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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 teoretickometodologický 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.
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