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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Geografická analýza volební podpory Strany zelených v letech 1990 – 2013. 

   

Autor práce: Bc. Marta Komárková  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

DP Marty Komárkové má jasně stanovený cíl, totiž zmapovat proměny volební podpory Strany 

zelených a jejich širší společenskou podmíněnost. Tento cíl je podrobněji rozpracován do tří 

konkrétních otázek. Cíl považuji za přiměřený, aktuální, tradičně geografický a dostatečně 

zdůvodněný. Právě celkový rámec práce, tj. formulaci otázek a jí odpovídající strukturu DP, spolu 

s přímočarostí, s jakou autorka postupuje při hledání odpovědí na svoje otázky, považuji za silnou 

stránku práce.  

V rovině teoretického zdůvodnění výzkumných otázek však zůstávají mezery, které zpochybňují 

platnost zjištěných závěrů. Především chybí zdůvodnění propojení mezi regionálními rozdíly v kvalitě 

ovzduší a volební podporou SZ. Autorka intuitivně předpokládá, že voliči ve více znečištěných 

oblastech preferují SZ. Tento předpoklad však není teoreticky zdůvodněn ani se neopírá o rešerši 

literatury. Autorka pouze s „ohledem na tradiční programové zaměření strany“ (s. 11) vymezuje SZ 

jako stranu zaměřenou úzce na environmentální témata, a nediskutuje další témata, kolem kterých 

je SZ utvářena a kterými se snaží získat voliče (např. z 10 bodů krátké verze volebního programu SZ 

pro volby 2016 jsou pouze dva environmentální, viz http://www.zeleni.cz/hlas/). Nediskutuje ani 

otázku percepce environmentálního rizika, která může být z hlediska volebního chování důležitější 

než empirická měření kvality ovzduší, přičemž „mapa“ vnímání environmentálních rizik může být 

výrazně odlišná od „skutečně“ naměřených hodnot.   

Vedle úzce chápané kvality životního prostředí jako hlavního explanačního faktoru geografie volební 

podpory SZ je na s. 11 uveden i další předpoklad, totiž „kompozitní“ faktor koncentrace volební 

podpory mezi vysokoškoláky z metropolitních oblastí, přičemž autorka nereflektuje to, že tento a 

předchozí předpoklad mohou být v českém prostředí v rozporu.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce je ukotvena především teorii konfliktních linií, přičemž vychází z relevantní geografické i jiné 

odborné literatury, která je většinou korektně citována. Toto ukotvení považuji za dostatečné, i když 

současně je málo kreativní a některé „teoretické“ kapitoly (zvláště 1.2) jsou schematické a působí 

dojmem povinného úvodu, který opakuje některé známé skutečnosti a není následně propojen 

s analytickou částí. Kapitola 1.1 je povrchní a s ohledem na cíl DP zbytečná. Na několika místech jsou 

uvedena fakta bez odkazu na zdroje (kapitoly 1.4.1, 1.4.2) nebo jen s jediným odkazem na konci 

kapitoly (např. 1.4.3, 1.4.4). Za větší nedostatek však považuji to, že velkou část teoretických 

východisek autorka prezentuje nezúčastněně, bez svého (kritického či jiného) komentáře. Zvlášť 
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nápadné je to na s. 29, kde je doslova citován plán ochrany životního prostředí, bez jakéhokoliv 

komentáře. Kapitola 1.2.5 slibuje svým názvem diskusi konceptu konfliktních linií 

v postkomunistických státech, ale věnuje se přitom výhradně ČR. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V práci byly použity čtyři tradiční techniky volební geografie. Jejich aplikaci považuji za správnou a 

vcelku korektně provedenou. Chybí však dostatečné zdůvodnění výběru nezávisle proměnných a 

především jejich propojení na teoretická východiska (vč. teorie konfliktních linií). Není také 

dostatečně zdůvodněno, proč je kvalita životního prostředí ztotožněna pouze se znečištěním 

ovzduší, a následně „největší znečištění“ (s. 51) ztotožněno s emisními zdroji, bez jakékoliv diskuse 

vztahu mezi emisemi a imisemi. Tím nechci říct, že tyto redukce ve vymezení klíčových analytických 

faktorů byly provedeny nekorektně (částečně byly vynuceny dostupností dat), ale to, že měly být 

více zdůvodněny. Podobně není dostatečně zdůvodněn výběr pouze tří voleb; domnívám se, že při 

zaměření analýzy na jedinou politickou stranu bylo možné zahrnout všechny polistopadové 

parlamentní volby a že by toto rozšíření přineslo hlubší poznání peripetií vývoje volební podpory SZ. 

