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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Efekt souseda a jeho vliv na volební chování v českých parlamentních volbách  

Autor práce: Bc. Radek Pileček  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

DP Radka Pilečka má jasně definovaný cíl i tři konkrétní výzkumné otázky. Cíl je dobře zdůvodněný, 

ambiciózní, ale přitom dosažitelný, a celá DP je strukturována s ohledem na dosažení tohoto cíle a 

zodpovězení výzkumných otázek, což se autorovi v závěru práce úspěšně daří.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

DP je dobře ukotvena v relevantní literatuře. V diskusi výsledků práce autor k této literatuře úspěšně 

přispívá. Například empirické doložení vlivu velikosti obce na sílu efektu souseda (s. 51, obr. 2) 

považuji za jeden z významných a přesvědčivých výsledků práce. Celkově považuji práci s literaturou 

za dobře zvládnutou.  

Poznámka k terminologii: autor se snaží zpřehlednit používanou českou terminologii jasnějším 

rozlišením efektu souseda a sousedského efektu. Použití pojmu „efekt nákazy“ pro šíření hodnot a 

postojů ale nepovažuji za vhodný, a to nejen v současné epidemiologické situaci, a to pro jeho 

negativní konotaci, která v řadě kontextů není žádoucí. I pojem „efekt lokálního kandidáta“ je 

problematický, protože i když každý kandidát je ve smyslu geografické analýzy někde lokální, psát o 

kandidátovi na prezidenta jako o lokálním je problematické ve srovnání s lokálními kandidáty do 

místních zastupitelstev. (Co se vrátit ke starému pojmu „efekt sousedů a přátel“?) 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

DP používá jen kvantitativní metody, což je však přiměřené cíli práce. S konkrétními metodami autor 

pracuje kreativně s ohledem na výzkumnou otázku, kterou sleduje. Celkově je z textu zřejmá dobrá 

orientace autora ve statistických metodách, používaných v geografii voleb.  

Kapitola, popisující vývoj metod měření efektu (kap. 2.2.4), je napsaná velmi dobře a přehledně. 

Končí ale konstatováním výhod „moderních metod v prostředí GIS“, bez jejich dalšího rozvedení a 

diskuse (namísto toho zde kapitola odbočuje k diskusi „metodických problémů“). Přitom tyto 

metody zřejmě nabízejí značný potenciál pro hlubší analýzu otázek kladených v DP, a je zřejmé, že je 

autor aspoň z části použil. 

Problémovým místem použité metody je příliš stručné přeběhnutí výběru nezávisle proměnných (s. 

38). Zdůvodnění dřívějšími studiemi je sice logické a zdánlivě elegantní, ale přece jen tyto studie byly 

dělány s různými cíli, na různých měřítcích, a frekvence použití jednotlivých proměnných je v nich 

různá. Tento výběr je přitom v metodice celé analýzy důležitý, protože výběr proměnných 
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v důsledku ovlivňuje i hodnoty reziduí, na nichž je založena další analýza. Nápadné je to u zařazení 

proměnné „podíl mužů“, u níž se na agregátní úrovni nedal předpokládat velký vliv (na rozdíl od 

jejího vlivu na úrovni individuální). Naopak chybí diskuse vztahu mezi vypovídací schopností 

nezávisle proměnných a mírou jejich územní variability. 

Málo je zdůvodněno taky omezení analýzy jen na kandidáty, kteří byli starosty. S ohledem na zacílení 

klíčové části analýzy by se tak celá DP, s malou nadsázkou, mohla jmenovat „Efekt starosty…“. Zcela 

rozumím potřebě provést výběr z velkého počtu kandidátů. Pro takový výběr však mohla být použita 

i jiná kritéria, nebo využití „moderních geoinformačních metod“ mohlo umožnit zahrnutí většího 

počtu kandidátů (např. i úspěšný podnikatel nebo mafián, bez historie působení v komunální 

politice, může být politicky vlivným sousedem).  

