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    Práce si klade za cíl zhodnotit nedokonaný pokus o reformu volebního systému pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterou se po roce 2007 pokoušela navrhnout a prosadit vládní 

koalice vedená M. Topolánkem. Autor si stanovuje jasné kritérium hodnocení – zda by změněný 

volební systém ještě obstál jako proporční, nebo zda by ho bylo nutno klasifikovat jako smíšený 

(popřípadě jakého druhu). V tomto smyslu autor artikuluje i výzkumné otázky, které jsou v práci 

srozumitelně zodpovězeny a logicky argumentovány.   

    Struktura textu dobře reflektuje deklarovaný výzkumný cíl. Autor nejprve v teoretické kapitole 

seznámí čtenáře s problematikou smíšených volebních systémů, přičemž hlavní důraz je kladen na 

logicky i empiricky dosud patrně nejlepší klasifikaci Massicottovu a Blaisovu.  

     V rozsáhlejší empirické části nejprve popíše genezi volební reformy, kriticky reflektuje proponenty 

užívanou argumentaci, včetně různých problematických tezí či přímo dobově populárních omylů (za 

volební paty primárně může volební systém, Stranu zelených ve volbách 2006 primárně poškodil 

mrtvý belgický matematik jménem d´Hondt, atd.). Poté vysvětlí princip finálně zvolené tzv. řecké 

varianty (rozumně přitom ponechá stranou rozdíly mezi dalšími zvažovanými variantami a 

subvariantami reformy – ostatně toto téma je již v literatuře dobře pokryto) a aplikuje ji na volební 

výsledky 2006, 2010 a 2013. V případě voleb 2006 a 2010 jen konfrontuje vlastní propočet s autory, 

kteří se o totéž pokusili před ním (a dochází ke stejným výsledkům), zatímco v případě voleb 2013 se 

jedná – pokud je mi známo – o první pokus svého druhu.  

     Hlavním zjištěním je, že s rostoucí fragmentací českého stranického systému by se zvyšoval i počet 

mandátů, které by volební formule nedokázala přidělit v prvním skrutiniu a které by se tak staly 

volebním bonusem – fakticky vzato většinovým prvkem. Jinými slovy, volební systém by alespoň dle 

Massicottových a Blaisových kritérií spadl do kategorie smíšených.  

     Po formální stránce je práce v pořádku, po jazykové je nadprůměrná. Doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením výborně. 
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