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

Poslanecké sněmovny Parlamentu 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: velmi 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?  

Cíl práce je zřetelně formulován na str. 5. V podstatě jde o nalezení příčin odklonu voličů od ODS a 

ČSSD k volební straně – hnutí ANO. Jednou z klíčových otázek byla tato: „…jak se z pravicového 

a levicového voliče stanou voliči jedné strany.“ Autorka na své otázky odpovídá. Podařilo se jí 

vysvětlit důvody těchto přechodů. Využila k tomu data ze dvou standardizovaných šetření – CVVM 

a Mediánu z roku 2013. Práce má standardní strukturu. 

 

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

Autorka zná a využívá relevantní českou literaturu. Našla si i potřebné zahraniční prameny přímo 

k problému. 

 

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

analýzy? 

Kristýna Lišková použila velmi vhodná reprezentativní data ze dvou šetření renomovaných agentur. 

Data se vzájemně doplňují a kontrolují. Popis dat v metodice je přiměřený účelu. Je pravda, že 

autorka mohla využít ještě dalších, multidimenzionálních technik analýzy dat. Tím by dodala práci 

„vědečtější“ podobu a její dokazování zjištěných faktů by bylo přesvědčivější. To je také hlavním 

důvodem mého slabšího hodnocení práce. Zde jsou ty rezervy.   

 

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

Zvolené argumenty jsou správné a byly uvedeny v zásadě postupně všechny. Kristýna Lišková 

provedla všechna potřebná srovnání. Položila si všechny relevantní otázky a ve většině případů 

dospěla až k testování položených statistických hypotéz. Závěry, k nimž dospěla, jsou jasně 

formulovány. Nejsou však dostatečně rigorózně shrnuty v podobě nezpochybnitelného statisticky 

prokázaného souboru přijatých či odmístnutých hypotéz. Na druhé straně však „sociologická 

interpretace“ výsledků je zevrubná. Autorce se podařilo posoudit zkoumané procesy „odklonu 

voličů“ od tradičních stran (push effect) a „příklonu voličů k ANO“ (pull effect) z mnoha různých 

stran. Celek jejích tvrzení je srozumitelný a přesvědčivý. „Statisticky“ je tedy práce slabší, 

„sociologicky“ je dosti silná.  

 

 

 



 

 

 

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

Teoretická část obsahuje převzatá tvrzení. V analýze uvádí autorka svá vlastní zjištění. Pokud zde 

uvede odkaz na názor někoho jiného, je to zřetelně označeno. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazy jsou provedeny podle pravidel. Našel jsem však chybu. Na str. 12 je odkaz na „Britské listy 

2012“, což je jednak nedostatečné, jednak není odkaz obsažen v literatuře. Jazyk je srozumitelný. 

Objevují se však nepřesnosti. Např. na str. 13 autorka nesprávně uvádí: „… homogenní neboli 

různorodou…“. Také jinde, na str. 15-16 se vyskytuje směs tvrzení týkajících se stavu a změny. 

Celkem je možno vznést výhradu k tomu, že provedené analýzy jsou nedokonale využity a 

dokumentovány.   

 

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

Na výzkumná data je odkazováno pouze prostřednictvím odkazu na datový archiv SoÚ AV ČR, 

resp. na dokumenty výzkumu MEDIAN a STEM/MARK. Správnější by bylo dát do přílohy alespoň 

nejdůležitější část dotazníků, jejichž data byla použita.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1. Jaké otázky Vám scházely ve výzkumných nástrojích použitých výzkumů?  Vysvětlete! 

 

2. Jmenujte jednu z použitých hypotéz a prokažte na konkrétním výsledku z Vámi 

využívaných dat, že platí; případně jinou, která neplatí. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:  velmi dobře, případně dobře (podle průběhu a výsledků obhajoby). 
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