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POSUDEK VEDOUCÍHO 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 Dominika Charváta zkoumá charakter a míru nahrazování „starých“ politických 

stran stranami novými, přičemž se věnuje jak transformaci prostorových vzorců podpory, tak 

proměnám sociální základny elektorátu těchto stran. V tomto ohledu autor zdárně kombinuje 

klasické politické analýzy volebního chování se studiem geografických aspektů politických afiliací a 

jejich proměn.  

Cíle práce jsou komplexního charakteru a relativně široké, ale autor důkladně vysvětluje relevanci 

všech v této práci zkoumaných oblastí. Cíle jsou dále specifikovány třemi výzkumnými otázkami a 

šesti hypotézami k prostorovým i sociálním aspektům nahrazování stran. Formulace hypotéz jsou 

občas poněkud kostrbaté, ale hlavní postuláty jsou z textu zřejmé.  

 

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

Teoretický rámec práce má dvě hlavní části. V teorii nahrazování politických stran autor vychází 

primárně z přístupu Johna Agnewa, který analyzoval proměny stranických systémů v Itálii. 

Problematika nahrazování stran se sice týká většího množství případů v Evropě i ve světě, a tudíž je 

možné vycházet i z širší baterie literatury, ale autor v práci dostatečně vysvětluje, proč ve 

zkoumaném případě vychází právě z vybrané literatury.  

Při pojednání o teorii štěpných linií autor staví na klasické světové i české literatuře, s níž následně 

široce pracuje. Tento původně „Západní“ koncept autor dále přibližuje a problematizuje jeho využití 

v prostředí české politiky, z čehož pak vychází i odůvodnění testovaných hypotéz a výběr 

zkoumaných proměnných. 

 

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

Autor pracuje s enormním množstvím dat, která jsou výhradně kvantitativního charakteru. Analýza 

tří politických stran ve třech sledovaných letech (ač ne všech vždy) na měřítkové úrovni obcí Česka, 

včetně zkoumání vlivu a (ne)stacionarity patnácti vysvětlujících proměnných, znamená analýzu 

datové matice o několika stech tisících hodnotách. Jednotlivé zkoumané proměnné jsou v práci 

popsány a operacionalizovány.  

Autor si nastudoval a zdárně použil kombinaci několika (relativně sofistikovaných a složitých) metod 

prostorové statistiky. K volbě ani použití metod nemám námitek. Je nicméně škoda, že využití GWR 
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nebylo více reflektováno v samotném zaměření práce a hypotézách. Autor tuto metodu používá 

primárně jako zpřesnění výsledků lineárního regresního modelu, což je provedeno v pořádku, ale 

potenciál metody a získaných výsledků zůstal částečně nevyužit. Na druhou stranu je třeba říct, že 

zaměření práce je již nyní dost široké, a další rozšíření by tak nebylo vhodné/reálné.  

Jako metodické plus vidím detailní diskuzi limitů dat i zvolených metod, což je dále reflektováno při 

interpretaci výsledků práce.  

 

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

Empirická analýza je velmi podrobná a logicky členěná dle jednotlivých sekvencí výzkumu 

nahrazování politických stran. Autor doplňuje text velkým množstvím map a tabulek, které jsou 

s textem úzce provázány. Tuto část vnímám jako největší přidanou hodnotu práce.  

Nicméně i zde mám dvě drobné připomínky. Zaprvé, bývá dobré doplnit popis prostorových vzorců 

zkoumáním míry rozdílů mezi oblastmi (např. pomocí grafů, které v práci absentují). Zadruhé, 

detailní představení výsledků relativně širokého rámce tématu by zasloužilo zakončit robustnějším 

shrnutím a interpretací. Nutno však podotknout, že tento nedostatek je později částečně napraven 

v závěru práce.  

 

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

Závěr práce přináší sumarizaci zjištění a zhodnocení hypotéz. Autor dále nastiňuje limity svého 

výzkumu a možné implikace pro navazující výzkumy tématu.  

 

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.) 

Dominik Charvát si na dokončení práce ponechal dostatek času, což se projevilo nejen na obsahové, 

ale i na formální stránce práce. Vyskytují se zde jen občasné nepřesnosti či formální nedostatky 

(např. lepší rozsazení map v textu, což je však při počtu map poměrně obtížné).  

Práce má značně nadprůměrnou délku, což je primárně důsledkem množství map v detailní 

empirické analýze. 

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

S výslednou podobou práce i přístupem Dominika Charváta k jejímu vypracování jsem spokojen. 

Student pravidelně konzultoval i přicházel se zajímavými nápady, které do práce posléze zapracoval. 
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Práce přináší ověření několika tradičně diskutovaných hypotéz a jako taková poskytuje zajímavá 

zjištění. Zdá se mi, že v některých interpretacích je autor až příliš opatrný a analýza by i s vědomím 

metodických omezení dovolila vyřčení silnějších závěrů.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Pokuste se zamyslet nad politicko-geografickou regionalizací Česka s ohledem na výsledky. Dají se 

identifikovat nějaké specifické oblasti, které se v analýzách chovaly koherentně (nebo naopak 

proměnlivě) a zároveň byly tímto odlišitelné od ostatních? Pokud ano, které to jsou?  

2. Když zhodnotíte dosavadní rétoriku volební kampaně 2021 a porovnáte s výsledky Vaší analýzy, 

jakým prostorovým vzorcům a sociálním faktorům podpory bude výsledek ANO ve volbách 2021 

podle Vás více odpovídat – 2013 nebo 2017? Odpověď vysvětlete.  

 

Datum: 18. 5. 2021  

Autor posudku: Mgr. Martin Lepič  

 

Podpis: 


