
Abstrakt: 

Předložená disertační práce se zabývá regionální diferenciací volebního chování a dalšími 

tématy volební geografie v Česku. Volební geografie, která studuje geografické aspekty 

organizace, průběhu a výsledků voleb, se po dlouhou dobu vzhledem k neexistenci svobodných 

voleb rozvíjela zejména v západních společnostech. V Česku se začala rozvíjet až v 90. letech 

a jejím cílem bylo zachytit mimo jiné procesy transformace společnosti a stabilizace 

demokracie, porovnat volební vzorce ověřené v podmínkách stabilizovaných liberálních 

demokracií se vzorci v transformujících se státech a přizpůsobit je specifickým podmínkám 

transformujících se zemí. Volební geografie se orientuje zejména na zkoumání regionální 

diferenciace volebního chování. Jejím cílem je zjistit, zda odlišné vzorce volebního chování 

vycházejí ze sociální struktury populace v regionu, jsou ovlivněny kontextuálními faktory 

anebo je kombinací obou těchto příčin. Dalším významným předmětem studia volební 

geografie jsou prostorové vzorce reprezentativity, které jsou však zkoumány především ve 

většinových volebních systémech.  

Dizertační práce se skládá se dvou základních částí. První část představuje širší teoreticko-

metodologické uvedení do zkoumané problematiky. Nejprve je krátce představena historie 

volební geografie a posléze i nejvýznamnější práce a představitelé volební geografie v Česku. 

Volební geografie postrádá ucelenou teorii a využívá teoretické koncepty z jiných oborů 

převážně z politologie. Další část se podrobně věnuje představení jednotlivých teoretických 

konceptů, které se ve volební geografii uplatnily, a to se zvláštním přihlédnutím k pracem 

zabývajícím se volbami uskutečněnými na území Česka. Větší pozornost je věnovaná 

teoretickým přístupům vysvětlujícím regionální diferenciaci volebního chování. Druhá část 

disertační práce je tvořena publikovanými pracemi autorky. Přiložené texty se skládají ze dvou 

článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem, jednoho článku publikovaného 

v časopise v databázi ERIH, jedné kapitoly v odborné monografii a jednoho článku, který byl 

zaslán do recenzního řízení do impaktovaného časopisu. Všechny publikované texty jsou 

v disertační práci krátce představeny, pak následují jako příloha kompletní texty v originálním 

znění. Publikované texty se zabývají různými tématy volební geografie a k jejich zkoumání 

přistupují s využitím různých kvantitativních i kvalitativních metod.  


