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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřila na analýzu dopadu Evropské unie na slovenskou 

zahraniční politiku z pohledu slovenského politického postoje vůči třem odlišným 

oblastem, a to mezinárodnímu postavení Kosova, zahraniční politice vůči Ukrajině a 

možnému členství Turecka v Evropské unii. Hlavním cílem bylo shromáždit dostatek 

vědeckých důkazů pocházejících z obsahové analýzy dokumentů, aby bylo možné přijmout 

nebo odmítnout hlavní hypotézu, která předpokláda, že slovenská zahraniční politika je 

europeizována ve všech třech oblastech. V tomto ohledu bylo třeba vytvořit kódovací 

rámec skládající se z řady kódů pokrývajících čtyři možné úrovně euopeanizace, dále 

národní zájmy, vliv NATO a dopad dalších nedefinovaných faktorů. Analyzovány 

dokumenty byly ročenky, které shrňují každoročně důležité události slovenské politické 

agendy, a oficiální prohlášení vlády a záznamy o její činnosti. Výsledky ukazují minimální 

přítomnost kódů představujících europeizaci v jakékoli formě ve všech třech oblastech 

zájmu. Ve všech těchtooblastech převládla dominance národního zájmu nad jinými 

faktory, pokud jde o zahraniční politickou argumentaci Slovenska. Proto bylo možné 

výskumní hypotézy, předpokládající europeizaci zahraniční politiky Slovenska, odmítnout. 

Na základě výsledků je relevantní prohlásit, že zahraniční politika Slovenska není 

europeizována. 

 

Annotation 

This thesis aimed to analyze the impact of the European Union on Slovak foreign policy 

from the perspective of Slovak political stance towards three distinctfields, namely 

international status of Kosovo, foreign policy towards Ukraine and possibleTurkish 

membership in the European Union. The main objective was to gather enough scientific 

evidence originating from the content analysis of documents to be able to accept or decline 

main hypothesis that presupposes that Slovak foreign policy iseuropeanised an all of three 

research areas. For that matter, coding framework needed to be created consisting of a 

range of codes covering four possible levels of euopeanisation, but also national interest, 

influence of NATO and impact of other undefined factors. Documents that were being 

analysed Yearbooks of foreign policy of Slovakia summarizing important events each year 

in Slovak political agenda and official declarations of the government and records of its 

activities. The results show minimal presence of codes representing europeanisation in any 



 

 

 

form in all three fields of interest. In all of these areas, national political dominance 

pravailed over other factors when it comes to foreign political argumentation of Slovakia. 

Therefore, hypotheses that claimed the europeanisation of Slovak foreign policy in three 

research areas  could be rejected. Based on the results, it is relevant to argue that foreign 

policy of Slovakia is not europeanised. 
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Úvod  

  Ústrednou témou tejto diplomovej práce je europeanizácia v spojitosti so slovenskou 

zahraničnou politikou. Aj napriek tomu, že europeanizácia je pomerne lákavou témou, 

ktorá na seba za posledné roky priťahuje veľa pozornosti, neexistuje jednotný prístup 

k európskym záležitostiam. V členskej základni Európskej únie (ďalej len EÚ) sa aj 

napriek zvýšenej miere interakcií, a z toho vyplývajúcej konkurencie, táto pluralita 

prístupov v národnej politike i naďalej zachováva. Z toho vyplýva, že zmeny na úrovni EÚ 

majú na domáci politický diskurz dvojitý efekt. Na jednej strane ostáva domáci politický 

diskurz nimi nenarušený. Zároveň, na strane druhej, má schopnosť prispôsobiť sa týmto 

zmenám. V rámci nich majú členské štáty relatívnu voľnosť v tom, ako tieto zmeny 

reflektovať na úrovni domácich inštitúcií (Olsen, 2002).  

V rámci štúdia politológie a medzinárodných vzťahov sa ústrednou témou 

v súvislosti s EÚ stala oblasť zmien, ktoré nastali v členských krajinách EÚ v dôsledku 

začlenenia sa do európskych štruktúr (Zemanová, 2007). Členské štáty síce uplatňujú svoju 

autonómnu moc vo sfére svojich zahraničných vzťahov, ako aj zahraničných vzťahov EÚ, 

ich právomoci sú však oklieštené európskou inštitucionálnou a procedurálnou štruktúrou, 

ako aj úzkym vzťahom, ktorý je medzi členskými krajinami. Platí to, že lokalizácia danej 

problematiky v politickom rozhodovaní priamo ovplyvňuje mieru, do akej má rozhodujúce 

slovo EÚ, alebo jej členovia. Smerodatnými faktormi sú to, či konkrétna oblasť spadá pod 

primárne právo, do akého rozsahu je politizovaná a dosiahnutie súhlasu medzi 

inštitucionálnym aparátom EÚ a členskými krajinami v otázke podstaty politík EÚ (Weiss, 

2013). 

