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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Projevy a determinanty podpory populistických radikálně pravicových stran v odlišném 
socio-kulturním prostředí: komparace Česka a Dánska     

Autor práce: Bc. Michal Koníček 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Hlavním cílem práce bylo „potvrdit domněnku, že není vhodné plošně generalizovat PRRP 
(populistické radikálně pravicové strany) ... na příkladu SPD ... a ... DF.“ Takto vymezený cíl nicméně 
působí dost nejasně. Samotná práce se skládá ze dvou poměrně odlišných částí: 1) analýzy 
předvolební rétoriky; 2) volebně-geografické části, přičemž není zcela jasné jaký přínos pro analýzu 
rozložení podpory obou stran a analýzy faktorů, jež tuto podporu vysvětlují (tj. geografického 
charakteru práce), má analýza předvolební rétoriky. Nejde o to, že by analýza předvolební rétoriky 
byla provedena nekvalitně, ale pokud by v práci nebyla, nic by se nestalo a práce by působila 
kompaktnějším dojmem. Navíc v tomto případě zcela chybí jakákoliv teoretická diskuze spojená 
s problematikou politické komunikace, politického marketingu či politických kampaní. 

Problematické je vymezení hypotéz, které vlastně hypotézami nejsou, protože není vhodné 
kombinovat v rámci jedné hypotézy dva faktory (nezávisle proměnné) a dvě strany (závisle 
proměnné), protože se již nejedná o hypotézu, jíž lze potvrdit nebo odmítnout (např. hypotéza 4 a 5) 
a s ohledem na okresní úroveň agregace v Česku nelze potvrdit ani vyvrátit ani hypotézu 3. 

Z hlediska struktury by bylo vhodnější začít teoretickou částí a za ní umístit metodologickou část. 

 

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

Při popisu vývoje analyzovaných stran či předvolebního prostředí chybí jakékoliv odborné zdroje. 
Opravdu zvláštně působí, že autor nepracuje s jedinou prací, která se zabývá volební geografií 
v Česku nebo Dánsku, či analýzou determinantů podpory českých stran (na agregované či 
individuální úrovni), přičemž těchto prací rozhodně není málo a některé analyzovaly i podporu SPD 
v roce 2017! Podobná diskuze by pro práci byla přínosnější analýza předvolební rétoriky obou stran. 

 

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

Největším metodologickým problémem práce je zvolená okresní úroveň agregace dat v Česku. S 
ohledem na širokou dostupnost dat v Česku a vnitřní heterogenitu okresů se nejeví tato volba jako 
vhodná a současně vede k tomu, že některá tvrzení autora pak nejsou příliš přesvědčivá. V Česku by 
byla vhodnější práce alespoň na úrovni SO ORP. 

Co se týče konkrétních proměnných. U nezaměstnanosti je otázkou, zda by nebylo vhodnější 
pracovat s průměry za delší časové období, které by lépe charakterizovaly dlouhodobější prostředí 
obce s ohledem na místní podobu pracovního trhu. Co vyjadřuje přesně proměnná náboženství v 
Česku, počet katolíků, všech věřících apod.? Současně není pravdivé tvrzení, že v Česku jsou pouze 
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data za všechna náboženství. Lze jednoduše získat i data za jednotlivé denominace. Není jasné, proč 
autor používá při výpočtu věřících v Česku za rok 2011 data o celkovém počtu obyvatel za rok 2017? 

Autor nepoužívá výběrová šetření, a proto užívání statistické signifikance postrádá smysl (viz Soukup 
a Rabušic 2007). Zejména v Dánsku, kde autor pracuje se souborem všech obcí. Autor vůbec 
nezmiňuje, zda testoval předpoklady lineární regrese, např. multikolinearita apod., přičemž některé 
hodnoty VIF a statistiky tolerance (cizinci, náboženství) naznačují problém přítomnosti 
multikolineraity v modelu pro DF (tabulka 7). 

