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Regionální diferenciace volebního chování v Česku

Predložená dizertačná práca je venovaná problematike volebnej geografie resp. 
regionálnej diferenciácii volebného správania v Česku. Dizertačná práca pozostáva z dvoch 
hlavných častí, z teoreticko-metodologickej a empirickej časti. Práca v rozsahu 63 strán je 
logicky členená na 6 kapitol, pričom 7. kapitolu predstavuje súbor piatich vedeckých článkov, 
ktoré sú súčasťou empirickej časti práce. Po formálnej stránke je práca na veľmi dobrej 
úrovni.

Pri spracovaní teoretických východísk práce, ako aj v rámci prezentovaných článkov, 
použila autorka adekvátne množstvo relevantných zahraničných i domácich vedeckým 
prác, ktorých výberom a využitím preukázala veľmi dobrú orientáciu v riešenej 
problematike.     

V teoreticko-metodologickej časti autorka najskôr (2. kapitola) stručne predstavuje 
vývoj volebnej geografie vo svete a v Česku, ako aj niekoľko významných teórií, ktoré sa vo 
volebnej geografii využívajú pri vysvetľovaní vzorcov volebného správania vo všeobecnosti. 
V ďalšej časti (3. kapitola) sa zameriava na predstavenie troch hlavných prístupov, ktoré sú 
využívané pre analýzach regionálnej diferenciácie volebného správania. Autorka v tejto časti 
práce preukázala veľmi dobrú znalosť jednotlivých teórií a prístupov, na základe čoho si 
mohla dovoliť aj ich kritické zhodnotenie, napr. vo vzťahu k teórii konfliktných línií či k teórii 
straníckej identifikácie. V tomto smere vyvstáva otázka, v ktorých teóriách a prístupoch vidí 
autorka najväčší potenciál pre uplatnenie sa v rámci volebnogeografických výskumov?  

  Na kvalitne spracované teoreticko-metodologické východiská výskumu nadväzuje 
empirická časť práce pozostávajúca zo súboru piatich článkov, ktoré sú stručne a výstižne 
predstavené v 4. kapitole a  v celom znení tvoria prílohu dizertačnej práce. Tieto články boli 
publikované v kvalitných databázových časopisoch. V jednom prípade ide o kapitolu 
v monografii, ktorú je možné považovať za jednu z ťažiskových prác v rámci českej volebnej 
geografie. Štyri z piatich prác publikovala autorka v spoluautorstve s významnými autormi, 
ktorí sa výskumu priestorových vzorcov volebného správania v Česku venujú dlhodobo 
a intenzívne. 

Oceňujem veľmi dobré prepojenie teoretickej časti práce s prezentovaným 
súborom článkov, v rámci ktorých sú aplikované a zhodnotené predstavené teoretické 



prístupy a koncepty, ako napríklad teória ekonomického hlasovania v českých podmienkach, 
či kontextuálny prístup pri analýze vplyvu lokálneho prostredia na volebné správanie v 
Česku. Okrem tradičného predmetu záujmu volebnej geografie vo forme analýz regionálnej 
diferenciácie výsledkov volieb sa autorka venovala aj témam, ktoré sú síce dôležitou 
súčasťou volebnogeografických výskumov, avšak v Česku a na Slovensku je im venovaná 
zatiaľ len okrajová pozornosť. Ide napríklad o tému geografickej reprezentácie, tému 
regionálnej difereciácie v miere politickej dôvery či tému lokálneho leadershipu.  

V závislosti od témy a cieľov jednotlivých štúdií aplikovala autorka celú škálu metód 
a výskumných prístupov. Okrem tradičných a vo volebnej geografii pomerne často 
využívaných kvantitatívnych metód pracujúcich s agregovanými volebnými a 
sociodemografickými dátami na rôznych hierarchických úrovniach, využila autorka aj 
metódy kvalitatívne, z ktorých môžem uviesť okrem dotazníkov aj diskusie vo fokusných 
skupinách, či hĺbkové rozhovory s lokálnymi predstaviteľmi. V teoreticko-metodologickej 
rovine tak autorka poukázala na zaujímavé možnosti využitia kvalitatívnych dát a metód 
vo volebnej geografii, čo považujem za jeden z dôležitých prínosov jej práce. Súhlasím 
s tým, že kvalitatívny výskum môže pomôcť pri skúmaní vplyvu kontextových faktorov, ktoré 
sú kvantitatívnymi metódami často ťažko obsiahnuteľné. Takýmito kontextovými faktormi, 
formujúcimi špecifické politické prostredie jednotlivých regiónov a lokalít, sú podľa zistení 
autorky napríklad historicko-politický vývoj územia odrážajúci sa v rodinnej histórii ale aj v 
kolektívnej historickej pamäti miesta, minulá a súčasná sociodemografická štruktúra 
regiónu, či úroveň súčasnej komunálnej politiky a vplyv miestnych osobností. Ďalšími 
faktormi, zistenými napríklad vo vzťahu k regionálnej diferenciácii politickej dôvery, sú 
veľkosť obce, miera sociálneho kapitálu či miera sociálnej deprivácie v regiónoch.

