
Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá procesom demokratickej konsolidácie na Slovensku 

v rokoch 1989-1998 a snaží sa zodpovedať na otázku či bol tento proces úspešný. Práca 

podrobne skúma jednotlivé faktory, ktoré mali vplyv na priebeh demokratickej konsolidácie. 

Práca vychádza z teoretickej koncepcie demokratickej konsolidácie autorov Samuela P. 

Huntingtona, Juana J. Linza a Stepana C. Alfreda. Vzhľadom k tomu, že je táto práca 

zameraná na vývoj jedného územia v určitom časovom úseku, hlavná použitá metóda je 

prípadová štúdia, tzv. case study. Okrem prípadovej štúdie je využitá aj komparatívna metóda 

a rôzne štatistické údaje. Pre lepšie pochopenie skúmanej témy je porovnávaná konsolidácia v 

rámci Československa a Slovenska, tak isto jednotlivé volebné programy a ich následné 

uplatnenie a dodržiavanie v praxi. Proces demokratickej konsolidácie a jej úspešnosť je 

posudzovaný na základe štúdia vybranej literatúry, dobových dokumentov, tlače a 

relevantných internetových zdrojov.  

Práca je členená na 5 hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými 

východiskami demokratizácie a koncepciami jednotlivých autorov. Druhá kapitola hodnotí 

Slovensko a samotnú demokratickú tranzíciu, konkrétne Zamatovú revolúciu, vznik 

politických strán a hnutí, slobodné voľby a ekonomickú transformáciu. Tretia kapitola sa 

zameriava na počiatok demokratickej konsolidácie, ktorá sa ešte javila ako úspešná. 

Analyzuje prvú demokratickú vládu Slovenska, vzostup Vladimíra Mečiara a HZDS, a rozpad 

Českej a Slovenskej Federácie. Štvrtá kapitola analyzuje faktory, ktoré negatívne ovplyvnili 

demokratickú konsolidáciu v danom časovom období. Záverečná kapitola hovorí o 

pozitívnom obrate v politike a obnovení procesu demokratickej konsolidácie, vzniku koalície 

proti Mečiarovi a konci medzinárodnej izolácie Slovenska.  

Autorka došla k záveru, že proces demokratickej konsolidácie v rokoch 1989-1998 na 

Slovensku nebol úspešný. Demokratická konsolidácia bola započatá po Zamatovej revolúcií a 

zo začiatku sa proces javil úspešným, no po rozdelení Českej a Slovenskej Federácie sa začal 

postupne spomaľovať, až sa úplne zastavil. Proces demokratickej konsolidácie bol znovu 

obnovený až po zmene vlády v roku 1998. Za hlavnú príčinu považuje personálnu a 

koncepčnú nepripravenosť VPN na zmeny, ktoré prišli po Zamatovej revolúcií, rozpad Českej 

a Slovenskej Federácie, slabé fungovanie právneho štátu a autoritatívnu povahu Vladimíra 

Mečiara. Tieto tvrdenia opiera o rozhodnutie EÚ a NATO vyradiť Slovensko z prístupových 

rozhovorov, a medzinárodnú izoláciu Slovenska.  



 


