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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Ondřej Král

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Volební geografie ČR: analýza volební podpory KSČ a KSČM

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

97

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Práce plně odpovídá zadání, její struktura je logická, používá adekvátní metody, její výsledky jsou
dobře interpretovány a správně zhodnoceny. Velmi oceňuji zvolenou metodiku vytváření územních
celků pro analýzu, která umožnila srovnávat výsledky v rozsáhlém časovém období od roku 1925 za
shodné územní jednotky. Velmi zajímavá je také dílčí analýza výsledků voleb v roce 1948, které
většinou stojí jako "první nedemokratické" zcela mimo zájem volební geografie. Přitom se prokázala
jasná souvislost volební podpory jednotné kandidátky NF s předchozími volebními výsledky
samostatně kandidující KSČ.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor zpracovával práci zcela samostatně, pravidelně využíval konzultací.

Otázky k obhajobě:
Proč se vlastně podařilo KSČ ve 20. letech "přebrat" dělnictvo na Kladensku a Oslavansku sociální
demokracii, zatímco na Ostravsku a Plzeňsku si sociální demokracie udržela původní pozice?
Lze nějak odhadnout, kolik německých původně komunistických voličů přešlo v roce 1935 k SdP? A
byly v tom nějaké regionální rozdíly, nebo se jednalo o plošný proces?
Jak vidíte perspektivy volební podpory radikální levice v současné ČR? Mají nové "personalistické"
levicové strany typu LEV21 a SPOZ potenciál přebrat část komunistického elektorátu, nebo ne?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 15. 5. 2013
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Miloš Fňukal
vedoucí práce