Medzi ďalšie zaujímavé výsledky patria zistenia o obmedzenej platnosti 
a špecifických limitoch aplikácie teórie racionálnej voľby resp. ekonomického hlasovania 
v českých podmienkach, či o význame geografických premenných (veľkosť obce a jej 
postavenie na škále mesto-vidiek) na formulovanie priorít v rámci komunálnej politiky. 
Veľmi zaujímavé zistenia vo vzťahu k fungovaniu stranícko-politického systému v Česku 
prináša aj práca týkajúca sa miery politickej reprezentácie jednotlivých regiónov, ktorá 
preukázala zvyšujúcu sa geografickú reprezentativitu poslancov parlamentu, resp. 
decentralizáciu a regionalizáciu politickej moci v Česku. Tieto výsledky môžu byť podnetné 
napríklad aj pri diskusii o zmene počtu volebných obvodov na Slovensku, kde vďaka 
jednému volebnému obvodu pretrváva extrémne vysoká miera centralizácie politickej moci, 
prejavujúca sa nielen veľmi nízkou geografickou reprezentativitou, ale aj koncentráciou moci 
do rúk straníckych centrál a prehlbujúcim sa odcudzením medzi voličmi a ich politickými 
reprezentantmi.

K práci nemám podstatnejšie pripomienky. Menšiu pripomienku by som mal len 
k charakteristike psychosociálnej teórie (kap. 2.3.4), kde autorka v druhej vete naznačuje, že 
základnou dimenziou modelu, z ktorého táto teória vychádza, je čas zostávajúci do 
hlasovania. Tento aspekt však už nie je v ďalšom texte bližšie vysvetlený. Na strane druhej je 
podstatná časť textu tejto podkapitoly venovaná charakteristike konceptu straníckej 
identifikácie, ktorý síce tvorí dôležitú súčasť psychosociálneho modelu, avšak nie jedinú. 



Teórii straníckej identifikácie je navyše venovaná osobitná kapitola (2.3.2). Ďalšia menšia 
poznámka sa týka výskumu historického kontextu regionálnych volebných vzorcov (s. 20), 
kde autorka spomína aj práce v Poľsku a na Slovensku. Na Slovensku býva za veľmi 
významnú prácu v tomto smere považovaná predovšetkým monografia Krivý, Feglová, Balko 
(1996): Slovensko a jeho regióny, v ktorej o. i. upozornili na tzv. dedičstvo HSĽS. 

Celkovo je možné prácu autorky hodnotiť ako veľmi inovatívnu a zároveň 
inšpiratívnu pre ďalší výskum v rámci volebnej geografie nielen v Česku, ale aj na 
Slovensku. Predložené štúdie sú zaujímavé z hľadiska riešených tém, zvolených výskumných 
metód ako aj dosiahnutých výsledkov. Autorka v dizertačnej práci preukázala veľmi dobré 
znalosti širokej problematiky, ktorou sa volebná geografia zaoberá. Autorka preukázala 
schopnosť tvorivo myslieť a samostatne vedecky pracovať. 

Úroveň dizertačnej práce s názvom „Regionální diferenciace volebního chování 
v Česku“ spĺňa požiadavky kladené na doktorské práce. Dizertačnú prácu navrhujem prijať 
na obhajobu pred príslušnou komisiou na Přírodovědecké fakulte Univerzity Karlovy a po 
úspešnom priebehu obhajoby navrhujem udeliť Mgr. et Mgr. Renáte Mikešovej 
akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.).  

 

V Banskej Bystrici, 8. 8. 2019
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