
Abstrakt 
 

Trvalé přesvědčení Evropské unie o přínosech integrace jako nástroje míru a prosperity je základem 

politik, které se snaží prosazovat spolupráci a integraci téměř ve všech dalších regionech světa. Tato 

práce zkoumá, zda, jak a do jaké míry byly tyto politiky úspěšné v prosazování regionální spolupráce za 

hranicemi EU. Ze všech regionů, vůči nimž EU takovou politiku sleduje, jsme pro účely empirické 

analýzy v této práci zvolili dva s rozdílnou mírou závislosti na EU: západní Balkán a Mercosur.  

Na rozdíl od předchozích prací, pro něž je často charakteristická systémová argumentace, tato analýza 

přistupuje k tématu z pohledu mikroroviny. Tento přístup se zaměřuje na sledovatelnost konkrétních 

vlivů EU a umožňuje empiricky posoudit vliv EU. Analytický přístup vychází z teorie šíření inovací, 

objasňuje stylizované cesty vlivu EU a zkoumá u nich jednotlivé případy institucionálních změn ve dvou 

vybraných regionech. Za využití původních dat získaných v rozhovorech s tvůrci politik a 

prostřednictvím analýzy dokumentů studie sleduje, zda a do jaké míry hrály roli činnosti a vlivy EU 

v sedmi případech institucionálních změn v obou regionech. Na základě výsledků případových studií je 

v cross-case analýze zjišťován výskyt různých vlivů EU a role místních podmínek.  

V práci konstatujeme, že vliv EU na regionální spolupráci za hranicemi Evropské unie je nejsilnější, 

pokud je využita kombinace (technické) pomoci a proaktivního poskytování znalostí a zkušeností, 

z nichž partneři čerpají. Dosavadní výsledky jsou obecně pozitivní, pokud jde o vliv na institucionální 

změny, často ale chybí politický vliv (či vůle) utvářet kontext pro působení takových institucí. Je 

poměrně překvapivé, že vliv EU nutně nezávisí na stupni ekonomického či politického vlivu na daný 

region. Evropská unie byla – průměrně – efektivnější v regionu Mercosur než na západním Balkáně. 

Úspěch EU při prosazování preferované institucionální změny místo toho nejčastěji závisí na souladu 

mezi domácími pobídkami v regionu, schopnosti, resp. ochotě EU je přijmout a její trpělivosti spoléhat 

se na okna politických příležitostí. 

 

 


