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Úvod 

Volebný systém, používaný vo voľbách do dolnej komory britského parlamentu, býva označovaný 

mnohými prívlastkami, najčastejšie ako osvedčený, tradičný, staromódny či dokonca kráľovský vo-

lebný systém. Bol navrhnutý v dobe, kedy voliť mohlo len pár ľudí a gramotnosť bola nízka. Odvtedy 

však prešiel mnohými zmenami. Vo Veľkej Británii sa v podobe, v akej ho poznáme dnes, používa už 

desiatky rokov, a to ako systém produkujúci stabilné, jednofarebné vlády so silnou parlamentnou väč-

šinou (s výnimkou februárových parlamentných volieb v roku 1974 a parlamentných volieb v roku 

2010), ktoré vydržia bez problémov celé funkčné obdobie.  

Problematickosť britského volebného systému a úsilie o jeho zmenu plynú hlavne z jeho výsled-

kov, ktoré sú vo veľkej miere disproporčné. Najviac na túto disproporcionalitu dopláca celoštátne 

tretia najsilnejšia politická strana, teda strana Liberálnych demokratov, ktorá má pravidelne výrazne 

nižšie percentuálne zastúpenie v parlamente, ako je jej skutočná voličská podpora. Práve preto sú to 

najmä liberálni demokrati, ktorých dlhodobým cieľom je reforma súčasného väčšinového volebného 

systému na systém, ktorý by produkoval proporcionálnejšie výsledky. Avšak aj napriek množstvu 

snáh o reformu volebného systému od 70. rokov 20. storočia, doteraz k žiadnym jeho zmenám nedo-

šlo. Zatiaľ poslednú, no taktiež neúspešnú snahu tohto druhu predstavovalo vypísanie referenda 

o zmene volebného systému v roku 2011.  

K výberu témy nášho príspevku nás motivovala najmä otázka, čo stálo v pozadí rozhodnutia obča-

nov v tomto referende zamietnuť navrhované alternatívne hlasovanie a hlasovať za zachovanie súčas-

ného volebného systému, ako aj otázka, či je tento odpor k reformám daný sklonom britskej spoloč-

nosti ku konzervativizmu a tradicionalistickému správaniu alebo je len plodom nevedomosti 

a nedostatočnej informovanosti britských občanov o navrhovaných zmenách. 

Cieľom nášho príspevku je preskúmať doteraz poslednú snahu o zmenu britského volebného sys-

tému, ktorou bolo vypísanie referenda v roku 2011, ako aj poukázať na hlavné dôvody občanov 

v tomto referende odmietnuť alternatívne hlasovanie a hlasovať za aktuálny volebný systém. V súlade 

s cieľom nášho príspevku vzťahujúcim sa na preskúmanie príčin neúspechu referenda z roku 2011 

sme si stanovili nasledujúce hypotézy: Hyp. 1: Respondenti, ktorí v referende v roku 2011 hlasovali 

za udržanie súčasného volebného systému, mali nedostatok informácií o alternatívnom hlasovaní. 

Hyp. 2: Vzdelanie respondentov ovplyvnilo ich rozhodovanie v referende hlasovať buď za alebo proti 

aktuálnemu volebnému systému. Na dosiahnutie stanoveného cieľa práce využívame metódu analýzy, 

syntézy, komparácie a dotazníkového prieskumu verejnej mienky, ktorý sme realizovali na území 

Veľkej Británie.  
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1 Britský volebný systém a snahy o jeho reformu  

Volebný systém, používaný vo voľbách do dolnej komory britského parlamentu, býva označovaný 

niekoľkým názvami, najčastejšie sa používa označenie ,,first past the post“ – FPTP (prvý za prekáž-

kou), či ,,winner takes all“ (víťaz berie všetko), z čoho vyplýva, že víťazom sa stáva ten, kto získa 

viac hlasov ako všetci ostatní, bez ohľadu na to, koľko hlasov ho delí od druhého v poradí. Tento 

volebný systém je charakteristický aj tým, že sa pri jeho použití volí na základe uninominálnej zásady, 

teda pre každý volebný obvod sa prideľuje len jeden mandát. Tak ako každý volebný systém, aj FPTP 

disponuje výhodami a nevýhodami. K pozitívnym stránkam FPTP, ktoré zároveň predstavujú hlavné 

argumenty za jeho zachovanie rezonujúce v diskusiách o reforme volebného systému, patria jednodu-

chosť FPTP, produkcia silných a stabilných vlád a zastúpenie volebných obvodov, zabezpečujúce 

väčšiu spätosť medzi poslancami a voličmi. Naopak, problematickou otázkou FPTP a hlavným dôvo-

dov na jeho zmenu je najmä vysoká miera disproporcionality jeho výsledkov, ktorá znevýhodňuje 

tretiu najsilnejšiu politickú stranu, ako aj všetky menšie politické strany (Grant, 2009). 

