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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Hlavním cílem diplomové práce je geografická analýza prostorových vzorců volební podpory Strany 

zelených ve třech parlamentních volbách (1990, 2006 a 2013) se zaměřením na zachycení změn a 

prostorového rozložení volební podpory Zelených a identifikaci faktorů, které ji podmiňují. Práce si 

explicitně nestanovuje žádné hypotézy, ale z textu lze soudit, že autorku diplomové práce zajímá, 

zda a do jaké míry je volební podpora Strany zelených závislá na stavu životního prostředí a sociální 

struktuře populace ve zkoumané územní jednotce. Tento cíl je odborně i věcně relevantní a je 

přiměřený dostupným datovým zdrojům, rozsahu práce i schopnostem diplomantky. 

 

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

Práce není ukotvena v nějaké specifické teorii. V obecné podobě kombinuje kontextuální přístup ke 

zkoumání volebního chování, který zdůrazňuje vliv lokálně a regionálně specifických faktorů na 

volební chování (v konkrétním případě vliv znečištění životního prostředí) a kompozitní přístup, který 

zdůrazňuje význam prostorových odlišností ve struktuře obyvatel, potažmo voličů. Práce obsahuje 

standardní přehled teoretické literatury a vybraných dosavadních výzkumů z Česka. Literatura není 

příliš kriticky hodnocena, jde spíše o popis. 

 

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

Autorka používá standardní agregátní data o výsledcích parlamentních voleb a data o znečištění 

ovzduší, která ji slouží za proxy proměnnou identifikující stav životního prostředí. Oba typy dat jsou 

používány v agregované podobě, v členění podle okresů, což lze považovat za vhodné. Metodologie 

je standardní, autorka používá sérii des již standardních metod statistické analýzy agregátních dat, 

zejména korelační analýzu, regresní analýzu a analýzu LISA.  

 

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

Analytická část práce má logickou strukturu, diplomantka postupuje od jednoduššího ke 

složitějšímu. Výsledky analýz dokumentuje v tabulkách a v mapových podkladech. Samotná 

analytická část práce je poměrně stručná, shromážděná data a provedené analýzy by umožňovaly 

detailnější popis a diskusi výsledků. Interpretace výsledků se se dají považovat za korektní a věcně 

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

Závěry práce jsou spíše jen shrnutím předešlých částí diplomové práce a odpovídají na výzkumné 

otázky, které si diplomantka kladla jen částečně. Samotná analytická zjištění autorka už příliš 

nezasazuje do širšího výzkumného kontextu.  

 

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.) 

Po formální stránce práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Formální úprava je slušná, 

větší pečlivost by si zasloužila závěrečná editace textu. Stylistická úroveň jazyka je velmi dobrá, 

autorka umí psát způsobem, který se dobře čte. Zdroje jsou správně citovány a je jich odpovídající 

počet. Délka práce je přiměřená jejímu obsahu. 

 

3. Souhrn 

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

Celkově hodnotím práci jako standardní diplomovou práci splňující kritéria, která jsou na tento typ 

prací kladena. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Analýza neprokázala pozitivní souvislost mezi výší volební podpory Strany zelených a úrovní 

znečištění životního prostředí v okrese (po kontrole vlivu odlišností ve struktuře populace). 

Domníváte se, že tato souvislost neexistuje, tj. voliči hlasující pro Zelené to nedělají kvůli špatné 

kvalitě životního prostředí v jimi obývaném území, nebo se jenom nepodařilo najít vhodné 

indikátory, pomocí nichž by takovou souvislost bylo možno prokázat? 

Jestli se do volebních výsledků Strany zelených vůbec nepromítá znečištění životního prostředí, dá se 

Strana zelených považovat za environmentalistickou politickou stranu? 

 

Datum: 21.7. 2016 

Autor posudku: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.  
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