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Metodologicky je práce problematická, protože se rozhoduje ověřovat svou hlavní 

hypotézu na pouhých dvou případech (Obamovy vlády před a během rozdělené vlády). Přitom 

existuje již řada testů této hypotézy, které jsou mnohem důvěryhodnější, protože zahrnují 

mnohem větší počet případů a tím i jsou schopné kontrolovat vliv jiných proměnných. Autor 

konstatuje, že Obamovo první období je z tohoto hlediska nějak výjimečným (s. 9). Avšak 

zdaleka se nejedná o prvního amerického prezidenta, který by v průběhu svého mandátu čelil 

jak většině, tak menšině v kongresu. Problém nespočívá v tom, že bych nesouhlasil s 

platností autorovy hypotézy, ale že srovnání dvou případů v rámci jediného prezidenství 

v kontextu již mnoha existujících testů této hypotézy, platnost této hypotézy příliš neposílí, 

ani neoslabí. 

Problém velmi malého počtu případů je v tom, že takovým výběrem autor nedokáže 

kontrolovat vliv jiných proměnných, které na jeho závisle proměnnou (zhruba efektivita 

legislativního procesu) mohly působit. Jednou z takových proměnných může být popularita 

prezidenta, která téměř vždy klesá v průběhu funkčního období bez ohledu na divided 

government a mohla by se tudíž promítnout i do legislativní úspěšnosti administrativy. Taktéž 

lame duck efekt ke konci období. Autor sám přichází s dalšími hypotézami, např.: „Proč byl 

112. Kongres tak málo akceschopný? „Odpověď tkví v útočném stranictví a všudypřítomné 

polarizaci dnešního Washingtonu.““ (s. 57). Pokud je ideologická polarizace příčinou 

legislativní neúspěšnosti, je třeba se jí věnovat podrobně. Pokud autor argumentuje, že za 

rozdíl v legislativní efektivitě je odpovědná rozdělená vláda, jak vyznívá závěr, pak na 

základě takto malého počtu případů musí dělat všechno proto, aby platnost ostatních 

alternativních vysvětlení vyloučil, či znevěrohodnil. Spíše však kupí vysvětlení za 

vysvětlením a výsledkem je neschopnost konstatovat (indeterminate design), které 

z vysvětlení platí.  

Zklamáním je teoretické ukotvení, které v podstatě pouze a příliš dlouze a nekriticky 

popisuje teorii a výzkumný design Mayhewa. Velká část druhé kapitoly je rovněž zbytečně 

dlouhá, řadu úvah by bylo možné mnohem lépe syntetizovat. Úvahy nad příčinami rozdělené 

vlády (kap. 2. 2) jsou zbytečné z hlediska cílů práce, které deklarují zkoumat její důsledky. 

Celkově zabírají teoretické úvahy příliš mnoho prostoru a nezbývá pak, aby se autor 

podrobněji věnoval samotné Obamově administrativě. Problému too few cases, too many 

variables lze čelit řadou dalších způsobů. Jedním z nich by bylo testování dalších empirických 

predikcí ověřované teorie. Autor však volí jedinou závisle proměnnou (úspěšnost u 

významných zákonů). Celkově proto argument vyznívá velmi nepřesvědčivě a práce 

představuje nevyužitou šanci. Má příliš mnoho teoretických a metodologických problémů, 

které nejsou účelně řešeny.  
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