Kritika britského volebného systému sa začala vyostrovať najmä v 70. rokoch 20. storočia, a to 

nielen kvôli zvýšenej vládnej nestabilite, ku ktorej došlo po parlamentných voľbách, konajúcich sa vo 

februári 1974
1
, ale aj v súvislosti so súčasne odohrávajúcimi sa procesmi, a to kríze v Severnom Írsku, 

devolúcie a debatám okolo prvých volieb do Európskeho parlamentu (Klíma, 2001). Začalo sa inten-

zívnejšie diskutovať o možnej reforme volebného systému, pričom bolo vytvorených niekoľko komi-

sií, ktoré mali posúdiť, ktorý volebný systém by bol najvhodnejší, ani jedna z nich však nebola úspeš-

ná.  

V roku 1997 sa požiadavka volebnej reformy dokonca stala súčasťou programu vlády labouristov. 

Za účelom reformovať volebný systém bola labouristickou vládou s podporou liberálnych demokratov 

ustanovená Nezávislá komisia pre volebný systém, známa tiež pod názvom Jenkinsova komisia. Tá 

dospela k záveru, že najvhodnejším volebným systémom by bol systém AV Plus (Alternative Vote 

Plus). V podstate malo ísť o upravenú verziu nemeckého zmiešaného volebného systému dodatočných 

mandátov. Ani táto snaha sa však neskončila zmenou volebného systému, keďže značná časť členov 

labouristickej strany odmietla tento návrh podporiť (Jones et al., 2010). 

Doteraz poslednou snahou o zmenu volebného systému bolo vypísanie referenda v roku 2011. 

Tomuto referendu predchádzala nezvyčajná situácia, ktorá sa odohrala na britskej politickej scéne v 

roku 2010, keď parlamentné voľby vyprodukovali tzv. ,,zablokovaný parlament“ bez nadpolovičnej 

väčšiny jednej strany. Konzervatívna strana na čele s Davidom Cameronom získala v 650-člennej 

dolnej komore parlamentu 306 poslaneckých kresiel, Labouristická strana Gordona Browna 258 

kresiel a Liberálno-demokratická strana Nicka Clegga 57 kresiel. Na získanie nadpolovičnej väčšiny v 

parlamente je však potrebný zisk 326 mandátov. V takomto prípade, keď ani jedna zo strán nezíska 

nadpolovičnú väčšinu mandátov v parlamente, ,,buď vznikne menšinová vláda, alebo najsilnejšia 

strana si zabezpečí podporu inej parlamentnej strany, alebo musí vzniknúť koalícia aspoň dvoch 

parlamentných strán“ (Liďák a kol., 2010, s. 88).
 
Výsledkom parlamentných volieb z roku 2010 bolo 

vytvorenie koalície konzervatívcov a liberálnych demokratov. Tým sa po prvýkrát od skončenia 

druhej svetovej vojny ujala vlády aj iná politická strana ako labouristi alebo konzervatívci. 

V mnohých britských článkoch, ktoré vyšli po týchto voľbách, sa hovorilo o výsledku volieb ako o 

,,prehre všetkých“, tzn. konzervatívci nedosiahli absolútnu väčšinu hlasov, labouristi utrpeli vo 

voľbách porážku a odišli do opozície a liberálni demokrati taktiež utrpeli prehru. Avšak táto prehra 

pre nich znamenala víťazstvo v podobe účasti na koaličnej vláde a presadenie referenda o zmene 

volebného systému. Kľúčovou súčasťou konzervatívno-liberálnej koaličnej dohody bol teda ústupok 

konzervatívcov v otázke uskutočnenia referenda o alternatívnom hlasovaní na jar 2011. Hoci premiér 

Konzervatívnej strany David Cameron dlho odmietal akúkoľvek reformu volebného systému, po 

všeobecných voľbách v roku 2010, aj napriek odmietavým postojom členov svojej strany, napokon 

v snahe vytvoriť stabilnú vládu s týmto ústupkom súhlasil.  

