
Vliv lokální působnosti vybraných politických stran na jejich výsledky ve 

volbách do poslanecké sněmovny  

 

Miroslav Tenkl 
oponentní posudek  

 

Předložená práce představuje další z řady studií ve sféře volební geografie – zabývá se 

souvislostmi voleb komunálních a parlamentních. Od většiny ostatních se liší v následujících 

ohledech: zpracovávané téma je v našich podmínkách poměrně unikátní, využívá více metod 

statistické analýzy a v neposlední řadě operuje se souborem všech obcí Česka.    

Základní téma práce je jistě – nejen pro geografy – velmi zajímavé, i když je zřejmé, že autor 

se mohl v rámci omezeného rozsahu a disponibility dat věnovat problému jen na základě 

využití jednoduchých údajů o výsledcích voleb, tedy % získaných hlasů (i když autor hovoří o 

mandátech); je však pravděpodobně, že tyto údaje jsou dostatečně reprezentativní. Práce 

v úvodu nabízí celou řadu dalších zajímavých (dílčích) otázek, které však dále neřeší, resp. se 

jich jen dotýká.    

 

Práce obsahuje všechny základní náležitosti, je tradičně strukturována, rušivě působí jen 

samostatná 5. kapitolka Vývoj počtu členské základny TOP 09 (prezentované informace měly 

být stručněji zahrnuty do metodické části). Obsahuje rozsáhlou část, která by měla být 

věnována teoretickým přístupům ke studiu zkoumané problematiky, ale ve skutečnosti ji lze 

charakterizovat jako dobré pojednání o volební geografii, v jehož rámci jsou akcentovány 

některé poznatky, jež lze spojit s tématem práce. Avšak poměrně málo pozornosti je věnováno 

studiím a z nich vyplývajících poznatků či metodiky cílené na předmět práce. V tomto smyslu 

jedinou, ale parciální oporu představuje Rokkanovská štěpící linie – materialismus vs. post-

materialismus. Tato část práce, která je jinak značně rozsáhlá a dobře zpracovaná, tak nemůže 

sloužit jako dobré vodítko pro naplnění jejích cílů a zodpovězení výzkumných otázek 

týkajících se souvislostí komunálních a parlamentních voleb (což je ovšem běžný nešvar 

nejen studentských prací).  

 

Největší přínos práce spočívá v poměrně rozsáhlé statistické analýze, jež využívá několika 

metod. Dobře a názorně jsou vyhodnoceny výsledky regresní analýzy a vlivy sledovaných 

faktorů (nezávislých proměnných) na výsledky voleb. Cenné jsou názorné grafické produkty 

této analýzy – mapky, zejména ty zobrazující výsledky analýzy LISA. Výsledky geograficky 

vážené regrese by asi potřebovaly samostatný výzkum, neb nejsou snadno interpretovatelné. 

Celkově se však nelze ubránit dojmu, že sofistikované statistické metody byly použity na 

důkaz poměrně jednoduchého předpokladu, a totiž, že nové (neukotvené strany, tj. TOP 09 a 

Věci veřejné) budou vykazovat slabou či slabší oporu na lokální úrovni (míněno v obcích 

s nižším počtem obyvatel) a KDU-ČSL naopak nejvyšší. Takový předpoklad je příliš banální, 

takže zajímavější by bylo strukturovat analýzu podle vyšších velikostních kategorií a 

soustředit se na města. Autor v tomto smyslu učinil dva kroky, když pro statickou analýzu 

rozlišil dvě základní úrovně (volební výsledky za obce nad 500 obyvatel a pod a nad 2000 

obyvatel). I tak lze považovat analýzu a potvrzení základní hypotézy za relevantní a přínosné.     

 

Přestože většina závěrů práce je na základě statistických analýz správná a potvrzuje 

předpoklady (hypotézy), některé lze formulovat jen opatrně a některé se pohybují v pásmu 

spekulací. Např. z analýzy nelze odvodit, že „členská základna TOP 09 byla …dominantně 

tvořena…bývalými členy KDU-ČSL. Místy se v ní vyskytují kontroverzní formulace, jež 

dokumentuje např. tvrzení na s. 62: „výsledky regresních analýz potvrdily, že dichotomická 

diferenciace českého stranického systému na strany nové a zavedené je mylná…„ přitom 



práce naopak správně potvrzuje vývojově a geograficky podmíněné (tedy na základě faktoru 

výskytu/četnosti lokálních kandidátek) rozdělení stran do těchto dvou skupin. Dělící linie  

jsou však – jak správně autor konstatuje – nejasné.     

 

Výhrady mám zejména k formální stránce, jejíž nedostatky avizují již formulace v abstraktu:  

„Teoretická východiska práce tvoří typologie, vznik a vývoj politických stran, na který 

navazuje vývoj stranického systému České republiky.“  Praktická část práce je 

strukturována…“  První kapitola práce má název Předpoklady (čeho?). Na začátku 

subkapitoly 2.2. se správně jedná o typologii politických stran (nikoli strany). Někteří citovaní 

autoři (Kirchheimer 1966, Novák 1997) nejsou uvedeni v seznamu literatury. Je zřejmé, že 

autor často přebíral informace z druhotného zdroje (Novák, Klíma), což je normální, ale pak 

by to měl správně uvést. Na s. 24 se vyskytuje nesprávný zápis odkazu (Ward–O´Loughlin, 

Leib–Quinton); …geograficky váženou regresy (s. 27); na s. 36 je mezi nezávislé proměnné 

zahrnuta jediná v práci zkoumaná závislá proměnná (% získaných mandátů). Některé pasáže 

jsou až nesrozumitelné, či rozporuplné (viz s. 28). Nevhodné jsou formulace jako „Organizace 

stran na lokální úrovni je v regresní analýze reprezentována procentem získaných mandátů 

v komunálních volbách“ (% hlasů nic o organizaci stran nevypovídá). V celé práci autor 

operuje nesprávně s termínem organizace stran na lokální úrovni, ale jedná se jen o to, 

v kolika obcích byla strana schopná postavit kandidátku, nikoli o vlastní organizaci, či 

působení strany na lokální úrovni. Ale některé výsledky analýz vyšší míru lokální 

organizovanosti indikují nepřímo, např. u KSČM a KDU-ČSL.     

 

Práci devalvuje značné množství „překlepů“ (zejména na stranách 30, 40 ; příklady: sepjetí, 

2.4 Stranický systém české republiky s. 16, Marine Le Penn, Blondelovmu, mileux místo 

milieux s. 24, na s. 40 chybí slovo sněmovny, na s. 45 chybí slovo výsledků či rozdílů), resp. 

vyšinutí z větné vazby (např….výsledky jsou zobrazeny v Tabulka 3 a 5, Tato hypotéza bude 

třeba ověřit – s. 53), a některých špatně srozumitelných formulací.    

 

Je zjevné, že práce byla finalizována ve spěchu a školitel ji v konečné podobě asi neviděl, 

resp. neměl šanci/čas ji po formální stránce korigovat – v práci dokonce zůstala tučným 

písmem zvýrazněná školitelova poznámka (str. 32).   

 

Autor bezesporu odvedl solidní penzum práce a ve sféře analytické splnil očekávání a nároky 

kladené na zpracování DP a prokázal dobrou znalost sledované problematiky. Po stránce 

formální a stylistické je však úroveň práce slabší a je otázkou, zda v této podobě může sloužit 

jako odrazový můstek k postgraduálnímu studiu. Finální hodnocení ponechávám až na konec 

obhajoby práce (předběžné hodnocení po věcné stránce 1-2, po formální 4).     
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