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Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):
Demokratické volby jsou důležitým stavebním pilířem pro demokratickou společnost. Svobodné vyjádření vůle
voličů je základem pro tvorbu legitimní vlády, ale ne vždy jsou však principy volebního práva dodržovány.
Pozorování voleb mezinárodními pozorovateli napomáhá k budování důvěry ve volební procesy, může také
přispět k ochraně občanských a politických práv účastníků voleb a je viditelným znakem závazku dané země k
posílení demokracie, neboť volební pozorovatelské mise nikdy nepůsobí proti vůli státu a k jejich realizaci je
potřeba pozvání a dohoda o mandátu výkonu mise.
O problematice týkající se volebního pozorovatelství jsem se dozvěděla během výkonu stáže na Ministerstvu
zahraničních věcí ČR. Volební pozorovatelství je doposud nezpracované téma a jelikož jsem se jako krátkodobý
pozorovatel zúčastnila parlamentních voleb v Arménii v dubnu 2017 a zúčastním se parlamentních voleb v
Albánii v červnu 2017 mohu tak své zkušenosti s pozorováním volebního procesu do práce zahrnout.

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků):
Cílem práce je nabídnout kritický pohled na fungování volebních misí. Zpracovat tak dokument zabývající se
základní problematikou volebních pozorovatelských misí s přehledem mezinárodních organizací a dalších
volebních institucí. Poukázat na velmi aktivní zapojení Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve
volebním pozorovatelství a jeho úlohy při zlepšení systému pozorování voleb a dodržování volebních práv.
Plánuji také zkoumat v rámci případových studií pravděpodobně dvou zemí Arménie a Albánie průběh
volebních pozorovatelských misí v rámci OBSE, následně dokumenty vydané touto organizací určené pro tuto
misi a zodpovědět tak výzkumné otázky, zda zprávy vydané po volebním dni odrážely reálný průběh mise
jednotlivá zjištění a jaký měly dopad na situaci v zemi po volbách.

Metodologie práce (max 1500 znaků):

Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické rovině se zaměřím na nastínění teoretických východisek, objasnění pojmů týkajících se dané
problematiky a systematické analýzy dokumentů jednotlivých organizací.
V empirické rovině prostřednictvím dvou případových studií zemí Arménie a Albánie objasním fungování
volebních pozorovatelských misí organizace OBSE a zaměřím se na předvolební situaci, průběh volebních dnů,
dopady závěrů pozorování OBSE na povolební situaci v zemi s důrazem na povolební násilí a mj. také na to, jak
jsou tyto mise v zemích vnímány. Poznatky budu aplikovat také díky vlastní zkušenosti - jako krátkodobý
pozorovatel (short term observer - STO).
V obou částech práce také využiji metody rozhovorů s příslušnými osobami několika institucí.

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků):

Mezinárodní pozorovatelé jsou nestrannými pozorovateli, kteří mohou posoudit, zda průběh voleb odpovídá
mezinárodním demokratickým standardům. Do volebního procesu nezasahují, pouze pozorují a zaznamenávají
jeho průběh. Výběr zemí je procesem, kdy se posuzuje několik kritérií. Volební pozorovatelské mise se uskutečňují
zpravidla v zemích, kde hrozí nebezpečí a kde nebudou volby splňovat principy volebního práva, dále v zemích,
kde je politický zájem, aby byli mezinárodní pozorovatelé přítomni. Kvůli změně volebního zákonu a změně
prezidentského systému na systém parlamentní se pozorovaly volby např. v Arménii. Pozorování vyžaduje pečlivý
pohled na celé předvolební období a povolební vývoj, stejně jako na to, co se děje v den voleb. Organizace OBSE
vydává několik zpráv, které bych analyzovala a v empirické části bych se mj. zabývala nejen volebními dny v
Arménii a Albánii, kdy jsem byla jako pozorovatel přítomna, ale také předvolební a povolební situací v
těchto zemích.

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1 Fungování volebních pozorovatelských misí
2.1.1 Role EU a OBSE ve volebním pozorovatelství
2.1.2 Další instituce zabývající se volebním pozorovatelstvím
2.2 Česká republika a její zapojení
3 Praktická část
3.1 Případová studie Arménie
3.2 Případová studie Albánie
4. Závěr
5. Zdroje
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