                                                      
1
 Po parlamentných voľbách konajúcich sa vo februári 1974 sa ani jednej zo strán nepodarilo dosiahnuť nadpolo-

vičnú väčšinu mandátov a v dôsledku toho bola vytvorená menšinová vláda labouristov. Víťaznou stranou, čo sa týka 

percenta získaných voličských hlasov, sa síce stali konzervatívci, avšak labouristi získali väčší počet mandátov. Táto 

vláda pretrvala len pár mesiacov. V októbri toho istého roku sa konali ďalšie voľby. V tých sa už labouristom podarilo 

získať nadpolovičnú väčšinu mandátov (Shugart, 2001). 
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Vyhlásenie referenda bolo schválené parlamentom vo februári 2011. Deň jeho konania bol určený 

na 5. mája toho istého roku. V referende mali občania odpovedať áno alebo nie na nasledujúcu 

otázku: “V súčasnosti Spojené kráľovstvo používa pre voľby do Dolnej snemovne systém ,,first past 

the post“. Chcete, aby bolo namiesto neho prijaté alternatívne hlasovanie?“ Účasť v referende bola 

42,2 %, čo predstavuje približne 19,3 milióna hlasujúcich. Podľa oficiálnych štatistík až 67,9 % 

(približne 13 miliónov) všetkých hlasujúcich sa vyjadrilo za zotrvanie aktuálneho volebného systému 

a jeho zmenu podporilo len 32,1 % (približne 6,1 milióna) hlasujúcich. Výsledkom bolo teda 

jednoznačné odmietnutie zavedenia alternatívneho hlasovania.  

 Odpoveď na otázku, prečo britskí občania odmietli zmenu volebného systému, sa pokúsime 

priblížiť na základe analýzy prieskumu verejnej mienky, realizovaného na území Veľkej Británie.  

 

2 Vlastný prieskum verejnej mienky o príčinách neúspechu referenda z roku 2011 

V praktickej časti príspevku zisťujeme, čo stálo v pozadí rozhodovania občanov v tomto referende, 

či už hlasovali za udržanie aktuálneho volebného systému alebo jeho nahradenie alternatívnym hlaso-

vaním. Na získanie potrebných dát sme si zvolili kvantitatívny výskum (dotazníkovú metódu). V tejto 

kapitole najprv vymedzujeme teoreticko-metodologické východiská prieskumu, následne sa venujeme 

analýze dát z realizovaného prieskumu za pomoci dotazníkov, ktoré boli predkladané vybraným res-

pondentom. 

 

2.1 Teoreticko-metodologické východiská vlastného prieskumu verejnej mienky 

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo zistenie príčin vedúcich britských občanov k hlasovaniu za 

zachovanie aktuálneho volebného systému FPTP. Čiastkové ciele nášho skúmania sme si určili nasle-

dovne:  

– na základe dotazníkového prieskumu zistiť názory respondentov na to, či podľa nich školy 

a univerzity poskytujú dostatočné vzdelanie o politike a politických otázkach, 

– zistiť mieru ich volebnej aktivity, 

– zistiť informovanosť respondentov o aktuálnom volebnom systéme ako aj o  alternatívnom hla-

sovaní, 

– zistiť názor respondentov na otázku, či vláda pred referendom dostatočne oboznámila občanov 

s navrhovanými zmenami.  

V súlade s cieľom nášho výskumu sme si stanovili tieto hypotézy: 

Hyp. 1: Respondenti, ktorí v referende v roku 2011 hlasovali za udržanie súčasného volebného 

systému, mali nedostatok informácií o alternatívnom hlasovaní.  

Hyp  2: Vzdelanie respondentov ovplyvnilo ich rozhodovanie v referende hlasovať buď za alebo 

proti aktuálnemu volebnému systému. 

Prieskum bol realizovaný na území Veľkej Británie na vzorke respondentov rôznej vekovej kate-

górie od 18 rokov. Do prieskumu sa zapojilo 143 respondentov. Zber dát prebehol v období od janu-

ára do apríla 2013, a to na základe elektronického anonymného dotazníka, ktorý pozostáva z úvodnej 

časti a z 12 otázok (1 otvorenej, 2 polootvorených a 9 uzavretých).  