Autorovo vymezení konfliktní linie centrum-periferie jako „oblasti výrazněji se lišící od jiné/jiných 
oblastí specifickými hodnotami pozorovaných faktorů“ je zvláštní a v rozporu s Rokkanovým 
vymezením a není použitelné, ani pokud bychom linii centrum-periferie chápali v sociálně-
ekologickém smyslu. Podobně měřit konfliktní linii město-venkov mírou nezaměstnanosti není příliš 
běžné, ostatně sám autor následně zmiňuje, že nezaměstnanost měří konfliktní linii vlastníci-
pracující. Přestože se jedná o geografickou práci, neměl by autor nakládat s teorií podobným 
způsobem, možná by pak bylo lepší teorii vypustit a ukotvit práci jako explorativní. 

 

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

Analytická část práce začíná analýzou předvolební rétoriky. Autor konstatuje, že lze „potvrdit první 
hypotézu této práce. Komparované strany mají společné ideologické rysy PRRP a jejich předvolební 
témata se shodovala s těmi pro takto generalizovanou skupinu charakteristickými tématy.“ 
Následně ale autor konstatuje, že „DF nevyužívala vymezování se proti elitám, jako jeden z hlavních 
rysů PRRP.“ Které z tvrzení tudíž platí a jak tedy lze potvrdit či vyvrátit hypotézu 1, pokud se obě věty 
vzájemně vyvracejí? 

Následující kapitola se zaměřuje na analýzu volebních výsledků a pozorovaných proměnných. Co se 
týče analýzy, zde autor postupuje poměrně vhodně, s výjimkou některých metodologických 
připomínek, nicméně bylo by vhodné se na některých místech držet při vysvětlení zvolené úrovně 
agregace a nemluvit o chování jednotlivých voličů. Autor totiž pomíjí, že z analýzy agregovaných dat 
nelze vyvozovat úvahy o chování jedinců – problém tzv. ekologické chyby. 

Konstatovat, že korelace mezi vyšší podporou DF a nezaměstnaností cizinců je xenofobní reakcí lidí 
žijících ve venkovských oblastech (s. 80) je přehnané, z pouhé korelace nic takového tvrdit nelze. 

S ohledem na úroveň agregace se u některých pozorovaných proměnných projevuje problém 
zvolené okresní úrovně. Např. jak lze v Česku na okresní úrovni prokázat existenci konfliktní linie 
město-venkov, kdy v rámci jednoho okresu existují jak stotisícové krajské město Liberec, tak 
periferní příhraniční obce Frýdlantska? Podobně autor mluví o větší kriminalitě či větším počtu 
cizinců ve větších městech, ale znovu, jak to lze prokázat, když pracuje s okresní úrovní agregace? 

Autor konstatuje, že „ačkoliv se nezaměstnanost projevila na volbě DF jako podstatná, nelze v 
případě Dánska hovořit o ekonomické konfliktní linii, jelikož faktor nekoreloval s hustotou zalidnění“ 
(s. 85). Pokud se tedy nezaměstnanost projevila jako statisticky významná, nemělo by to potvrdit 
platnost hypotézy? Respektive od jaké úrovně by už byla hypotéza potvrzena? 

Autor konstatuje, že „Xenofobní reakce Čechů ... hrála při volbách 2017 významnou roli“ a následně, 
že „I v případě ČR platilo, že podíl cizinců hrál při volbě SPD ve velkých městech roli marginální.“ (s. 
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97) Pokud pomineme, že autor nijak neměří xenofobní postoje, tak tyto závěry jdou proti sobě. 

Autor konstatuje: „Faktor náboženství sice nepřispěl k prokázání existence konfliktní linie město-
venkov“ (s. 101), ale následně tvrdí: „Mapové výstupy potvrdily přítomnost náboženské konfliktní 
linie, jelikož byl faktor náboženství výraznější na Moravě“ (s. 104). Znovu, které z tvrzení platí? 

Konečně: „V případě ČR se dle mého názoru nepodařilo jednoznačně potvrdit konfliktní linii město-
venkov. Města se od venkova lišila, ale byl rozdíl i mezi městy.“ (s. 103) Znovu, autor pracuje 
s okresy a ne městy, takže pro tvrzení nemá oporu. Stejně jako pro tvrzení, že cizinci v ČR bydleli 
především ve velkých městech (s. 104). 

