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1.    OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
 Magisterská práce Dominika Hodbodě se zaměřuje na současnou politickou polarizaci ve Sněmovně 
 reprezentantů Kongresu USA. Na základě analýzy hlasování za vymezené časové období zkoumá 
 především kohezi a polarizaci ve čtyřech hlavních CMO – takzvaných kaukusech: Freedom Caucus, 
 RMSP, New Democrat Coalition a Congressional Progressive Caucus.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
 Autor využívá dataset metodologie NOMINATE, jehož prostřednictvím lokalizuje jednotlivé CMO na 
 pravolevé ose. Jádrem práce je případová studie, jež analyzuje kohezi hlasování ve Sněmovně 114. 
 Kongresu, která mu umožňují potvrdit dobře stanovenou hypotézu jak o polarizaci, tak o kohezi. Autor 
 si vymezil prostor pro analýzu velmi pečlivě, úzce a přesně. Jeho argumentace je striktní a rigorózní. 
 Jen omezeně se vychyluje z nastaveného tématu a pokaždé tak činí s dobrým odůvodněním. Jeho 
 přehled odborné literatury je jasný a dostatečný. Práce není nijak objevná ani překvapivá. Její hlavní 
 přínos spočívá v pečlivé práci s daty, jež potvrzuje dobře známý fenomén. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
  Jazykový projev je přesný a úsporný; angličtina je na úrovni rodilého mluvčího. Práce je dobře 

 stylizována v úzu společensko-vědního konzervativního slohu. Argumenty jsou patřičně doloženy a 
 zdrojovány. K větší přehlednosti by přispělo shrnutí počtu hlasovacích shod a divergencí do několika 
 tabulek, jež by byly úsporněji okomentovány. To by autorovi umožnilo vyhnout jisté stereotypnosti 
 formy případové studie. Autor tím mohl získat prostor na podrobnější analýzu.  

   
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
  Práce je velmi kvalitní a přínosná, byť nijak překvapivá ani originální. Autor sám naznačuje, že téma je 

 rozpracovatelné do širší a hlubší studie, a to v několika směrech. Je škoda, že závěrečná diskuze působí 
 spíše jako shrnutí než důkladnější analýza fenoménu polarizace a koheze extrémních CMO na podkladě 
 dat. Jedna z odborných publikací, které autor cituje v přehledu literatury – It’s Even Worse Than It 
 Looks autorů Thomase Manna a Normana Ornsteina – obsahuje řadu podnětů pro další výzkum. Autoři 
 téma nezdravé polarizace diskutovali už ve své předchozí knize The Broken Branch a ve své zatím 
 poslední knize – One Nation After Trump, na níž se s nimi podílel ještě E. J. Dionne – diskutují výhody 



 a nevýhody možných řešení. V tomto smyslu by autorovi magisterské práce více slušela odvaha k dobře 
 podloženému názoru, jemuž se zde vyhýbá ve prospěch dokladování úzce vymezené teze.  

   
  Autor se také příliš nezabývá přesnější charakteristikou vlivu CMO na polarizaci republikánů (ve větší 

 míře) a demokratů (v menší). Naznačuje, že zejména Freedom Caucus tlačí vedení Republikánské 
 strany více doprava, zřejmě v souladu se svým přesvědčením, že polarizace je určena především elitami. 
 Snad by tedy stálo za to v práci lépe a zjevněji vysvětlit, proč ony kaukusy nejsou jen kontejnery již 
 polarizovaných kongresmanů, ale nástroji polarizace, jak několikrát naznačuje.  

   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 
až tři): 
 

• Objasněte, jak lze váš výzkum dále využít k vysvětlení fenoménů polarizace a větší koheze na 
extrémnějších okrajích politického spektra. 

• Lépe teoreticky a prakticky zdůvodněte vaši tezi, že CMO jsou nástrojem, a nikoliv jen 
výrazem polarizace 

 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi 
dobře, dobře, nevyhověl):  
 
 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně (A).  
 
 
 
 
Datum:  14. 6. 2018     Podpis: Tomáš Klvaňa  
          
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