 

2.2 Analýza a interpretácia výsledkov vlastného prieskumu verejnej mienky 

Na základe odpovedí na prvé tri otázky položené v dotazníku sme respondentov prieskumu roz-

triedili podľa ich pohlavia, veku a vzdelania. Na zistenie pohlavia účastníkov prieskumu bola zamera-

ná prvá otázka v dotazníku. V Grafe 1 je zobrazené zastúpenie mužského a ženského pohlavia u na-

šich respondentov. Ako vyplýva z tohto grafu, 51 % (73) respondentov predstavovali muži a 49 % 

(70) tvorili ženy. 
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Graf 1 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Druhá otázka bola položená za účelom rozdelenia respondentov s ohľadom na ich vek do ôsmich 

vekových kategórií. Rozdelenie respondentov podľa vekových kategórií zachytáva Graf 2. Z tohto 

grafu vyplýva, že najväčšiu skupinu, ktorá sa zúčastnila nášho prieskumu, a to 24 % (35) responden-

tov tvorili účastníci v rozmedzí 35 – 39 rokov, 22 % (32) respondentov bolo v rozmedzí 25 – 29 ro-

kov, 20 % (28) účastníkov prieskumu predstavovalo vekovú skupinu vo veku 18 – 24 rokov, 16 % 

(23) respondentov bolo v rozmedzí  30 – 34 rokov, 6 % (8) respondentov bolo v rozmedzí 40 – 44 

rokov, 5 % (7) účastníkov bolo vo veku 45 – 50 rokov, a rovnako 5 % (7) respondentov bolo vo veku 

50 – 55 rokov. Najmenej respondentov bolo vo veku 60 a viac rokov, a to len 2 % (3). 
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Graf 2 Rozdelenie respondentov podľa vekových kategórií 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Zámerom tretej otázky nášho prieskumu bolo rozdelenie respondentov podľa toho, aké je ich naj-

vyššie dosiahnuté vzdelanie. Rozdelenie respondentov podľa tohto kritéria je zobrazené v Grafe 3. 

Z uvedeného grafu vyplýva, že najviac respondentov v našom prieskume, a to 42 % (60) uviedlo, že 

má skončenú strednú školu, univerzitu ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie uviedlo 40 % (57) respon-

dentov, a 18 % (26) účastníkov nášho prieskumu označilo, že má ukončenú základnú školu.  

18 %

42 %

40 % Základná škola

Stredná škola

Univerzita

 
 

Graf 3 Rozdelenie respondentov podľa dosiahnutého vzdelania 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Položením štvrtej otázky sme zisťovali mieru politickej aktivity našich respondentov na základe 

ich účasti vo všeobecných a miestnych voľbách. Graf 4 ukazuje, že zo 143 respondentov sa 77 % 

(110) počas svojho život aspoň raz zúčastnilo miestnych alebo všeobecných volieb, zatiaľ čo 23 % 

(33) respondentov ešte nikdy vo voľbách nehlasovalo. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že 

z týchto 23 % respondentov sa  11 % (16) nachádzalo vo vekovej kategórii 18 – 24 rokov, a tak dôvo-

dom ich neúčasti vo voľbách mohlo byť v niektorých prípadoch nedosiahnutie veku aktívneho voleb-

ného práva, ktoré je vo Veľkej Británii stanovené hranicou 18 rokov. Môžeme preto konštatovať, že 

volebná účasť našich respondentov bola pomerne vysoká. 
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Graf 4 Účasť respondentov v miestnych a všeobecných voľbách 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 V piatej otázke sme sa respondentov pýtali na názov aktuálneho volebného systému, používaného 

vo voľbách do dolnej komory britského parlamentu. Išlo o otvorenú otázku, na ktorú odpoveď mali 

uviesť samotní respondenti. Správnu odpoveď, teda  FPTP, uviedlo 44 % (63) respondentov, zatiaľ čo 

47 % (67) na otázku nevedelo odpovedať a 9 % (13) uviedlo názov iného volebného systému, príp. na 

základe niektorých odpovedí (napr. „ballot“, „current paper vote“) môžeme konštatovať, že si otázku 

nesprávne prečítali resp. nepochopili jej znenie. Informovanosť respondentov o aktuálnom volebnom 

systéme, ako ukazuje aj Graf 5, bola pomerne nízka, keďže skoro polovica respondentov na našu 

otázku nevedela odpovedať.  
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Graf 5 Informovanosť respondentov o aktuálnom volebnom systéme 
(Zdroj: vlastné spracovanie)  