Právě tuto a předchozí poznámku považuju za největší omezení vypovídací schopnosti celé DP.   

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky jsou analyzovány v logické návaznosti, odpovídající výzkumným otázkám, s přehledem a 

v dostatečném detailu.  

V interpretaci výsledků se však místy (zejména v kapitole 4.3) projevuje tendence vidět efekt 

souseda i tam, kde použitá metoda jeho přítomnost zcela nedokazuje (ale ani nevyvrací). Všechno, 

co nevysvětlují použité nezávisle proměnné, není ještě efekt souseda: roli můžou hrát taky další, do 

analýzy nezahrnuté kompozitní proměnné, i další kontextuální faktory). 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr práce přináší relevantní a dobře podložené odpovědi na výzkumné otázky.  

Ale v kap. 4.3 není propojení výsledků analýzy s efektem souseda přesvědčivé. Zvláště u sociální 

demokracie a Pirátů, kde jsou efektem souseda selektivně vysvětleny některé hot spoty (Mariánské 

Lázně, Vír) – ale co ty další? Navíc, co když silný kandidát v tomto regionu (hot spotu) je projevem, či 

důsledkem, silné lokální politické kultury, a ne její příčinou? (Toto použitá metoda neodhalí.) 

V závěrečné kapitole 5 komentuje Radek Pileček teoreticko-metodologické ukotvení svého výzkumu. 

To znovu potvrzuje autorův přehled v problematice i ve filozofii geografie. Jenže tato závěrečná 

úvaha je výrazně nedokončená. I ve volební geografii by zřejmě bylo možné uplatnit jiné než 

pozitivistické nebo behaviorální přístupy, které autor zmiňuje (kapitola končí radikální geografií). 

Například víc problematizovat subjektivitu voliče z hlediska jeho/jejího vnímání vzdálenosti (chápané 

nejen jako vzdálenost ve fyzickém prostoru), problematizovat vztah důvěry a vzdálenosti (v tomto 

kontextu se nabízí relační chápání vzdálenosti) – což autor naznačuje na s. 21 -, nebo se zamyslet 

nad otázkou produkce prostorů určitých politických stran nebo názorů, nad možností propojení 

relační prostorovosti politické a regionální identity atd. Toto už jsou ale úvahy nad rámec vymezený 

cílem DP, které uvádím k zamyšlení pro autora a ne jako poukázání na nedostatečnost jeho práce.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je psána kultivovaným, dobře srozumitelným jazykem. Gramatické chyby a překlepy se 

objevují jen výjimečně. Grafy a mapy jsou na odpovídající úrovni. 

Popis výsledků voleb (kap. 2.3.2) mohl být v úvodu doplněný tabulkou s celostátními výsledky, aby 

nemusely být popisovány v textu. Vhodné by zde bylo taky doplnit tabulku nebo graf s vhodnou 

mírou územní variability volební podpory politických subjektů.   

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Celkově považuji práci za velmi zdařilou, kompaktní, jasně směřující k cíli, a významným způsobem 

rozšiřující poznání kontextuálních vlivů na volební chování. Autorovi doporučuju hlavní výsledky 

publikovat formou článku v časopise. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Proč byla při interpretaci vztahu mezi volební podporou a strukturou obyvatelstva (kompozitní 

přístup, kap. 4.1) preferována korelační analýza před některou variantou vícenásobné regresní 

analýzy? Při velkém počtu územních jednotek totiž vykazují statisticky významný vztah skoro 

všechny proměnné, jak je vidět z Tab. 2, zatímco regresní analýza by mohla lépe identifikovat ty 

nejvýznamnější vztahy.  

Co je myšleno „hodnotou lidského kapitálu“ (s. 41)? V Bourdieuho smyslu se mluví o sociálním nebo 

kulturním kapitálu.  

 

Datum: 10. června 2020  

Autor posudku: Petr Daněk  
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