Oponentský posudek na diplomovou práci Pavlíny Spurné
Současnétrendy v kvantitativní ana|ýze geografickych dat se zaměřením na
využitímetody geograÍicky vážené regrese
Předložená diplomová práce majici 150 stran textu je logicky členěna, vhodně a přiměřeně
je vybavena i řadou schémat, map a tabulek. ocenit je třeba bezchybnou formální úpravu,
velmi kultivovaný ja.yk, jimž je celá práce psána, tvůrčízpůsob kompilace v teoretické části
a v neposlední řadě i vlastní autorčiny názory a postřehy.

Hlavním přínosem práce je skutečnost, že shrnuje hlavní vyvojové trendy antnorové
posuny v angloamerické kvantitativní geografii v posledních zhruba deseti, patnácti letech a
zaplňuje tak určitou tématickou a metodologickou mezenr v českégeografii.
Přestože v poslední době bylo publikováno několik názorných souborných statistických
publikací (Horák, zaa2,Hendl, 2ao4,Meloun, Militký, 2OO2 apod.) i v Česku, na předkládané
diplomové práci|ze vyzdvihnout zejména geografický a dovolím si říct i,'albertovský..
pohled na problematiku aplikability statistických metod na prostorová data. Autorka se velmi
fundovaně zaobirátakoými záHadrumi problémy jako ekologická chyba, prostorová
autokorelace, prostorová nestacionarita, typ roz|oženíčetnostísouboru dat, vliv prostorové
blízkosti jednotek na jejich ,,podobnost.. a dalšími.Kromě vysvětlení jejich podstaty a vliw
na ýsledek analýz se autorka zamýšlíi nad možnostmi jejich redukce či úplnéeliminace.
V příslušnékapitole (5) nebyla diskutována snad jen otázka dvou základních typů
prostorového rozložerujevu, tj. jejich buď kontinuální (spojité) nebo diskontinuální
(nespojité) roz|oženi, které můžemít vliv na výběr analytických metod, popř. i qa vlastní
ýsledek ana|ýzy. Ňcméně ve vztahu k dále prezentované metodě geograficky váženéregrese
(GvrR) však tato připomínka ztráci na důležitosti.

Velmi cenné je objasnění rozdílůmezi starším typem ,,globálních.. kvantitativních ana|ýz a
ana|ýzách beroucích
v úvahu prostorovou nestacionarttuvňahů v dílčíchregionech či podsouborech regionů.
Autorka nejen na příkladu Simpsonova paradoxu nánorně dokládá,,dříve jen tušené..
problémy spojené s interpretací zjištěných statistických či kauzálních vaahů mezi

noým myšlenkoým přístupem, ktery našel své vy'jádření v,,lokálních,,

proměnnými.

Syrnpaticky působípokus o utvoření obecně platné klasifikace kvantitativních metod
geografii
v
v kapitole 3. Velmi přesvědčivéjsou i závěry práce, týkajici se použitémetody
Gw& na dobré úrovni je i interpretace výsledkŮ ana|ýzy volebního chování v roce 2002.

Vzhledem k úvodníotázce, kterou si diplomantka kladla (str' 1 1): ,'Do jaké mlry je
volební chování regionálně či lokálně specifické? Čímmohou byt regionální rozdíly ve
volební účastia politic!ých preferencích vysvětleny?.., mohlo snad b;it v empirické části
práce více prostoru věnováno podrobnější interpretaci ýsledků. Nicméně vzhledem
k primárnímu metodologickémúzamětenipráce a k jejímu jlžtak stránkově mimořádnému
rozsahu to nepovažď1i za ťakt, kteqý by ýrazným způsobem hodnotu práce snižovď.
Práci považuji za ojedinělou, kvalitní a velmi přínosnou a doporučuji ji proto přijmout
k obhajobě a hodnotit ji stupněm ýborně.

Vzhledem k výše uvedenému by se diplomantka v rámci obhajoby měla lyjádřit
k následujíc im otázkám..
1.

2.

V rámci ana|ýzy volebního chování se jako statisticky ýznamnéukáza|y především
vybrané charakteristiky kompoz1čruho přístupu (tj. demografické, náboženské a
ekonomické charakteristiky). Proč se ale jako statisticky významné neuplatnily
výypované proměnné kontextuálního (tj. v podstatě sociálně ekologického) přístupu?
Diskutabilní je možnái zaÍazeni proměnné ,,nezaměstnanost.. do souboru zkoumaných
kontextuálních proměnných. V tomto bych s autorkou souhlasila pouze v případě
dlouhodobé nezaměstnanosti, která můžev postižených regionech vy'tvářet horší
sociální mikroklima s takor,ymi důsledky jako nižšívolební účast,levicovější
preference voličů.
Je možnéchápat typogram v obr. č. 5 na str. 82 jako prostorové zachycení existujících
,,regionálních mentalit.. obyvatelstva? Zejména v oblasti kraje Vysočina a v českém

příhraničí?

kvantitativní geografie nikoli
Futuristická otázka. Jak diplomantka vidí další
'yuoj
z hlediska softwaru, a|e zejména z hlediska věcného zái1mu o obecné či jedinečné(tj.
zájmu o globální pravidelnosti vs. lokální specifika)? Nejde o ja!ýsi vyvoj ve spirále tradičníregionalní geografie _ kvantitativní revoluce _ nová kvantitativní geografie?
Nedeterminuje současný dokonalý software předmět zájmu a hlavně hierarchickou
úroveň pro storový ch ana|ý z?
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