Obdobne, existuje len malé množstvo výskumov, ktoré by sa snažili o presnú 

identifikáciu toho, akým spôsobom môže byť pojem europeanizácia aplikovateľný a 

o následné rozlíšenie týchto aplikácií (Olsen, 2002). Keďže i samotné pojmoslovie 

konceptu europeanizácie spôsobuje značné komplikácie, je dôležité si hneď v úvode tejto 

práce vysvetliť, ako bude tento koncept označovaný a prečo. Preklad pojmu 

„europeanization“ z angličtiny nie je v českom a slovenskom prostredí ustálený, a pre 

označenie významu tohto pojmu sa v českom kontexte používajú označenia 

„europeanizace“ (Hloušek, 2004; Smekal, 2005; Palovský, 2004 In Zemanová, s. 3, 2007), 

„europeizace“ (Mezinárodní vztahy, ročník 39 /2004/, číslo 1, ročník 40 /2005/, číslo 2, 

ročník 41/2006/, číslo 4, ročník 42 /2007/, číslo 3 In Zemanová, s. 3, 2007), „evropeizace“ 



 

 

3 

(Mezinárodní politika, ročník XXIX, 2005, č. 10 a 11) či „euizace/EUizace“ (Šlosarčík, 

2006 In Zemanová, s.3, 2007). V slovenskom kontexte sa autori prikláňajú výhradne 

k pojmu „europeizácia“ (Bilčík a Világi, s. 3, 2007; Duleba,Lukáč a Wlachovský, s. 28, 

1998; Madleňák, 2019, online). Aj napriek slabému zastúpeniu výrazu „europeanizácia“ na 

slovenskej politickej scéne, bude v tejto práci používaný slovenský ekvivalent k českému 

názvu „europeanizace“, teda „europeanizácia“, pretože aj keď je z uvedených pojmov čo 

sa týka štylistickej stránky najdlhší, je podľa môjho názoru najbližší anglickému výrazu  

a najľahšie sa mi s ním pracuje práve v tejto podobe.  

Je tiež podstatné sa zmieniť, že označenie Európskej únie a odkazovanie na ňu bolo 

v tejto diplomovej práci používané v rôznych podobách, menovite EÚ, európske/únijné 

štruktúry, európska komunita/európske komunity, európska politika/európske politiky a 

európske inštitúcie (Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada, Rada 

EÚ).Vždy to ale znamenalo EÚ. 

O vzťahu medzi Slovenskom a EÚ je možné povedať, že pre Slovensko zohráva 

členstvo v EÚ zásadnú rolu v rámci jeho pôsobnosti v Európe, ako aj pre definovanie 

morálneho charakteru krajiny. EÚ je na Slovensku vnímaná ako prísľub istoty, mieru a 

stability (MZV a EZ, 2019, online). Východné rozšírenie EÚ, ktorého súčasťou bolo aj 

Slovensko, môže byť prirovnané k prinavráteniu sa týchto krajín späť ku svojím koreňom, 

teda do Európy, po páde Sovietskeho zväzu (Schimmelfennig a Sedelmeier, 2019). 

Prirodzene to však so sebou nesie aj radu povinností, záväzkov a snahu o dosiahnutie 

politického súladu medzi jednotlivými politikami a politickými perspektívami na široké 

spektrum tém. Lenže európska koexistencia nie je ani zďaleka bezproblémová 

a priamočiara. Naprieč členskými štátmi EÚ existujú určité témy, ktoré predstavujú 

rozdeľujúcu líniu v názoroch jednotlivých členov. Medzi zreteľnú oblasť nezhôd môžeme 

zaradiť napríklad postoj k Rusku, či otázku energetických dodávok (Hill a Wong, 2011). 

