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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Autor si stanovil široký, ale relativně koherentní cíl komparace dvou PRR stran v době tzv. „migrační 

krize“, přičemž strany porovnává v řadě ohledů – od ideologického zakotvení a předvolební rétoriky, 

přes zkoumání prostorového rozložení podpory, po testování faktorů vysvětlujících jejich podporu. 

Komparace se zaměřuje na zkoumání efektů národního (státního) kontextu, přičemž vychází 

z předpokladu, že historické i aktuální rozdíly v kontextu Česka a Dánska ovlivňují charakteristiky 

jednotlivých PRR stran. Metodika výběru stran je popsána.  

Z hlediska měřítkové úrovně se práce pohybuje na úrovni států, a ačkoliv v analýze popisuje 

regionální diferenciaci rozložení indikátorů, do hlubšího studia regionálních kontextuálních specifik 

nezachází. To však není z důvodu šíře zaměření práce závažný nedostatek.  

Autor v práci formuluje pět hypotéz, z nichž první hypotéza se týká rétoriky komparovaných stran a 

zbylé čtyři hypotézy jsou vztaženy k efektům jednotlivých proměnných. Hypotézy nejsou 

formulovány nahodile, nýbrž vycházejí z diskuze (většinou zahraniční) literatury k politickému 

chování a k volební podpoře PRR stran, a jsou postaveny na komparaci kontextu Česka a Dánska. 

S ohledem na metodologický rámec práce jsou stanovené hypotézy dostatečné. Některé hypotézy 

jsou však zbytečně překombinovány začleněním vlivů intervenujících proměnných, což činí jejich 

interpretaci komplikovanější.  

 

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

Teoretická část práce má tři části. V první části autor popisuje teoretické předpoklady existence 

štěpných linií ve společnosti. Pracuje zde s literaturou klasickou i s novějšími modifikacemi této 

tradiční teorie. Při pojednání o konceptualizaci jednotlivých proxy proměnných autor často 

sklouzává k popisu jejich operacionalizace, což je již předtím popsáno v metodice. Druhá část 

detailně přibližuje na základě studia zahraniční literatury koncept PRR stran a obecné předpoklady 

s tím spojené. V poslední části je popsán vliv národního kontextu na rozdíly v předpokladech mezi 

Českem a Dánskem. Silnou stránkou teoretického zarámování je detailnost představení jednotlivých 

konceptů, autor se však nedokázal vyvarovat několika nepřesnostem v konceptualizaci.   

 

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

Práce využívá kombinace několika typů dat. V první části analýzy jsou využity stranické dokumenty a 

mobilizační příspěvky na sociálních sítích, které jsou kategorizovány dle tematického zaměření PRR 
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stran a kvantifikovány na základě četností výskytu. Popis zabarvení příspěvků (agresivita vs. 

umírněnost) je subjektivní povahy. Práce sice nedrží exaktní metodiku např. mediálních studií, ale 

pro potřeby analýzy je dostačující. Druhá část analýzy využívá klasická teritoriální statistická data.  

Autor vysvětluje výběr měřítkové úrovně analýzy indikátorů – okresy v Česku a obce v Dánsku – 

s ohledem na vzájemně podobný počet jednotek. Je si vědom prostorové hrubosti této úrovně 

agregace a nutnosti přistupovat k interpretaci analýzy opatrně. To se však ne vždy v práci zdařilo a 

některá interpretační vyjádření spadají pod pojem ekologické chyby.  

Práce stojí na vícenásobné lineární regresní analýze, kterou autor počítá pro dva modely – plný a 

očištěný. Takováto analýza je v pořádku, ač si dovedu představit z geografického hlediska kritičtější 

přístup k této metodě (shlukování reziduí, nestacionarita efektů).  

 

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

Analytická část práce věrně navazuje na strukturu představenou v metodice a postupně přináší 

evidenci pro evaluaci jednotlivých hypotéz. Využití hustoty zalidnění nejen jako spojité proměnné 

v regresním modelu, ale rovněž jako kategoriální proměnné pro porovnání „městských“ a 

„venkovských“ oblastí je zajímavé, ačkoliv by si zasloužilo důkladnější propracování, případně i 

statistické testování rozdílů mezi kategoriemi.  

Naopak poněkud nepřehledně působí konfrontování výsledků regresní analýzy na základě analýzy 

párových korelací, případně i vyvozováním z map či korelačních diagramů. Autor na několika místech 

zdůrazňuje význam faktoru (např. nezaměstnanost), aby později tento význam zpochybnil.  

 

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

Autor v závěru práce hodnotí jednotlivé hypotézy a zjištěné výsledky vztahuje k teoretické literatuře. 

Analytická zjištění jsou zajímavá a i přes metodická omezení mohou sloužit jako odrazový můstek 

dalšího studia vlivu kontextu na charakteristiku a podporu PRR stran. Tato část je kvalitně napsaná a 

s výjimkou možná až příliš normativního závěru jí nemám co vytknout.  

 

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.) 

Z formálního hlediska je práce v pořádku, ač občasným překlepům se autor nedokázal vyvarovat. 

Stylisticky hůře srozumitelné byly části teoretické kapitoly, což přičítám komplexitě tématu. Autor 

cituje poctivě v průběhu textu. Většina klíčových prací k tématu je diskutována.  
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Tato práce zajímavě kombinuje témata vlastní politické geografii, politologii i mediálním studím. 

Výsledkem jsou zjištění, která mohou být základním kamenem dalšího studia rozdílů PRR stran 

v různých prostředích. Hlavní přínos práce vidím ve zkoumání vlivu kontextuálních efektů na státní 

úrovni. Autor si dal záležet na propojení teoretické a empirické části za použití dostačujícího 

metodického aparátu. Přístup Michala Koníčka k tématu a práci hodnotím kladně, ač větší časová 

rezerva v závěru by práci jednoznačně prospěla.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Ačkoliv se efekt nezaměstnanosti ukázal být poměrně silným prediktorem podpory pro PRR strany 

v Česku i Dánsku, interpretace významu ekonomické štěpné linie (jíž má být nezaměstnanost proxy 

proměnnou) tak jednoznačná nebyla. Zkuste prosím zhodnotit sílu této štěpné linie pro vysvětlení 

úspěchu SPD i DF. Zhodnocení vztáhněte k hypotéze „winners and losers of globalization“.  

 

Datum: 15. 6. 2020  

Autor posudku: Mgr. Martin Lepič   

 

Podpis: 


