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

Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Diplomová práce Miroslava Tenkla se zaměřuje na analýzu vlivu, jaký má na prostorové vzorce
volebních výsledků politických stran v parlamentních volbách jejich aktivita (či neaktivita) v
komunální politice. Autor se tak snaží přispět k poznání institucionálních faktorů a odlišností ve
fungování samotných politických stran v jednotlivých obcích na jejich obecnou popularitu mezi
voliči, která se následně může projevit i ve výsledcích parlamentních voleb. Cíle práce jsou
stanoveny přiměřeně, jsou geograficky relevantní. Hypotézy jsou jasně teoreticky podloženy.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Teoretické znalosti autora diplomové práce odpovídají požadavkům kladeným na diplomové práce.
Práce s literaturou je adekvátní po věcné i po formální stránce.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Práce obecně používá metodologii založenou na kvantitativních analýzách agregátních dat o
volebních výsledcích. K analýzám jsou vhodně zvoleny různé typy statistických metod: korelační
analýza, vícenásobná lineární regrese, prostorový regresní model a analýza LISA a geograficky
vážená regrese. Všechny tyto metody jsou nástrojem ke hledání souvislostí mezi aktivitou politických
stran na lokální úrovni (aproximovanou jejich schopností získávat hlasy voličů v komunálních
volbách, resp. křesla v obecních zastupitelstvech) a jejich úspěšností v parlamentních volbách.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Výsledky analýz jsou interpretovány korektně a dostatečně detailně. Struktura analytické části práce
je přehledná, analýzy jsou vhodně provázány s teoretickou částí diplomové práce.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Za hlavní a jasně prokázaný výsledek analýz lze považovat zjištění, že aktivita politické strany v
lokální politice má jednoznačně pozitivní vliv na její výsledky ve volbách voleb celostátních. To platí
univerzálně pro všechny strany, i když síla tohoto vlivu se u jednotlivých stran liší. Zjištěný vliv
existuje i tehdy, pokud se kontroluje vliv strukturálních charakteristik populace, i pokud se
kontroluje vliv prostorové autokorelace. Úspěšní komunální politici aktivně se účastnící komunální
politiky v barvách nějaké politické strany evidentně přispívají k budování pozitivního obrazu celé
politické strany v lokalitě, což straně pomáhá i ve volbách parlamentních. Tento výsledek je velmi
zajímavým a důležitým příspěvkem k roli kontextuálních faktorů na volební chování voličů, protože
prezence/aktivita strany v lokální politice je velmi dobrým příkladem takového faktoru. Připomíná
zároveň, že strany, které nemají síť lokálních politiků, jsou podstatně více ohroženy nestabilitou a
potenciálním zavrhnutím od voličů, než strany, které politiky působící na lokální úrovni mají.

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.)
Diplomovou práci jako takovou hodnotím kladně. Klade si, podle mne, relevantní otázku a
systematicky (a úspěšně) se na ni snaží hledat odpověď. Teoretické znalosti autora diplomové práce
i použitá metodologie jsou v pořádku. Závěrem mohu konstatovat, že si práce cením, považuji její
výsledky za velmi zajímavé a jednoznačně doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě
Domníváte se, na základě výsledků Vašich analýz, že může v českém politickém prostoru působit
dlouhodobě úspěšně strana, která nemá vybudovanou síť lokálních organizací a není relevantní
v komunální politice?
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