Podobne aj kríza s migrantami a ich prerozdeľovanie rozbúrila politický diskurz na pôde 

EÚ a priniesla vážne pochybnosti o tom, či členské štáty, konkrétne tie v strednej 

a východnej Európe, jednajú v súlade s európskou legislatívou (Schimmelfennig a 

Sedelmeier, 2019). Podobný efekt spôsobujú aj tri oblasti, na ktoré bude výskum v tejto 

diplomovej práci zameraný, a teda kosovská otázka, zahraničné vzťahy s Ukrajinou a 

postoj k prípadnému vstupu Turecka do EÚ. Prípad Kosova poukazuje na nejednotnosť EÚ 

v prístupe k jeho medzinárodnému statusu. V centre problému ležia dve protichodné práva, 

menovite právo na deklarovanie vlastného štátu a právo na zachovanie územnej integrity 
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(Nič In Valášek, Nič, Jarábik, Bátora, Hirman a Kobzová, 2010). Z politického hľadiska je 

vzťah medzi Slovenskom a Ukrajinou pre Slovensko podstatný preto, lebo to, ako je 

Slovensko vnímané a ako naplňuje svoje ciele na medzinárodnej úrovni, môže byť do 

určitej miery dané aj vývojom na Ukrajine (Duleba a Lukáč a Wlachovský, 1998). 

Z pohľadu EÚ je Ukrajina vnímaná ako oblasť, kde je potenciálne možné presunúť svoj 

vplyv, konkrétne svoju „soft power“. Pomohlo by to krajine stabilizovať situáciu a zvýšiť 

jej mieru demokracie. Tieto predstavy však nezodpovedajú predstavám Ruska, ktoré to 

považuje  za snahu EÚ „kolonizovať“ východnú Európu  (Jarábik a Kobzová In Valášek, 

Nič, Jarábik, Bátora, Hirman a Kobzová, 2010, s. 53). Netreba tiež zabúdať na veľmi 

dôležitý fakt a tým je, že Ukrajina predstavuje východnú hranicu nielen Slovenska, ale aj 

celej EÚ a s ohľadom na povahu vzťahov a politických preferencií tretích aktérov v tomto 

regióne. Je preto možné povedať, že ide o priestor konfliktu mocenského a ideologického 

charakteru medzi EÚ a Ruskom (Jarábik a Kobzová In Valášek, Nič, Jarábik, Bátora, 

Hirman a Kobzová, 2010). V otázke potenciálneho členstva Turecka v EÚ sa podobne ako 

pri kosovskej otázke, doteraz EÚ nedokáže zhodnúť na jednotnom stanovisku. Členské 

krajiny sú schopné odsúhlasiť len to, že najzávažnejším problémom Turecka je slabá 

demokratická vláda v krajine a nefunkčnosť trhového hospodárstva (Kramer, 2006). Tieto 

témy vyvolávajú rozporuplné emócie a diskurz medzi členskými krajinami. Sú súčasťou 

vonkajších vzťahov EÚ k štátom, ktoré nepatria do európskej komunity a týkajú sa teda 

všetkých členských štátov bez výnimky. Práve kvôli tomu je oblasť zahraničnej politiky 

vhodná na skúmanie vplyvu EÚ na zahranično-politickú agendu Slovenska  v týchto troch 

skúmaných oblastiach. 

Táto diplomová práca je rozdelená do siedmych kapitol, ktoré sa ďalej členia na 

jednotlivé podkapitoly. V prvej kapitole je predstavený teoretický rámec kľúčových 

konceptov, ktoré sú ďalej  priblížené v druhej kapitole týkajúcej sa súčasného stavu 

poznania. Tretia kapitola sa venuje operacionalizácii konceptu europeanizácie. Štvrtá 

kapitola  vysvetľuje, aké metódy boli použité v rámci metodologickej časti výskumu. Piata 

kapitola poskytuje informácie o teretickom a prakticom rámci kódovania. Šiesta kapitola 

približuje emprirický výskum, na čo nadväzuje posledná, siedma,  kapitola s interpretáciou 

týchto výsledkov výskumu. 
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1 Teoretický rámec kľúčových konceptov 

V nasledujúcich podkapitolách budú priblížené kľúčové koncepty tejto diplomovej práce, a 

to koncept europeanizácie a koncept zahraničnej politiky. Rôzni autori vnímajú obe 

koncepty odlišnými spôsobmi, nazerajú na nich z im vlastnej perspektívy. Mnohé definície 

sa vo svojej podstate dosť približujú, iné sa naopak v niečom odlišujú. Pre ich správne a 

vecné uchopenie je nanajvýš dôležité vysvetliť si oba koncepty, aby bolo možné s nimi 

ďalej pracovať a správne ich aplikovať na skúmané oblasti. Na konci týchto jednotlivých 

podkapitol budú vyvodené jednotné definície europeanizácie a zahraničnej politiky, s 

ktorými sa bude ďalej pracovať v tejto diplomovej práci. 

