
Oponentní posudek na dizertační práci Renáty Mikešové Regionální diferenciace volebního 

chování v Česku 

Vypracoval: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

Předložená dizertační práce Renáty Mikešové se zabývá několika důležitými tématy volební geografie 

Česka. Volební geografie jako politicko-geografická disciplína je z hlediska české akademické historie 

relativně mladým, ale společensky velmi relavantním a důležitým oborem, a proto intenzivní výzkumy 

a jejich odborné výstupy jsou nanejvýše přínosné jak pro rozvoj oboru, tak pro celospolečenskou 

diskuzi.  

Předkládána práce se skládá ze dvou částí, a to teoreticko-metodologického úvodu a kompilátu pěti 

odborných textů – 4 odborných článků z impaktovaných či recenzovaných časopisů (jeden zahraniční, 

ostatní české) a jedné kapitoly z odborné knihy. Dizertantka je samostatnou autorkou jednoho 

z odborných článků (zatím však nepublikovaného, v recenzním řízení časopisu Geografie), u ostatních 

textů je spoluautorkou, ve třech případech s podílem 50 % a vyšším. Všechny texty vznikly v rámci 

projektů pod afilací Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.  

Protože se nejedná o monografii, ale soubor článků, rád bych na úvod hodnocení vyzdvihl tématickou 

kohezi předložených článků, nikoliv však jednotvárnost, dobře propracovanou strukturu, což svědčí o 

tom, že autorka se v problematice volební geografie pohybuje delší dobu, má načteno velké množství 

relevantní literatury, zvoleném tématu rozumí a dokáže být nad věcí. Pro tuto dizertaci vybrané články 

jsou kvalitní (koneckonců musely projít recenzním řízením), a až na dosud nevyšlý článek, k nim 

nemám žádné připomínky. Samotné téma, cíl dizertace i jednotlivých článků jsou v českém prostředí 

inovativní, a jak jsem již naznačil v úvodu, také velmi společensky relevantní. Ostatně to si uvědomuje 

i sama autorka, když v úvodu poukazuje na rostoucí polarizaci české společnosti a politického 

prostředí. Také po metodologické stránce je dizertace na uspokojivé úrovni. Autorka disponuje značně 

širokým aparátem výzkumných metod, jak kvantitativních, tak kvalitativních, které dokázala uplatnit 

při výzkumu a publikační aktivitách.  

Moje hlavní kritické připomínky a náměty k diskuzi se budou týkat teoretického rámce dizertace. I 

přesto že články k sobě dobře sedí, samy o sobě jsou teoreticky dobře propracované, v samotném 

teoreticko-metodologickém pojednání vidím nedostatky. V rámci nastínění historické perspektivy 

volební geografie jsou naznačeny posuny v předmětu zájmu, zejména v souvislosti s geopolitickými 

změnami na přelomu 80. a 90. let 20. století. Jako politického geografa mě mrzí, že zde chybí alespoň 

zmínka o geopolitických vlivech na volby – ať již ve smyslu zaměření volebního programu a 

geopolitické orientace politických stran, či přímo o geopolitických aktérech a jejich zájmech, 

geopolitickém vlivu na volební kampaně a výsledky voleb (viz podezření na ruskou podporu krajně 

pravicových stran a kandidátů v Evropě, včetně Česka). Tato spíše parciální poznámka má totiž hlubší 

vyústění v polemiku o „poklesu významu konfliktních linií“, které autorka postuluje (s. 21, 23 a znovu 

v závěru s. 47) a vlastně si i protiřečí, když v úvodu naznačuje rostoucí polarizaci společnosti. Protože 

soudě podle současné odborné produkce (zejména Ingelhart a Norris, Mudde) anebo alespoň současné 

společenské diskuze o politické polarizaci nejen v Česku, ale zejména v Evropě a USA, dochází 

k pravém opaku. Koncept konfliktních linií vyvinutý Lipsetem a Rokkanem a dále modifikovaný 

Lijphartem či Kitscheltem má totiž velmi zásadní pokračování v podobě hodnotové linie 

materialismus-post-materialismus Ronalda Ingelharta. Tato linie je sice v práci zmíněna, ale okrajově 

a bez další diskuze na pravděpodobně nejzádnější politicko-geografická téma rezonující ve většině 

evropských demokracií včetně Česka, a to je migrace. Toto opomenutí může být způsobeno 

vynecháním aktuálnějších prací zmíněného dua Ingelhart – Norris, které jsou však důležité pro 

pochopení současného politického vývoje a výsledků voleb. Ingelhart sám již pro konfliktní linii 

používá vhodnější názvosloví „sociální liberalismus a konzervatismus“, přičemž hodnoty voličů 



klasifikuje jako liberální a autoritářské. Je zcela zřejmé, kam s tímto směřuje. Relevance politické 

geografie a volební geografie nemůže být vyšší, než v momentě ohrožení samotné demokracie, ke 

které bohužel v poslední době dochází.  

