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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Kristýna Lišková 

Název práce: Odklon voličů od tradičních politických stran k novým ve volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu. 

 

Vedoucí práce: Hynek Jeřábek 

Oponent/tka: Martin Buchtík 

Navržené hodnocení: dobře 
 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cíle práce specifikujete v samostatné kapitole na str. 5 – „Cílem této práce je pomocí analýzy 

objasnit důvody, z jakých v České republice ztrácejí tradiční politické strany své voliče a ti se následně 

se svou volbou obracejí k novým subjektům, dále pak příčiny volby nového hnutí Asociace 

nespokojených občanů.“ Samotnou specifikací otázky podle mého názoru zužujete pole bádání, což 

ovlivňuje výsledky. Voliči nespokojení s tradičními stranami nemusí volit ANO: mohou volit jiné strany 

a hnutí, mohou nevolit vůbec.  

Hypotézy push a pull efektu (str. 6) mi přijdou hodně vágní. Jejich teoretická diskuse podle mě 

není provedena, teoretická část se věnuje spíše obecnému pojetí tématu a nesměřuje specificky 

k hypotézám. Potvrzení obou hypotéz, jako hlavní závěr práce mi přijde pro tento typ textu 

nedostatečný. 

Výrazné zaměření na jednu charakteristiku politické strany, tj. její zařazení na pravo-levém 

spektru, považuji za nedostatek práce. Tohoto problému jste si určitě vědomá, protože o něm píšete na 

str. 10 a i jinde v textu zmiňujete jiná možná rozdělení. Nenabízíte také jasné vymezení vámi zvoleného 

klíčového konceptu. 

 

Ke struktuře práce mám tyto námitky: 

 Kapitola č. 3 Metodologie výzkumu by měla být zařazena v textu dál. 

 Kapitola č. 5 (str. 14) není analýzou volebního programu, ale jejím shrnutím. 

 Chybí mi shrnutí jednotlivých kapitol v tom smyslu, že není jasné, co si má čtenář z textu 

odnést.   

 Na konci kapitoly 4.4. je zařazena pasáž o Andrejovi Babišovi. Ta přitom do kontextu práce 

vůbec nezapadá. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

Opíráte se přesně o deset odborných textů, z toho tři cizojazyčné. Ostatní zdroje jsou diskuse (např. 

otázky Václava Moravce), články a blogy žurnalistických serverů (např. idnes.cz), ústní sdělení 

(Vojíř). Myslím, že jste měla pracovat s větším množstvím odborné literatury. O to spíš, že např. 

v projektu práce máte i relevantní zdroje, které jste ale nakonec nepoužila.  

Zejména kvalita odborných zdrojů podle mého soudu neodpovídá standardu bakalářské práce. 
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Vybrané dílčí problémy: 

 Definici střední třídy (str. 7) není vhodné založit na článku ze serveru eurozpravy.cz 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

Pracujete s daty CVVM, s jejichž charakterem a také problémy jsem velmi dobře obeznámen. 

Z hlediska použití a vhodnosti dat mám několik důležitých námitek: 

 

 Píšete-li o občanech, kteří v r. 2010 volili ODS a v roce 2013 ANO, pracujete s n=22 (u 

ČSSD-ANO n=16) (např. str. 26 dole, ale i jinde). To je pro analytickou práci málo. 

Obdobný problém nastává u těch, kteří ve volbách 2013 deklarují volbu ODS (n=35) nebo u 

analýzy na str. 23, že z prvovoličů ČSSD z roku 2010 (v datech jich může být cca 5?) část 

„odešla“ k ANO. 

 Z mého pohledu není dostatečně vysvětlena redukce dat na bývalé voliče ČSSD a ODS. 

Nepracujete např. vůbec s nevoliči. 

 Při informování o procentuálním rozložení výrazně chybí srovnání se stavem v celé 

populaci.   

 Zpráva STEMMARK a MEDIAN, kterou opakovaně citujete, není datový zdroj, jak uvádíte 

na str. 6. V práci vždy citujete jejich výzkumnou zprávu. Neprovádíte tedy analýzu těchto 

dat, jak uvádíte v názvu kapitoly 6. na str. 15. 

 Kvantitativní data by bylo vhodné doplnit hloubkovými rozhovory, což ostatně plánujete 

(vedle samostatného sběru dat) v projektu práce. 

