímu systému pouze 17,4 % 

platných hlasů. Díky nepoužití většinového volebního systému v rámci celého 

volebního obvodu - Skotska - dostanou šanci reprezentovat Spojené království a hájit 

jeho zájmy rozliční zástupci svých stran, kteří často prosazují diametrálně odlišné 

názory na řadu otázek, jako je fungování Evropské unie, imigrace ap., než jejich ostatní 

kolegové zvolení za stejný volební obvod. Fakt, který lze potvrdit i tímto uvedeným 

dílčím výsledkem ze Skotska, a to že proporční systém voličům nesvazuje ruce a 

                                                 
81 Souhrn volební výsledků do EP ve volebním obvodě Skotsku, 
http://www.bbc.com/news/politics/eu-regions/S15000001 (přístup 18. 4. 2015). 
 
82 Čerpáno z oficiální zprávy Edinburské obvodní volební komise,  
http://www.edinburgh.gov.uk/news/article/1560/scottish_results_of_european_elections_announ
ced (18. 4. 2015). 

 

http://www.bbc.com/news/politics/eu-regions/S15000001
http://www.edinburgh.gov.uk/news/article/1560/scottish_results_of_european_elections_announced
http://www.edinburgh.gov.uk/news/article/1560/scottish_results_of_european_elections_announced
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dovoluje jim hlasovat pro jejich skutečně nejbližší stranu, úspěšně koresponduje s 

často velice rozdílnými výsledky voleb do Evropského parlamentu oproti volbám do 

Westminsteru.  

 

Shrnutí této kapitoly, která přibližuje a osvětluje oba volební systémy uplatňované ve 

Spojeném království jak pro volby do Dolní sněmovny, tak pro volby do Evropského 

parlamentu, dospívá na základě analyzovaných dat k závěru, že ve volbách do 

Evropského parlamentu je výrazně nižší účast než ve volbách parlamentních. 

Rozdílnost obou systému je však natolik velká, že práce považuje tento fakt za faktor, 

který může ohýbat výsledky prostého empirického výzkumu. Proto jsou podrobně 

popsány, i po teoretické stránce, oba volební systémy, kde větší prostor je věnován 

Modelu proporčního zastoupení, užívaného pro volby do Evropského parlamentu. 

Přesto hypotéza, že volební účast bude v Evropských volbách nižší nežli v 

parlamentních, je na základě relevantních dat splněna.83 Práce proto může považovat 

z toho hlediska volby do EP ve Velké Británii za volby druhořadé. 
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Závěr 
 

Období let 2009-2014 můžeme charakterizovat jako období pokrizového vývoje ve 

Velké Británii. Příznačnou pro toto období je změna na postu předsedy vlády a jeho 

kabinetu po parlamentních volbách roku 2010. Proto vyvstala nejasná otázka, jestli 

teorie druhořadých voleb, která fungovala na příkladu předešlých voleb do Evropského 

parlamentu ve Velké Británii, bude aplikovatelná i na volby v roce 2014. 

Nastavená tři dílčí výzkumná kritéria byla aplikovaná jednotlivě na jednotlivé strany 

britského politického spektra a jejich volební výsledky v letech 2009-2014. Pro první 

kritérium, že vládní strany ve volbách ztrácejí, byly analyzovány dvě vládní strany - 

konzervativci a liberální demokraté. Finální výsledek byl u obou stran, i když se v 

leččems lišil, totožný. Obě zmíněné strany ve volbách do Evropského parlamentu v 

roce 2014 ztratily vůči výsledku z roku 2009 a zaznamenaly rovněž horší výsledek, než 

kterého dosáhly ve volbách do Westminsteru roku 2010. Proto práce pokládá první 

výzkumné kritérium z pozice vládní stran za platné. 

Druhé kritérium, že opoziční a malé strany ve volbách získávají, bylo demonstrováno 

na dvou stranách – labouristech, jakožto strany opoziční, a na výsledku zástupce stran 

malých – strany UKIP. Oba případy, jak labouristé, tak strana UKIP, zaznamenaly 

volební zisk oproti volbám do EP z roku 2009 i parlamentním z roku 2010. Ačkoli se 

jejich volební zisk znatelně lišil, obě strany zaznamenaly nárůst podpory. Výsledek 

labouristů tedy podporuje platnost druhé části prvního výzkumného kritéria, že opoziční 

strany posilují, zatímco vládní ztrácejí. 

Druhé výzkumné kritérium lze rovněž vydávat za pravdivé, jelikož strana UKIP, jakožto 

malá strana, rovněž zaznamenala volební úspěch ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2014. 