 

Otázky č. 6 a č. 7 boli zamerané na zistenie informovanosti respondentov o alternatívnom hlasova-

ní, ktoré bolo navrhované v referende v roku 2011. V šiestej otázke sme sa účastníkov prieskumu 

pýtali, či už niekedy počuli o alternatívnom hlasovaní. Zistili sme, že len 47 % (67) už 

o alternatívnom hlasovaní počulo, zatiaľ čo značná časť respondentov, a to až 53 % (76) sa s týmto 

hlasovaním ešte nikdy nestretla. Informovanosť respondentov o alternatívnom hlasovaní je graficky 

znázornená v Grafe 6. 
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Graf 6 Informovanosť respondentov o AV 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Siedma otázka v našom prieskume nadväzovala na predchádzajúcu otázku, pričom našim cieľom 

bolo zistiť, koľko z tých respondentov, ktorí v šiestej otázke uviedli odpoveď ,,áno“, by aj dokázali 

opísať alternatívny spôsob hlasovania. Z Grafu 7 vyplýva, že síce o alternatívnom hlasovaní už poču-

lo 47 % našich respondentov, avšak až 36 % (51) z nich na otázku, či by aj vedeli popísať tento spô-

sob hlasovania odpovedalo ,,nie“, zatiaľ čo odpoveď ,,áno“ uviedlo len 11 % (16) účastníkov prie-

skumu. Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že alternatívny spôsob hlasovania je verejnos-

ti pomerne málo známy. 
 



SEKCIA POLITOLÓGIE 

 

183 

11 %

53 %
 36 %

Áno

Nie

Nepočul som o AV

 
 

Graf 7 Informovanosť respondentov o spôsobe hlasovania AV 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Cieľom položenia ôsmej otázky bolo zistenie názoru respondentov na to, či podľa nich školy 

a univerzity poskytujú dostatok informácií o politike a politickom živote. Nami získané odpovede na 

túto otázku sú graficky spracované v Grafe 8. Na základe zistených údajov môžeme skonštatovať, že 

väčšina našich respondentov, a to až 77 % (110), bola presvedčená o tom, že školy a univerzity ne-

poskytujú mladým ľudom dostatočné vzdelanie o politike a politických otázkach, zatiaľ čo len 22 % 

(32) respondentov si myslelo opak. K otázke sa nevedelo vyjadriť 1 % (1) respondentov.  
 

1 % 22 %

77 %

Áno

Nie

Neviem

 
 

Graf 8 Názor respondentov na informovanosť o politike na školách a univerzitách 
(Zdroj: vlastné spracovanie)  

Prostredníctvom položenia deviatej otázky sme sa snažili zistiť názor respondentov na to, či vláda 

pred referendom v roku 2011 poskytla dostatok  informácií o volebnej  reforme. Zo 143 respondentov 

až 67 % (96) označilo možnosť ,,nie“, kým odpoveď ,,áno“ označilo len 30 % (43) a 3 % (4) respon-

dentov sa k otázke nevedeli vyjadriť. Na základe týchto výsledkov, ktoré znázorňuje aj Graf 9, mô-

žeme konštatovať, že väčšina respondentov bola presvedčená o nedostatočnej informovanosti obča-

nov zo strany vlády o navrhovaných zmenách pred referendom v roku 2011. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Graf 9 Názor respondentov na informovanosť o volebnej reforme zo strany vlády 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Desiata otázka v dotazníku bola zameraná na zistenie účasti respondentov v referende o zmene vo-

lebného systému, ktoré sa konalo v roku 2011. Našim zámerom bolo do prieskumu zapojiť čo najviac 

respondentov, ktorí sa tohto referenda zúčastnili. V Grafe 10 je znázornené, že z našich respondentov 

sa referenda nezúčastnilo 27 % (39) respondentov.  Naopak, zo  73 % (104) respondentov, ktorí sa 

referenda zúčastnili, 47 % (67) respondentov hlasovalo za udržanie súčasného volebného systému 

a 26 %  (37) respondentov hlasovalo za jeho zmenu na alternatívne hlasovanie. 
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Graf 10 Hlasovanie respondentov v referende v roku 2011 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Jedenásta otázka nadväzovala na otázku č. 10, pričom bola položená len tým respondentom, ktorí 

v predošlej otázky uviedli, že v referende hlasovali za zachovanie FPTP. Jej cieľom bolo zistiť, aký 

bol hlavný dôvod britských občanov v referende odmietnuť zmenu aktuálneho volebného systému a  

hlasovať za jeho zachovanie. Výsledky našich zistení sú zachytené v Grafe 11. Vyplýva z nich, že zo 