1.1 Koncept europeanizácie 

Podľa Kassima je koncept europeanizácie príliš obšírny na to, aby bolo možné vytvoriť 

jehojednotnú definíciu (2000, In Olsen, 2002). De Flers a Müller argumentujú v podobnom 

duchu tým, že europeanizáciu nie je možné označiť za ucelenú teóriu, ale že ide skôr 

o koncept, ktorý je postavený na konštruktivizme a racionalizme (2010). Iného názoru je 

Radaelli, ktorého definícia je považovaná za najrozšírenejšiu a najviac skloňovanú. 

Formuluje koncept europeanizácie nasledovne, „ europeanizácia pozostáva z procesov a) 

vytvárania, b) rozširovania a c) inšitucionalizácie formálnych a neformálnych pravidiel, 

procedúr, politických paradigiem, štýlov, spôsobov „robenia vecí“ a zdieľaných hodnôt 

a noriem, ktoré sú najprv definované a konsolidované v rámci politických procesov EÚ 

a potom zahrnuté do logiky domáceho (národného a subnárodného) diskurzu, politických 

štruktúr a verejných politík“ (2004, s. 3, online). Radaelli tu vychádza z myšlienky od 

autorov Salgado Sancheza a Wolla, že v europeanizácii ide o interaktívny proces (Salgado 

Sanchez a Woll, 2004 In Radaelli, 2004, online). Zdôrazňuje však, že europeanizácia by 

nemala byť označovaná za novú teóriu, pretože ide skôr o prístup, ktorý zastrešuje súčasné 

koncepty a napomáha výskumu v rámci politickej vedy (2004, online). Radaelliho 

definícia v sebe nesie dôležité prvky, z ktorých bude výskum v tejto diplomovej práci 

čerpať. Vyplýva z nej, že po tom, ako sú jednotlivé legislatívne akty, nariadenia 

a odporúčania prijaté na úrovni EÚ, sú následne prenesené na úroveň členských štátov, 

ktoré ich majú zahrnúť do svojich legislatív. A v rámci procesu interakcie môže dochádzať 

ku komunikácii od členských štátov smerom k EÚ ohľadne prípadného nesúladu 

s domácou legislatívnou sústavou,a z toho vychádzajúcu existenciu zhody, alebo rozporu, 

medzi politickými pozíciami EÚ a tými, ktoré zastáva Slovensko, sa snažila objasniť táto 
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práca. Rovnako ako aj to, či si Slovensko dokáže vysloviť svoj názor v skúmanej oblasti aj 

za cenu, že by nemusel zapadnúť do európskej stratégie. 

Na Radaelliho definíciu čiastočnej nadväzujú Matlak, Schimmelfennig 

a Woźniakowski, pre ktorých sa koncept europeanizácie skladá z dvoch procesov, 

takzvaného „uploading“ a „downloading“ (str.7, 2018). Poukazujú však na fakt, že 

v spojitosti s krajinami strednej  a východnej Európy je v súčasnosti viac používaný druhý 

proces. Pri europeanizácii ide v ich ponímaní o politický rozptyl, pričom pojem politický 

v sebe zahrňuje všetky uvedené prvky Radealliho definície (2018). Proces „downloadingu“ 

bližšie rozvádza Howell, ktorý vysvetľuje, že do konceptu europeanizácie sa zaraďuje 

„downloading“  smerníc, regulácií a inštitucionálnych zostáv smerom z EÚ na domácu 

úroveň  (2002). A práve pojem „downloading“ výstižne charakterizuje povahu toho, čo má 

za cieľ skúmať táto diplomová práca. Povaha členstva v európskom spoločenstve so sebou 

prináša mnohé povinnosti a záväzky, ktorých zámerom je zosúladiť jednotlivé politiky 

členských štátov. V praxi to znamená aj obmieňanie, či prehodnocovanie stávajúcich 

politických  postojov, či politík. V prípade tejto diplomovej práce bol preskúmaný 

charakter zahraničnej politiky Slovenska ako jedného z členských štátov EÚ. 