To však není jediný nedostatek, který v teoretickém vymezení spatřuji. Pokud naváži na předchozí 

zmínku o hodnotové polarizaci voličů, tak volební výsledky z mnoha tradičních i nových demokracií 

poukazují na nástup „nových“ stran. Velmi mě překvapilo, že v celém teoreticko-metodologickém 

pojednání není jediná zmínka o populismu. Autorka zmiňuje pouze tzv. „catch-all strany“, ale to je 

pouze fragment již poměrně hluboce prostudovaného fenoménu. Pravicový či levicový populismus 

zde vůbec nezazní a důvodem může být opomenutí nejcitovanějšího a nejoceňovanějšího autora 

politických věd v současnosti – Cas Muddeho.  

I vysvětlení ostatních teoretických přístupů mi přijde poněkud „zrychlené“. Jednak nerozumím, proč 

teorie třídně podmíněného hlasování (nejsem volební geograf, jak se vlastně liší od klasické pravo-

levé konfliktní linie?) jsou spojeny v jedné kapitole s teorií stranického hlasování a jednak se mi nezdá 

ani vysvětlení psychosociální teorie v podkapitole 2.3.4. Možná je to jen nedorozumění a bude to 

vysvětleno při obhajobě, ale tvrzení, že „ústředním pojmem psychosociálního modelu je stranická 

identifikace…“, je poněkud zjednodušující. Nevím, jestli se pohybuji ve stejném teoretickém 

vymezení, ale co mé znalosti sahají, je nejznámějších teorií sociální psychologie používané 

v politických vědách „meziskupinová kontaktní teorie“ od Gordona Allporta z roku 1954, kterou 

v sociálních vědách dále rozvíjí například Thomas Pettigrew. Jinak z novějších, avšak 

hypercitovaných autorů využívajících koncept sociální psychologie přímo pro vysvětlení volebního 

chování zde chybí například Marcel Lubbers (h-index 29), či Peer Scheepers (h-index 39). Naopak 

silnou stránkou této kapitoly je teoreticko-metodologické zarámování zkoumání regionálních rozdílů 

ve volebních výsledcích kompozičním, kontextuálním a interakčním přístupem, které velmi efektně 

souvisí s metodologií výzkumu popsaného v jednotlivých článcích.  

Jak jsem předeslal, k jednotlivých článkům se vyjadřovat nebudu, neboť prošly recenzním řízením 

před jejich publikací, a jednak na to zde není prostor. Avšak pokud mohu obecně zhodnotit, jsou na 

velmi dobré úrovni jak po teoreticko-metodologické stránce, tak z hlediska provedení samotných 

analýz. Drobnou výjimku bych učinil jen v případě zatím nepublikovaného textu „Vliv lokálního 

prostředí na volební chování v Česku,“ kde bych autorce doporučil využití pro vysvětlení lokálního 

kontextu teoretický přístup „path dependency“. 

Z formálního hlediska má tato práce velmi přehlednou strukturu, drobnou výtku bych ale měl 

k relativně četným překlepům (bohužel i v závěru), občas pozlobil i sloh (např. na s. 42 jsou na 

několika řádcích stále dokola výrazy „určité“ a „různé“ – autorka by měla být pregnantnější ve 

vyjadřování). Ale po formální stráce předložená dizertace splňuje veškeré předpoklady pro přijetí.   

I přes uvedené výtky práci celkově hodnotím kladně, neboť předložený výzkum je důležitým 

příspěvkem do výzkumu volební geografie, zejména výzkumu podmíněností regionálních rozdílů 

volebních výsledků. Proto práci doporučuji k obhajově a navrhuji dizertantce udělit titul Ph.D. 

Otázka k diskuzi: Jak by se dala na základě různých teoretických konceptů vysvětlit silnější pozice 

pravicově populistické strany SPD v strukturálně postižených regionech Česka? Jak tento fenomén 

souvisí například s Brexitem?  

V Praze, 26. 8. 2019 

RNDr. Libor Jelen, Ph.D.   


