
Posudek na diplomovou práci „Politická makrogeografie Evropského parlamentu“ autora 
Tomáše Rece předloženou k obhajobě na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

Autor se ve své práci zaměřuje na zajímavý, důležitý, ale v kontextu české geografie nepříliš 
sledovaný jev, totiž zkoumání makrogeografických souvislostí v chování poslanců 
Evropského parlamentu. Po úvodu, v němž vysvětluje cíle a popisuje obsah práce, se 
soustředí na popis fungování Evropského parlamentu, jeho pravomocí a jeho pozice v rámci 
institucí Evropské unie. V následující kapitole se autor zaměřuje na představení spektra tzv. 
evropských politických stran v Evropském parlamentu, jak v něm byly přítomny v letech 
2009-2014. Věnuje se jak teoretickému popisu stranického systému v Evropském parlamentu
především na základě Kitscheltových schémat, tak představení eurostran na základě jejich 
ideologie, zastoupení poslanců z různých zemí i předvolebních manifestů z roku 2009.

Ve čtvrté kapitole jsou detailně popsány volby do Evropského parlamentu, účast voličů v nich 
a analyzovány jejich výsledky. Pozornost je též věnována různým makrogeografickým 
souvislostem volebního chování voličů ve volbách do Evropského parlamentu a různých 
charakteristik populace jednotlivých členských států. Zvláštní podkapitola podává přehled o 
výsledcích voleb do Evropského parlamentu v České republice. Analytickým jádrem kapitoly 
je faktorová analýza, která si na základě analýzy volebních výsledků v jednotlivých členských 
zemích klade za cíl identifikovat různé skupiny postojů vzhledem k evropské integraci a 
v souhrnné podobě, i jejich zastoupení v jednotlivých členských zemích EU. Autor 
identifikuje země, které jsou jádrem euroskeptických postojů, stejně jako země, které do 
Evropského parlamentu vysílají nejvíce eurooptimistů. 

Nejzajímavější je pátá kapitola, která podle mého soudu tvoří jádro diplomové práce. 
V kapitole autor analyzuje hlasování europoslanců v Evropském parlamentu. Nejprve se 
věnuje účasti poslanců na hlasování – ukazuje, že poslanci eurooptimistických stran mají 
obecně vyšší účast na hlasování než poslanci euroskeptických stran a poslanci nezařazení. Ve 
srovnání s účastí na hlasování v prvních obdobích existence Evropského parlamentu je 
v současné době účast podstatně vyšší, což zřetelně souvisí se zvyšujícím se významem 
Evropského parlamentu a jeho posilují se úlohou v legislativním procesu v rámci EU. 
Zajímavé je, že z hlediska makrogeografického není rozdíl mezi účastí v hlasování mezi 
poslanci pocházejícími z různých zemí. Roli hraje naopak velikost eurostran – u těch 
nejvýznamnějších je účast v hlasování v průměru vyšší než u těch menších. Specifická 
pozornost je věnována příkladům hlasování, kde hrála národnost poslanců nebo jejich 
příslušnost k některému evropskému religiózně-kulturnímu regionu větší roli než jejich 
ideologická orientace vyjádřená příslušností k různým eurostranám. Zkoumána je také míra 
koheze hlasování poslanců podle různých eurostran, frekvence vytváření koalic mezi nimi a 
míra loajality poslanců v hlasování. 

Závěrečná kapitola obsahuje diskuzi a vyhodnocení výzkumné otázky a hypotéz.

Celkově práci hodnotím kladně. Autor si stanovuje smysluplné hypotézy a k jejich testování 
používá adekvátní metody. Výsledky analýzy jsou interpretovány korektním způsobem a 
dokumentovány grafy a kartodiagramy. K práci mám však také řadu výhrad. 

Velkou slabinou práce je jazyk, jakým je napsána. Stavba řady vět není korektní (např. „Je 
zde vysvětleno logické znění těchto hypotéz a v dalších kapitolách práce je ověřena.“ nebo 
„Konkrétní významné kroky evropské integrace se datujeme od 50. let.“ či „Makrogeografie v 



tomto ohledu je velmi heterogenní, avšak některé charakteristiky.“). Přinejmenším některé 
kapitoly textu se obecně nepříliš dobře čtou, což budí dojem, že zatímco některým kapitolám 
byla věnována pozornost i po stránce jazykové, jiným tato péče poskytnuta nebyla. Mnohé 
formulace použité v textu jsou jazykově nepřesné. Jako příklady lze uvést větu z úvodu 
abstraktu: „Hlavním cílem je zodpovědět výzkumnou otázku a sedm hypotéz“ (hypotézy nelze 
zodpovědět, ale pouze potvrdit, nebo zamítout) či první větu úvodu: „Evropská unie… Slovo, 
které dennodenně slýcháváme z médií v různých souvislostech“ (termín ‘Evropská unie‘ není 
slovo, přinejmenším ne jedno slovo). Text obsahuje i gramatické chyby (např. „první volby 
(se) konali“) a řadu překlepů („Evropských parlament hraje roli“, atd.). 

Také struktura diplomové práce je poněkud nepřehledná. V text je složen z kapitol 
označených římskými čísly, podkapitoly jsou označeny arabskými čísly. Každá kapitola 
začíná podkapitolou označenou jako „1. Úvod“. Takto identicky označených podkapitol je 
v diplomové práci celkem pět, což ztěžuje čtenáři orientaci. Bylo by rozhodně lepší používat 
jiný typ číslování podkapitol (např. 1.1, 1.2, …2.1., 2.2. atd.)

Kapitola Metodologie je příliš stručná. Poněkud nestandardně je její součástí i přehled 
nejdůležitějších citovaných prací, zatímco o samotných metodách analýzy v ní není mnoho. 
Naštěstí jsou v práci používané metody obecně dobře známé, takže čtenář znalý oboru nemá 
potíže jim rozumět, přesto by ale jejich představení mělo být součástí této kapitoly. 

Přes výše uvedené námitky považuji diplomovou práci za akceptovatelnou a doporučuji ji 
proto k obhajobě. 

V Praze, 20.5. 2014

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.