Posledním třetím kritériem byl výrok, že volební účast ve volbách do EP bude v 

případě Velké Británie nižší než ve volbách parlamentních. Toto kritérium mohlo být na 

první pohled nejjednodušší dokázat či vyvrátit za pomocí údaje o volební účast, ale v 

rámci výzkumu se ukázalo jako problematické. Ačkoli pouhá fakta jasně potvrzují toto 

kritérium, k nějakým závěrům této části musí práce přistupovat obezřetně, jelikož 

prosté zjednoduššení na porovnání volební účasti voleb z let 2009-2014 není možné. 

Pro souvislý rozbor bylo v práci potřeba detailněji přiblížit rozdíly volebních systémů do 

Evropského parlamentu a do Dolní sněmovny, které jsou využity ve Spojeném 

království. Má-li však kapitola dospět k nějaké odpovědi na třetí kritérium, pak ano, dle 

formulace kritéria skutečně v případně voleb do Evropského parlamentu roku 2014 

platí, že volební účast je nižší, než byla ve volbách do Westminsteru v roce 2010. 
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Jelikož bylo kladně odpovězeno na všechny tři nadefinovaná rozdílná výzkumná 

kritéria vzešlá z teorie druhořadých voleb, dovoluje si bakalářská práce považovat 

volby do Evropského parlamentu, uskutečněné 22. května 2014, pokládat za volby 

druhého řádu z pohledu užité teorie. 

 

 

Summary 
 

The primary objective of the bachelor thesis was to determine whether the optic of the 

theory of Second-order elections can be used on example of the European Parliament 

Elections 2014 in United Kingdom and its results. Thesis uses three research criteria of 

theory of second-order elections to refer, if the European Parliament Elections could 

be, in compare to British General Elections, identified as a Second-order elections. The 

first criterion uses hypothesis according to Karlheinz Reif and Hermann Schmitt, who 

first formulate the theory of Second-order elections, that the National government 

parties will suffer losses in European Parliament elections. The second tell us, that 

smaller parties will do better and larger parties will do worse and smaller parties will do 

better in European Parliament elections. The last criterion works with thesis that turnout 

will be lower in European Parliament Elections than in National elections. 

Thesis works with many statictics dates from official British government’s sites a tries to 

answer the question, whether the all three criteria are correct for United Kingdom’s 

case. Testing the model of second-order elections brought after the last European 

Elections in Great Britain, which were held on 22nd May and 73 Members of the 

European Parliament were elected, shows us many relevant data that I use in my 

thesis. The tournout of the European Elections was about 35.4%. In compare number 

of voters in last British General Elections reached 65.1%. Another calculates and 

comparison described electoral successes of Labour party as an opposition party and 

successes of the United Kingdom Independence Party (UKIP), which was used as an 

example of small party, in last European Parliament Elections. On the other hand, the 

government parties – Conservative Party and Liberal Democrats suffered losses; in 

case of the Liberal Democrats even huge lose. 

Because all of three criteria which I uses in my thesis are correct, based on second-

order elections hypothesis, so I humbly find the 2014 European Parliament Elections in 

United Kingdom as a second-order elections. 

 

 



   

 

37 

  

Použitá literatura 

Prameny 

 
Celobritské národní referendum o změně volebního systému, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-
the-voting-system-used-to-elect-MPs (staženo 17. 4. 2015). 

 
Seznam uplynulých referend, která se konaly ve Velké Británii, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums (staženo 26. 4. 2015). 
 
Současné rozdělení na volební obvody Velké Británie, 
http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/constituencies/ (staženo 19. 
3. 2015). 
 
Volební manifest liberálních demokratů, http://www.libdems.org.uk/manifesto (staženo 
3. 5. 2015). 
 
Volební manifest Labouristické strany, http://www.labour.org.uk/manifesto (staženo 2. 
5. 2015). 
 
Volební program konzervativců, https://www.conservatives.com/plan, (staženo 5. 5. 
2015). 
 
 
Volební výsledek voleb do Evropského parlamentu 2009, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-
European-Parliamentary-election-results (staženo 26. 4. 2015) 
 
Volební výsledek voleb do Evropského parlamentu, 2004, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2004-
European-Parliamentary-election-results (staženo 26. 4. 2015). 
 
Volební výsledek parlamentních voleb roku 2010, 
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-
election-results (staženo 26. 4. 2015). 
 
Volební výsledek parlamentních voleb roku 2005,  
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2005-uk-general-
election-results (staženo 26. 4. 2015). 
 