V teoretické ani analytické části není také uvedena motivace pro sledování rozdílů mezi velikostními 

kategoriemi obcí. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Interpretaci výsledků analýz považuji za slabou stránku práce. Výsledky analýz jsou spíše jen popsány 

bez snahy o zobecnění a propojení s teoretickými východisky (teoretická a analytická část tak tvoří 

nepropojené části DP) nebo snahy o jejich kritickou diskusi. Interpretace výsledků je na některých 

místech spekulativní, resp. nedostatečně podložená (např. spojení vyšší podpory SZ ve velkých 

městech s šířením post-materiálních hodnot – prezentovaná data ukazují, že ve velkých městech, 

s výjimkou Prahy, byla v roce 2013 podpora SZ nižší než v roce 1990).  

Interpretace je místy zatížena také drobnými faktickými nepřesnostmi (Karviná je také 

v Moravskoslezském kraji, (s. 51), sčítání nebylo v roce 1990, ale 1991 (33), opravdu bylo 

v komunálních volbách 1990 odevzdáno jen 898 hlasů (25)?).  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V Závěru jsou korektně formulovány odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Za hlavní výsledek 

analýzy autorka vyzdvihuje negativní (2006), resp. neexistující (2013) vazbu mezi znečištěním 

ovzduší a volební podporou SZ. (Na rozdíl od autorky to považuji za málo překvapivé.)  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 
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Práce je zatížena jazykovým stylem, který místy obsahuje nepřesné nebo žurnalistické výrazy (např. 

„sídelní struktura obyvatelstva“ (18), „magická hranice 5 %“ (10), „vítězný rok 2006“ (11), 

„porevoluční“ události v roce 1989 (10), „22. listopadu se rozhodla SZ 1993 LSU opustit“ (26)) i 

pravopisné chyby (opakovaně strana zelených s malým s (26, 49 aj.), naopak Zelení s velkým Z aj.). 

Drobné nedostatky zůstaly i ve formálním zpracování (nadpis by neměl být poslední větou na 

stránce – s. 40, popis obrázku by měl být pod obrázkem a na stejné straně jako obrázek (41, 42). 

Odkazy na literaturu: na s. 13 jsou uvedena jen jména autorů bez odkazů, v odkazech na práce 

Šimíčkové (29) nebo ČHMÚ (34) chybí rok vydání, v seznamu literatury u publikace Pink, Voda (2013) 

chybí název, u Brinke (1996) chybí vydavatel apod. Opravdu autorka čerpala přímo z citovaných děl 

klasiků Sigfrieda (1913) a Sauera (1918)?     

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Celkově je DP Marty Komárkové solidním příspěvkem k poznání geografie volební podpory Strany 

zelených, i když její přínos spočívá hlavně v prezentování dat a provedení analýz, zatímco 

interpretace výsledků a jejich propojení s teoretickými východisky jsou spíše jejími slabšími místy. 

Přesto práci doporučuji k obhajobě.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

K jakému datu či datům byly konstruovány nezávisle proměnné? Všechny volby se konaly v letech, 

kdy neproběhlo sčítání. Ke kterým časovým horizontům byly vytvořeny nezávisle proměnné o 

struktuře elektorátu a ke kterému datu proměnné o znečištění ovzduší? 

V metodické části je zdůvodněna volba okresů coby základních prostorových jednotek analýzy (s. 

35). Hned na následujících stranách se však dozvíme, že LISA byla provedena i na úrovni obcí. Avšak 

následně, v kapitole (3.6) popisující výsledky prostorové autokorelace, nejsou žádné výsledky za 

obce uvedeny. Byla tedy LISA provedena i na úrovni obcí? S jakými výsledky? Byla zvažována také 

možnost volby obvodů ORP nebo POÚ coby analytických jednotek?     

 

Datum: 30. 8. 2016  

Autor posudku: Petr Daněk  
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