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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  

 Prostorová analýza volební podpory ODS, ČSSD a ANO 2011 ve sněmovních volbách 2013 a 2017

   

Autor práce:   Bc. Dominik Charvát 

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce si klade zajímavé výzkumné otázky týkající se změn volebního chování v Česku, 

nejedná se však o téma zcela nové. Otázkou volební podpory politických stran v parlamentních 

volbách a jejich změn v Česku se zabývalo několik autorů a konkrétně třetí výzkumné otázce 

zaměřující se na nahrazení tradičních politických stran ODS a ČSSD v letech 2013 a 2017 hnutím ANO 

se již věnoval ve svém článku např. Maškarinec (2019), vyjadřovali se k nim však i jiní (Michal Škop 

https://skop.eu/post/zisky-a-ztraty-volicu-2013-2017/; podrobně je zpracovávali těsně po volbách i 

např. na serveru irozhlas  https://www.irozhlas.cz/volby/jak-volili-vasi-sousedi-prohlednete-si-

nejpodrobnejsi-mapu-volebnich-vysledku_1710220940_pek a na jiných. Co považuji za přínosné, je 

snaha o nalezení socioekonomických a jiných faktorů podmiňujících volbu jednotlivých politických 

stran a zejména hlubší geografické prozkoumání hypotézy o nahrazení tradičních politických stran 

nově vzniklým hnutím ANO.  Hypotézy však nevycházejí z odborné literatury, ale jsou formulovány 

na základě nijak blíže objasněného srovnání volebních programů a na základě novinového rozhovoru 

se sociologem Danielem Kunštátem v Lidových novinách, což nepovažuji za zcela vhodné v případě 

diplomové práce.  

 

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

Teoretické ukotvení práce není dostatečné. Autor vychází z klasických prací politologů zabývajících 

se teorií štěpících linií a z několika prací věnujících se nahrazení politických stran, konkrétně práci 

autorů Shina a Agnewa (2002, 2017). V diplomové práci však naprosto chybí jakákoli zmínka o 

aktuálnější literatuře, a to zejména té geografické zabývající se teorií konfliktních linií v prostoru 

s přihlédnutím ke středo a východoevropskému regionu nebo i jen Česku jako např.  Kostelecký 

(2002), Maškarinec (2013, 2017, 2019), Pink et al. (2012), Voda (2014), v Polsku Zarycki (2015), 

Marcinkiewicz (2018), v Maďarsku Mészáros, Solymosi, and Speiser (2007) nebo na Slovensku 

Plešivčák (2013). Autor v teoretické části často vychází pouze z jednoho nebo dvou zdrojů 

Hloušek (2002) a Hloušek, Kopeček (2005) často s doslovnou citací bez snahy o nějakou 

interpretaci vzhledem k současnému stavu. V práci chybí hlubší zamyšlení nad využitím teorie 

štěpících linií v současnosti. Zároveň v práci chybí diskuse nad tématem nahrazení politických 

stran a jakákoli zmínka o volatilitě. Teoretickou část práce, ze které by měla vycházet analytická 

část,  považuji celkově za velmi slabou.   

 

https://skop.eu/post/zisky-a-ztraty-volicu-2013-2017/
https://www.irozhlas.cz/volby/jak-volili-vasi-sousedi-prohlednete-si-nejpodrobnejsi-mapu-volebnich-vysledku_1710220940_pek
https://www.irozhlas.cz/volby/jak-volili-vasi-sousedi-prohlednete-si-nejpodrobnejsi-mapu-volebnich-vysledku_1710220940_pek
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Diplomová práce ukazuje, že její autor zpracoval velké množství dat, na základě kterých provedl 

velké množství analýz. V práci byly použity vhodné metody a autor ukazuje, že s programy SPSS a 

GWR umí pracovat. Co se však týče lineární regrese, v práci chybí zakotvení proměnných v odborné 

literatuře. Autor neobjasňuje, proč některé proměnné zařadil do analýzy a jaké předpokládá 

souvislosti s volební podporou určité politické strany (např. poměr mužů a žen nebo mechanická 

měna). Zároveň pracuje s proměnnými, které spolu musí korelovat jako průměrný věk, podíl osob 

nad 65 let a podíl osob 0-14; stejně jako počet obyvatel, rozloha obce a hustota, a to ačkoli 

v metodologické části zmiňuje multikolinearitu. Otázkou nebo možná také podnětem k diskusi je 

také vhodnost zkoumání míry nezaměstnanosti za obce, neboť nezaměstnanost je mikroregionální 

jev a reflektuje  ekonomickou situaci v regionu. Zároveň v případě nejmenších obcí se mohou 

projevit snáze extrémy, kdy zvýšení počtu nezaměstnaných o jednoho či dva může významně zvýšit 

míru  nezaměstnanosti v obci. Práce obsahuje velké množství map, které přehledně doplňují 

analýzu, mnohdy však autor v analýze mapy jen popisuje a neinterpretuje je. 

