Posudek na disertační práci
Kamil Švec
Teorie koalic a koaliční vztahy na regionální úrovni
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Praha 2013

Vytváření koalic patří k základním tématům politologických výzkumů, jež poskytují významné
informace o podobě politiky ve všech třech významech (polity, policy, politics) v konkrétních zemích. I
v našem prostředí není toto téma neznámé, byť často spíše v „teoretickém“ zakotvení, než
v konkrétních výzkumech. Pokud je teorie koalic aplikována na českou politiku, tak se to dotýká
převážně politiky celostátní, empirický výzkum týkající se regionálních vlád je dosti omezený.
Z tohoto hlediska je možné výběr tématu ocenit, protože přináší nové poznatky empiricky podložené.
Lze se zcela ztotožnit s autorem (str. 9), že lokální a regionální politika jsou velmi důležité při výzkumu
vytváření koaličních vazeb a koaličních vlád.
Autor dané téma zakotvuje v teoretických a metodologických rovinách, které rozebírá a
v rámci nichž volí metodologické přístupy. Vychází přitom především z teorie her a teorie koalic
(i teorie voleb druhého řádu). Klíčovou pro strukturaci textu se stává kapitola Teoretická východiska,
kde autor prezentuje základní teorie ve vztahu k vlastním výzkumům.
Struktura práce je logická, metodologie je v základním zaměření vhodná pro zkoumanou
problematiku. Práce s vědeckým aparátem odpovídá požadavkům na disertační práci.
Připomínky obecnějšího charakteru:
I když je jasné, že toto téma je obtížně uchopitelné z hlediska teorie i metodologie, přesto
mám pocit, že až nadbytečně je převážná část práce věnována rozboru přístupů jednotlivých autorů,
představování teorií, přičemž mnohdy jsou vysvětlovány základní principy, které jsou mezi odborníky
v zásadě známy.

Mnohdy by stačilo pouze odkázat na základní literaturu a nerozebírat tuto

problematiku v rámci práce. Umožnilo by to jasnější směřování

k ověření daných hypotéz,

k hlubšímu propojení a interpretaci výsledků vlastního výzkumu.
Dílčí připomínky:
Práce by si zasloužila jazykovou a stylistickou editaci, jisté výhrady mám i k rozlišení pramenů
(novinové články nepovažuji za prameny) a použité literatury. I když v zásadě nechybějí základní
práce k danému tématu, myslím si, že větší využívání teoretických článků ze zahraniční odborné
literatury by práci prospěly.
Přes uvedené výhrady práci považuji za kvalitní a splňující všechny požadavky na disertační
práci.

Závěr: Na základě předložené práce příslušné komisi navrhuji mgr. Kamilu Švecovi udělit titul (PhD.)
ve studijním oboru politologie.
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