47 % respondentov, ktorí hlasovali za zachovanie FPTP, najviac respondentov, a to 21 % (30), uvied-

lo ako hlavný dôvod hlasovania za udržanie FPTP nedostatok informácií o alternatívnom hlasovaní, 

14 % (20) respondentov označilo ako dôvod ,,prečo meniť niečo, čo funguje“, 12 % (17) responden-

tov uviedlo ako príčinu to, že alternatívne hlasovanie sa javilo ako príliš zložité. Vlastnú odpoveď 

neuviedol ani jeden z účastníkov prieskumu.  
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Graf 11 Dôvod hlasovania v referende za udržanie FPTP 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Účelom položenia dvanástej otázky bolo zistiť názor našich respondentov na to, aký bol podľa 

nich hlavný dôvod britských občanov hlasovať v referende za zmenu aktuálneho volebného systému 

FPTP na alternatívne hlasovanie. Naše zistenia približujeme prostredníctvom Grafu 12, ktorý ukazuje, 

že až 44 % (63) respondentov sa domnievalo, že hlavným dôvodom bola vysoká miera disproporcio-

nality, ktorú súčasný volebný systém spôsobuje, 19 % (27) respondentov uviedlo, že dôvodom bolo 

presvedčenie občanov o potrebe zmeny a 37 % (53) respondentov sa k danej otázke nevedelo vyjad-

riť. Vzhľadom na to, že išlo o polootvorenú otázku, účastníci prieskumu mali možnosť uviesť aj 

vlastnú odpoveď, čo však neurobil žiaden z našich respondentov. 
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Graf 12 Dôvod hlasovania v referende za zmenu  na AV 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.3 Vyhodnotenie a výsledky vlastného prieskumu verejnej mienky 

Na základe údajov získaných prostredníctvom nášho prieskumu sme dospeli k nasledujúcim záve-

rom. Hyp. č. 1 znela: Respondenti, ktorí v referende v roku 2011 hlasovali za udržanie súčasného 
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volebného systému mali nedostatok informácií o alternatívnom hlasovaní. Za účelom potvrdenia, 

resp. vyvrátenia tejto hypotézy sme použili komparáciu výsledkov prieskumu vyplývajúcich 

z odpovedí respondentov na otázky č. 6, č. 7 a č. 10. Ako už bolo znázornené v Grafe 10, zo 143 res-

pondentov 47 % (67) hlasovalo za udržanie aktuálneho volebného systému. Nasledujúci Graf 13 zob-

razuje, že z týchto 47 % sa až 31 % (44) respondentov s alternatívnym hlasovaním ešte nikdy nestret-

lo a len 16 % (23) respondentov už o tomto hlasovaní počulo. Na otázku, či by vedeli vysvetliť alter-

natívny spôsob hlasovania až 37 %  (53) z tých, ktorí v referende hlasovali za udržanie aktuálneho 

volebného systému uviedlo odpoveď ,,nie“, zatiaľ čo odpoveď ,,áno“ označilo len 10 % (14) respon-

dentov.  
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Graf 13 Vplyv neinformovanosti respondentov o AV na ich rozhodnutie v referende 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Výsledky nášho prieskumu teda poukazujú na to, že väčšina respondentov, ktorá v referende hla-

sovala za zachovanie aktuálneho volebného systému FPTP, nebola dostatočne informovaná 

o navrhovanom alternatívnom hlasovaní. Hyp. č. 1 bola týmto potvrdená. 

Hyp. č. 2 znela: Vzdelanie respondentov ovplyvnilo ich rozhodovanie v referende hlasovať buď za 

alebo proti aktuálnemu volebnému systému. Z údajov  nadobudnutých na základe analýzy odpovedí 

na otázky č. 3 a č. 10 sme vytvorili tri výberové súbory. Prvý súbor tvoria respondenti 

s vysokoškolským vzdelaním, druhý súbor predstavujú respondenti so stredoškolským vzdelaním 

a tretí súbor tvoria respondenti, ktorí majú len základné vzdelanie.  