 Při analýze postavené na konkrétních otázkách je vhodné zmínit v poznámce pod čarou 

jejich znění. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Celý analytický text je převážně deskriptivní, založení prakticky výhradně na chi-square 

testování a kontingenčních tabulkách i zde mám několik výhrad: 

 Prezentace dat je zcela nepřehledná. Nerozumím, proč v textu nejsou tabulky, které slovně 

popisujete.  

 Analýza se omezuje v podstatě jen na sociodemografické proměnné. Push a pull efekt je 

diskutován jen v kapitolách 7.4. a 7.7., dalších pět analytických kapitol je nediskutuje. 

 Kapitola 7.7 (str. 26-27) je zcela nepřehledná. 

 Kapitole 7.1. (str. 17) analyzující souvislost volené strany a příjmu, jsem i přes opakované 

čtení prostě nedokázal porozumět. Přesuny a odlivy voličů jsou úplně nepřehledné (co tvoří 

při popisu přesunů ve druhém odstavci kapitoly 7.1. na str. 17 100 %?) Přitom mi přijde, že 

názorný obrázek by mi výrazně mohl moji zmatenost usnadnit.  

 Na str. 25 bych osobně reportoval spíš než znaménkové schéma n a hodnotu adjustovaných 

reziduí, což je transparentnější a korektnější postup. Znaménkové schéma také, oproti 

vašemu tvrzení, neukazuje sílu vazby, ale odkazuje na hladinu významnosti (tedy ve vašem 

případě je rozdíl signifikantní na 99 % hladině významnosti, ale nelze o ní tímto testem říct, 

že je silná).  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

Jasně odlišujete svá tvrzení od tvrzení převzatých, zdroje jsou řádně citovány. V některých 

pasážích bych ocenil, kdybyste tvrzení odborným zdrojem, např.: zdroj ke knize Politické strany 

moderní Evropy (str. 3), Česká volební studie 2006 (str. 8), modely životního cyklu a politických 

generací (str. 8), že ČSSD a ANO měli nejvýraznější kampaň (str. 11). 

Drobný komentář: 

 V seznamu zdrojů chybí citace Kopeček 2005 (str. 3) 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Text práce sám o sobě má cca 51 500 znaků, což je méně než minimální rozsah specifikovaný na 

webu ISS FSV UK. Nicméně nemám jasno v tom, zda obsah, anglické summary a seznam literatury 

má být zahrnut do celkové délky práce, či nikoliv (toto není v informaci specifikováno). Nechávám 

tuto skutečnost na posouzení komise.  

 

Vaše práce má dobrou úroveň formálních náležitostí, stejně jako jazyk. V práci máte o něco více 

překlepů a chybějících slov, než je běžné, ale zároveň to nepovažuji za výraznější problém práce. 

V některých místech (např. začátek posledního odstavce na str. 5) pletete volby 2010 a 2013, na str. 

11 (druhý odstavec) píšete, že v květnu 2012 vstoupilo ANO na politickou scénu a rok a půl později 

představilo kandidáty. O roku a půl později ale už bylo po volbách. 

 

 Tabulky nejsou dostatečně ozdrojovány a popsány. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Ač rozumím, že od projektu práce k její realizaci je dlouhá cesta, je škoda, že jste na původní záměr 

sbírat vlastní data, rezignovala. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V prezentaci bych doporučil se zaměřit na transparentní a korektní prezentaci výsledků dat. Takový 

postup podle mě může ukázat, že práce stojí na pevných základech, a že analýze dat rozumíte.  

K diskusi se nabízí celá řada otázek zmíněných v textu. Osobně bych doporučil komisi zaměřit se 

na širší diskusi push a pull efektu založenou na relevantních zdrojích literatury a na analytickou část 

práce. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Celkově shledávám více či méně závažné nedostatky ve všech fázích zpracování bakalářské práce. 

Nejsilnější pochybnosti mám o propojenosti teoretické část práce se zbytkem textu, propojení 

hypotéz a analytické části textu a práci s daty. 

Předpokládám, že část nedostatků práce je důsledkem nevhodné prezentace analytické části. 

Zároveň nejsem kmenovým zaměstnancem katedry a nedokáži plně posoudit úroveň práce v širším 

kontextu. Z těchto důvodů jsem se přes kritické hodnocení rozhodl práci doporučit k obhajobě a 

hodnotit jako dobrou, zejména pokud u obhajoby rozptýlíte některé z mých základních pochybností 

ohledně práce.  

 

 

Datum: V Praze, dne 20.5.2015     Podpis: 

 

 

 

Martin Buchtík 

vedoucí CVVM  

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 