 

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

V analytické části se autor věnuje dosti podrobně volebním výsledkům pro ODS a ČSSD, posléze 

ANO, ve vybraných letech a vzájemně ve snaze podpořit nebo vyvrátit svoji hypotézu o nahrazení 

stran je srovnává. Jak již bylo řečeno v části o metodice práce, autor mnohdy nevysvětluje, proč do 

analýzy začlenil některé proměnné a co od toho očekává, stejně tak nevede diskusi s jinými autory 

podobných volebních analýz, zejména v případě analýz výsledků voleb. Regionální diferenciaci 

volebního chování se věnovaly např. práce Pinka a Vody (2012, 2015) nebo Kosteleckého a kol. 

(2015) a další, nahrazení politické strany Maškarinec (2019). Autor výsledky analýzy převážně pouze 

popisuje, kde je jak vysoká podpora pro danou stranu apod., jen málokdy nějak interpretuje. Vždy se 

snaží výsledky nějak začlenit do teorie štěpících linií, a to zejména těch klasických, přičemž 

v současné době podle některých autorů socioekonomickou linii vlastníci vs. pracující spíše nahradilo 

v případě Česka rozdělení na tzv. vítěze a poražené ekonomické transformace, respektive na 

strukturálně znevýhodněné regiony a na prosperující. Zajímavé výsledky přinášejí kapitoly věnující se 

nahrazení ODS a ČSSD stranou ANO, a to zejména vzhledem k vlivu některých proměnných a 

rozdílům na regionální úrovni.  Ačkoli se autor věnuje primárně těmto dvěma dříve hlavním 

politických stranám, tak mi tam trochu chybí i úvaha nad vlivem jiných politických stran, neboť např. 

ODS není jedinou parlamentní pravicovou politickou stranou. Zároveň  společně s ANO se do 

parlamentu nově dostaly také nejprve Úsvit přímé demokracie a později SPD a Piráti, které též měly 

vliv na oslabení tradičních politických stran.  

 

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

Autor v diplomové práci odpovídá na své výzkumné otázky a vyvrací nebo potvrzuje analýzou své 

hypotézy. Diplomová práce má jasnou strukturu a jasné závěry. Autor by však mohl jít ve svých 

úvahách dál a více svá zjištění interpretovat a rozvést, než je jen na základě map popsat. Zároveň 

postrádám zasazení závěrů do širšího kontextu, závěry analýzy jsou často srovnávány pouze s jednou 

klíčovou prací Shin, Agnew (2017) a tedy s Itálií a ne s dalšími např. okolními zeměmi nebo s jinými 

stranami, které se nově objevily v letech 2013 a 2017 v parlamentu.  
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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.) 

Diplomová práce je jasně strukturovaná, jednotlivé mapy jsou přehledné a vhodně doplňují analýzu. 

Práce neobsahuje gramatické chyby, pouze drobné překlepy a stylisticky je na poměrně dobré 

úrovni. Poměrně často se však v práci opakují stejné věty jako např. o srovnání Babiše 

s Berslusconim apod. Práce je velmi dlouhá (celkem 170 stran), což prodlužuje zejména velké 

množství map (60). Domnívám se však, že autor se měl více zaměřit na část nahrazení politických 

stran a méně se do podrobností věnovat volební podpoře jednotlivých stran v konkrétních letech, 

což je téma, kterému se věnovali již jiní autoři. Zároveň však oceňuji náročnou práci s daty za 

jednotlivé obce a podrobné mapové zpracování.  

 

3. Souhrn 

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

Diplomová práce zpracovává zajímavé téma z oblasti politické geografie. Autor s využitím velkého 

množství dat a za využití různých metod se pokusil zodpovědět na své výzkumné otázky. Stanovené 

hypotézy však nejsou podloženy odbornou literaturou a celkově teoretické zasazení je velmi 

povrchní. Autor často vychází a odkazuje na několik málo klíčových prací a takřka nezmiňuje 

aktuálnější práce zabývající volební geografií a teorií štěpících linií v současném kontextu, a to 

zejména práce geografické. Srovnání s výsledky jiných autorů a diskuse nad nimi by práci velmi 

obohatila. Analytická část práce je velmi popisná a málokdy interpretující, zároveň je za ní vidět 

velké množství práce s daty a s vytvářením map.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

V kterých regionech, charakteristických podporou ODS a ČSSD, nedošlo k nahrazení tradičních stran 

hnutím ANO v letech 2013 a 2017?  

Jak by autor charakterizoval na základě svých analýz typického voliče ANO v roce 2013 a v roce 

2017? 

Čím si autor vysvětluje to, že podíl nezaměstnaných na většině území v jeho analýze nesouvisí 

s podporou ČSSD v parlamentních volbách? 
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