 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums
http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/constituencies/
http://www.libdems.org.uk/manifesto
http://www.labour.org.uk/manifesto
https://www.conservatives.com/plan
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2009-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2004-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2004-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/european-parliamentary-elections/2004-European-Parliamentary-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-general-election-results


   

 

38 

  

 

Sekundární literatura 

 
Franklin, Mark,”The Fading Power of National Politics to Structure Voting Behaviour in 
Elections to the European Parliament”, http://www.jstor.org. 
 
Hix Simon a Marsh Michael, “Punishment or Protest? Understanding European 
Parliament Election”, The Journal of Politics, č. 2, ročník 69 (2007): 495-510, 
http://www.jstor.org. 
 
Lijphard Arend, "Degrees of proportionality of proportional representation formulas", in, 
Electoral Laws and Their Political Consequences, Grofman, Bernard; Lijphart, Arend, 
Agathon series on representation 1, (Algora Publishing: 2003), 174-175. 
 
Manow Philip, National Vote Intention and European Voting Behavior, 1979-2004: 
Second Order Election Effects, Election Timing, Government Approval and the 
Europeanization of European Elections, MPIfG Discussion Paper, č. 5 (2005), 
http://www.jstor.org. 
 
Marsh Michael, Testing the Second-Order Election Model after Four European 
Elections (Cambridge: Cambridge University Press), 1998. 
 
Mellows-Facer Adam, Cracknell Richard a Lightbown Sean, eds., “European 
Parliament Elections 2009”, Common Library Research Paper, č. 53 (2009), 17. 6. 
2009, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP09-53, 2 (staženo 30. 4. 2015). 
 
 
Oppenhuis, van der Eijk a Franklin, “The Party Context: Outcomes”, in Cees van der 
Eijk and Mark Franklin (eds) Choosing Europe? The European Electorate and National 
Politics in the Face of Union (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996). 
 
Reif Karlheinz, „National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984“, 
Electoral Studies, č. 3 (1984) 244-255. 
 
Reif Karlheinz a Schmitt Hermann, “Nine Second Order National Elections: A 
Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results”, European 
Journal of Political Research, č. 8 (1980), 3-20. 
 
Tetteh Edmund et al., eds., „Local Elections 2011“, Common Library Research Paper, 
č. 43 (2011), 24. 5. 2011, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43, 6 
(staženo 7. 5. 2015). 
 
Váška Jan, „Dopady krize na Velkou Británii: volby ve stínu krize a jejich důsledky“, in 
Dopady krize v euroatlantickém prostoru ed. Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena 
Schulzová et al. (Praha: Dokořán, 2012), 159-160. 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-43


   

 

39 

  

Webové odkazy 

 
Cable Vince, Lib Dems broke no tuition fee promise, http://www.bbc.com/news/uk-
politics-11803719 (staženo 20. 4. 2015). 

 
Čerpáno z oficiální zprávy Edinburské obvodní volební komise,  
http://www.edinburgh.gov.uk/news/article/1560/scottish_results_of_european_elections
_announced (18. 4. 2015). 

 
Souhrn volební výsledků do EP ve volebním obvodě Skotsku, 
http://www.bbc.com/news/politics/eu-regions/S15000001 (staženo 18. 4. 2015). 
 
 
Stránka s volebními průzkumy, https://www.ipsos-
mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-
Recent-Trends.aspx?view=wide (staženo 5. 5. 2015). 

 
Ukip accepts EU exit could take several years, 
http://www.theguardian.com/politics/2014/feb/24/ukip-eu-exit-take-years (staženo 23. 4. 
2015). 

 
Volební výsledek voleb do Evropského parlamentu 2014, 
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 25. 4. 2015). 
 
 
Volební výsledek evropských voleb ve Velké Británii, 
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results (staženo 23. 4. 2015). 
 
Vysvětlení volebního modelu většinového systému, http://www.uk-
engage.org/2013/06/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-
past-the-post-voting-system-2/ 
 
Wintour Patrick, "Ukip wins European elections with ease to set off political 
earthquake", http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-
elections-political-earthquake (staženo 28. 4. 2015). 
 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-11803719
http://www.bbc.com/news/uk-politics-11803719
http://www.edinburgh.gov.uk/news/article/1560/scottish_results_of_european_elections_announced
http://www.edinburgh.gov.uk/news/article/1560/scottish_results_of_european_elections_announced
http://www.bbc.com/news/politics/eu-regions/S15000001
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide
http://www.theguardian.com/politics/2014/feb/24/ukip-eu-exit-take-years
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.bbc.co.uk/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.uk-engage.org/2013/06/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-past-the-post-voting-system-2/
http://www.uk-engage.org/2013/06/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-past-the-post-voting-system-2/
http://www.uk-engage.org/2013/06/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-the-first-past-the-post-voting-system-2/
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake


   

 

40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


