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Na předloženou práci, resp. jednu z jejích více mutací, píši již třetí posudek v průběhu cca 

dvou let. Tento posudek tak musí být zasazen do kontextu posudků předchozích. 

 

Práce neustále trpí základním koncepčním problémem: co je jejím jádrem? Jsou to empirické 

rozbory vlivů rozdělené vlády, normativní implikace této situace, debaty o její ne/vhodnosti či 

ne/výhodnosti, nebo analýza prvního Obamova funkčního období? Název zní v zásadě jasně: 

důraz by měl být položen na Obamovo funkční období a práce by pak mohla být výrazně 

empirická, bez nutnosti testování explicitních hypotéz, přičemž teoretický aparát by sloužil 

primárně vymezení toho, co je v textu zkoumáno: vztah Obamy s americkými legislativci a 

proměny tohoto vztahu.  

 

Místo toho je práce strukturována opačně: na základě převážně (avšak nikoli pouze) jednoho 

teoretického rámce je na zhruba 30 tiskových stranách rozebírána výseč debaty o divided 

government, kdy autor, bohužel, ani nevyužívá celou řadu studií, jež se tomuto tématu věnují. 

Následně je studie zakončena cca deseti stranami o Obamově funkčním období. Výsledek je 

ten, že předchozí teoretický a „teoretický“ aparát zkrátka neumožňuje nijak aplikovat 

podstatnou část toho, co bylo předtím napsáno, čímž se stává, z hlediska jádra práce, 

zbytečným.  

 

Taktéž samotná empirická část nemá výraznou samostatnou hodnotu, jelikož jde o časové 

období, v němž se projevuje řada nových fenoménů, přechozím bádáním nezachycených. 

Čtyři roky jsou taktéž malým prostorem pro testování celého korpusu tezí a hypotéz, jež se 

kolem široce debatované otázky exekutivně-legislativních vztahů objevily. Jde především – a 



autor tuto skutečnost stručně zmiňuje – o polarizaci americké politiky, jejíž charakter a 

postupné projevování se bylo již řadou badatelů po léta analyzováno a svým způsobem 

predikováno (za všechny uveďme P. Piersona či T. Skocpol). Kolega Gregar však mnoho 

autorů zcela ignoruje, a tudíž se tomuto fenoménu, stěžejnímu pro současné USA, prakticky 

nevěnuje.  

 

V práci najdeme – opět – řadu základních prohřešků proti citační kultuře a akademické práci 

obecně. Viz odkaz na straně 55, kdy nám autor uvádí: „Kane, Paul: Boehner to sue Obama 

over executive orders. The Washington Post“. Počítám, že článek v deníku někdy vyšel. 

Datum má být uvedeno přímo v odkazu a nikoli až v seznamu literatury. Tento problém se 

objevuje u všech citací z novin.     

 

Navzdory výše uvedenému lze konstatovat, že v současném osobitém českém kontextu práce 

splňuje větší část nároků kladených na bakalářské práce. Doporučuji text k obhajobě.  

Hodnocení: dobře 

Radek Buben 


