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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Volby do Evropského parlamentu od roku 1979, kdy byla zavedena přímá volba, jsou 

klíčovým prvkem evropské integrace, kterým občas může evropskou integraci ovlivnit. Je 

zajímavé, jak odlišně však v řadě zemí volby do Evropského parlamentu dopadají, od volební 

účasti po samotné výsledky. Na případu Velké Británii bude zajímavé zkoumat, jak jsou 

evropské volby v této zemi brány a jak zde dopadají. 

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Využitím teorie druhořadých voleb aplikovanou na konkrétní volby roku 2014 zodpovědět 

otázku, zdali volby do Evropského parlamentu ve Velké Británii jsou považovány za volby 

druhořadé či nikoli. Cílem práce je rovněž poukázat na rozdílnost výsledků v domácích 

parlamentních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu a zkusit poukázat, proč tomu 

tak je. 

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Teorie druhořadých voleb aplikovaná na konkrétní volby v konkrétní zemi – Volby do 

Evropského parlamentu ve Spojeném království. V rámci teorie druhořadých voleb určit 

hypotézy, které se budou moci využít na modelu Velké Británie. Vedle hypotézy nižší volební 

účasti se ve práci patrně užije hypotéz o tom, jak si vedou vládní strany parlamentu vůči 

stranám opozičním a jak si vedou velké strany v porovnání s malými. Volby roku 2014 

dopadly historickým výsledkem strany UKIP, tak bude zajímavé sledovat, jestli i tento 

volební úspěch je v souladu s teorií voleb druhého řádu. Samotná analýza bude probíhat na 

srovnávání volebních účastí a výsledků vybraných vládních, opozičních a malých stran 

v rámci voleb do Evropského parlamentu roku 2009, voleb do Dolní sněmovny parlamentu 

Velké Británie a samotných výsledků voleb do Evropského parlamentu roku 2014.  

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

Práce bude dělena na přibližně 5 kapitola. Nejprve bude nutné nastínit teoreticko-

metodologický rámec, ve kterém bude detailně přiblížena teorie druhořadých voleb a její 

proměna během tří desítek let. Následně bude nutné uvést a rozebrat rozdíly volebního 

systému Velké Británie, který se liší v rámci voleb do Evropského parlamentu (většinový 

systém) a do voleb do Dolní sněmovny (proporční systém). Po těchto teoretických kapitolách 

následně bude práce obsahovat zhruba tři kapitoly, které budu každá nést jedno výzkumné 

kritérium. První kapitola bude rozebírat, zdali volební účast je ve volbách do Evropského 

parlamentu menší jak v parlamentních volbách. Druhá kapitola pak bude o tezi, jestli velké 



malé strany získávají popularitu na úkor velkých. A posledním, třetím, kritérium bude teze o 

propadu volebního výsledku vládních stran a nárůst opozičních stran. 

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):  

 
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. 
 
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. 

 

 

Podpis studenta a datum 

Miroslav Čermák 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí bakalářského semináře   

Garant oboru   

 

 

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