Není vhodné nazývat tabulky 4 a 5 jako „orientační hodnoty“, protože to může vzbuzovat dojem, že 
se nejedná o skutečné hodnoty, ale „nějaké“ orientační hodnoty. 

 

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

Autor předkládá závěry práce, které jsou dostatečné, nicméně jejich přínos je omezen s ohledem na 
problematičnost vymezení hypotéz, zvolenou úroveň agregace v Česku, kdy autor v některých 
případech zaměňuje úroveň agregace, s níž pracuje (města za okresy), a některá nepřesná vyjádření. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Kvalita grafických příloh je velmi dobrá. Autor se na některých místech nevyhnul stylistickým 
nepřesnostem, nicméně celkově je míra překlepů a stylistických nepřesností spíše menší. Na druhé 
straně nepůsobí dobře, pokud autor vezme výstupy z SPSS a pouze je bez jakékoliv úpravy vloží do 
textu práce. Vlastní tabulka by nezabrala příliš času a působila by mnohem lépe. 

 

3. Souhrn 

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

Autor se ve své práci zaměřil na aktuální a důležité téma nárůstu populismu v Česku a Dánsku na 
příkladu analýzy dvou radikálně pravicových populistických subjektů. Přínosem práce je snaha 
srovnat země s poměrně odlišnou historií, což, jak autor dokládá, může mít vliv i na vysvětlení 
působení jednotlivých faktorů na podporu SPD a DF. Z hlediska provázanosti práce by bylo vhodnější 
zaměřit se pouze na volebně-geografickou analýzu (namísto s kombinací s analýzou předvolební 
rétoriky) a tu doplnit alespoň stručným popisem volební geografie Česka a Dánska a faktorů, jež 
vysvětlují podporu radikálně pravicových stran. Tento krok by mohl více prokázat, zda se, i 
s ohledem na migrační krizi, mění faktory podpory obou subjektů, či obecně podpory radikálně 
pravicových subjektů. Jisté nedostatky pak lze spatřit rovněž v metodologii práce, nicméně celkově 
lze konstatovat, že práce naplňuje požadavky na tento typ prací a lze jí doporučit k obhajobě. 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 4 (celkem 4) 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Autor mluví o tom, že dvě ohniska velké nezaměstnanosti (oblasti zasažené těžbou uhlí) a málo 
zalidněné oblasti kopírovaly ohniska zvýšené volební podpory SPD. Pohled na mapu nicméně 
ukazuje, že nadprůměrnou podporu měla SPD na téměř celé Moravě, jak by tedy autor vysvětlil 
celkově vyšší úspěšnost SPD na Moravě oproti Čechám (s výjimkou severozápadních Čech)? 

Je podle autora vhodná okresní úroveň agregace, protože pohled na nižší úroveň SO ORP ukazuje, že 
například příhraniční oblasti severovýchodních Čech nebo části jižních Čech jsou oblastmi, kde má 
SPD nadprůměrnou podporu, což okresní úroveň analýzy zcela zastírá, přičemž podobné 
konstatování platí pro nezaměstnanost, která může být výrazně odlišná i v rámci okresů. Není pak 
zvolená míra agregace příliš hrubá? 

Mohl by autor blíže vysvětlit výběr proměnných vstupujících do regresní analýzy? Proč například 
nezahrnul strukturu populace z hlediska vzdělání, strukturu zaměstnanosti (podnikatelé, sekundér, 
terciér, apod.) nebo další nezávisle proměnné, které mohou, jak sám autor uvádí v teoretické části 
(s. 40), ovlivňovat úspěšnost radikální pravice, a které z těchto proměnných by mohly mít, resp. mají, 
jak prokázaly předchozí studie, vliv na volbu radikální pravice? 

 

Datum: 10. 6. 2020  

Autor posudku: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.  

Podpis:      