Zo všetkých 143 účastníkov nášho prieskumu sa referenda o zmene volebného systému zúčastnilo 

73 % (104). Graf 14 poukazuje na to, že z týchto 73 % bolo 29 % (41) respondentov 

s vysokoškolským vzdelaním a 25 % (36) respondentov so stredoškolským vzdelaním. Podľa výsled-

kov nášho prieskumu, najnižšiu účasť dosiahli respondenti so základným vzdelaním, a to 19 % (27). 

Zo 47 % respondentov, ktorí hlasovali za udržanie súčasného volebného systému malo 19 % (27) 

skončenú základnú školu, 18 % (26) strednú školu a 10 % (14) respondentov malo skončenú univerzi-

tu.  Z 26 % (37) respondentov, ktorí hlasovali naopak za zmenu súčasného volebného systému na 

alternatívne hlasovanie, najviac respondentov, a to 11 % (16) malo vysokoškolské vzdelanie,  6 % (9) 

stredoškolské a  5 % (7) respondentov malo ukončené základné vzdelanie. 
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Graf 14 Vplyv vzdelania respondentov na ich rozhodnutie v referende 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Na základe získaných údajov môžeme teda konštatovať, že za zmenu v referende hlasovali najmä 

respondenti s vyšším vzdelaním, zatiaľ čo respondenti s nižším vzdelaním mali tendenciu hlasovať 

v prospech zachovania statu quo. Hyp. č. 2 bola týmto potvrdená. Vzdelanie respondentov bolo jed-

ným z faktorov, ktoré ovplyvnilo rozhodnutie respondentov v referende o volebnej reforme. 

 

Záver 

Veľká Británia sa javí ako krajina, ktorá ostáva verná svojim tradíciám, aspoň čo sa týka volebné-

ho systému. Ten sa stal zvykom, ktorý sa nedá len tak ľahko zmeniť, čo potvrdzujú aj všetky doteraj-

šie neúspešné pokusy o volebnú reformu. Britský väčšinový volebný systém zvýhodňuje dve najsil-

nejšie politické strany, konzervatívcov a labouristov, ktorým umožňuje získať nadpolovičnú väčšinu 

kresiel v parlamente, a to aj napriek tomu, že nezískali nadpolovičnú väčšinu voličských hlasov. Na-

opak, znevýhodňuje tretiu najsilnejšiu politickú stranu, liberálnych demokratov, ktorí síce v parla-

mentných voľbách získavajú vysoké percento voličských hlasov, avšak vzhľadom na to, že v jedno-

mandátových volebných obvodoch sa zvyčajne umiestňujú ako druhí, resp. tretí, ich skutočná volebná 

sila sa tak nemôže premietnuť do počtu ich mandátov. Iniciátormi a podporovateľmi reformy voleb-

ného systému sú práve preto najmä liberálni demokrati, ktorí najvýraznejšie kritizujú FPTP a jeden 

z jeho nedostatkov, ktorým je vysoká miera disproporcionality. Napriek množstvu snáh o reformu 

volebného systému, doteraz k žiadnym jeho zmenám nedošlo.  

Cieľom nášho príspevku bolo preskúmať doteraz poslednú snahu o zmenu britského volebného 

systému, ktorou bolo vypísanie referenda v roku 2011, ako aj poukázať na hlavné dôvody občanov 

v tomto referende odmietnuť alternatívne hlasovanie a hlasovať za aktuálny volebný systém. 

V nadväznosti na cieľ nášho výskumu sme si určili nasledujúce hypotézy: Hyp. 1: Respondenti, ktorí 

v referende v roku 2011 hlasovali za udržanie súčasného volebného systému, mali nedostatok infor-

mácií o alternatívnom hlasovaní. Hyp. 2: Vzdelanie respondentov ovplyvnilo ich rozhodovanie 

v referende hlasovať buď za alebo proti aktuálnemu volebnému systému. Na dosiahnutie stanoveného 

cieľa príspevku bola využitá metóda analýzy, syntézy, komparácie a dotazníkového prieskumu verej-

nej mienky realizovaného na území Veľkej Británie.  

Analýza výsledkov nášho dotazníkového prieskumu britskej verejnej mienky ukázala, že hlav-

ným dôvodom hlasovania občanov za zachovanie statu quo bol nedostatok informácií o navrhovaných 

zmenách, pričom vplyv na ich rozhodnutie mala aj výška ich dosiahnutého vzdelania.  
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