Vo svojom výskume ďalej Radaelli odhaľuje dva prístupy k europeanizácii, „top-

down“ a „bottom-up“ prístupy. „Top-down“ prístup nazerá na europeanizáciu tak, že na 

začiatku je určitý tlak z EÚ, ktorý ďalej postupuje smerom k členským štátom, potom do 

toho vstupujú zasahujúce faktory, ktoré vyvolajú ohlasy a zmeny vo vnútri členských 

štátov. Do deväťdesiatych rokov sa výskumy spojené s týmto prístupom týkali primárne 

analýzy zavedenia európskych politík na úrovni jednotlivých štátov. V súčasnosti je však 

možné hovoriť o presune záujmu od európskej integrácie smerom k skúmaniu vplyvu, 

ktorý majú členské štáty na EÚ. „Bottom-up“ prístup berie aktérov na národnej úrovni za 

svoj počiatočný, ako aj konečný bod. Na začiatku tohto prístupu sú domáce interakcie, 

ktoré zahrňujú jednotlivé zložky v podobe aktérov, problémy, zdroje, spôsoby či debaty. 

Nasleduje zapojenie časovej postupnosti, ktoré slúži k tomu, aby bolo možné zistiť, kedy 

a ako dochádza k zmene v zložkách domáceho interakčného systému zo strany EÚ. 

Posledným krokom v rámci bottom-up prístupu je zhodnotiť následky vyvolané touto 

zmenou (2004, online). Podľa Ladrecha sú „top-down“ prístup, ktorý predstavuje charakter 

vplyvu EÚ na členský štát, a „bottom-up“ prístup zahrňujúci rýchlosť reakcií a postojov zo 

strany členského štátu na úrovni EÚ, veľmi úzko spojené (2010). Baun a Marek na základe 
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svojho výskumu vnímajú koncept europeanizácie obdobne ako Radaelli, cez „top-down“ a 

„bottom-up“ dimenzie, pridávajú ale ešte aj tretiu, horizontálnu dimenziu europeanizácie. 

„Top-down“ dimenzia podľa nich obsahuje vplyv EÚ na národnú a domácu politiku, 

vládnuce štruktúry a „policies“. Významná rola je pripísaná národným aktérom, 

inštitúciám a procesom, ktoré majú priamy vplyv na mieru zmeny konkrétneho štátu, ktorá 

súvisí s integráciou do EÚ. Do „bottom-up“ dimenzie patria podľa nich snahy štátov 

povýšiť národné preferencie, myšlienky a inštitucionálne vzorce na úroveň EÚ za účelom 

ovplyvnenia jej politického smerovania. Horizontálna europeanizácia sa podľa autorov 

týka zvýšeného počtu interakcií medzi členskými krajinami EÚ, ktorá vyvoláva recipročné 

napodobňovanie týchto krajín navzájom, ako aj prenosu politiky. Táto dimenzia zahrňuje 

viaceré úrovne a aktérov (2013). Podľa povahy skúmaného konceptu europeanizácie bude 

možné aplikovať na výskum v tejto práci top-down dimenziu, pretože ide o snahu EÚ 

ovplyvniť domácu politiku členských krajín. Rovnako je ale možné hovoriť aj o bottom-up 

dimezii, pretože potenciálne prejavenie nesúhlasu Slovenska s konkrétnou politickou 

agendou EÚ bolo tiež predmetom záujmu. 

Europeanizácia predstavuje na základe inej štúdie koncept na vysvetlenie 

administratívnych zmien, ku ktorým došlo vo východnej Európe od polovice 

deväťdesiatych rokov. Vo frekventovanosti odkazovania na tento región v spojitosti s už 

spomenutými zmenami ho predbehol len pojem modernizácia (Grabbe 2001; Lippert, 

Umbach a Wessels, 2001 In Goetz, 2001).  Oba koncepty sú postavené na rovnakých 

normatívnych základoch a navzájom sa dopĺňajú, pričom europeanizácia sa podľa Goetza 

sústreďuje skôr na vysvetľujúcu, konceptuálnu a empirickú stránku tohto konceptu. 

Navyše, narozdiel od pojmu modernizácia, europeanizácia skúma aj to, aký má vplyv 

nadnárodná úroveň na  domácu úroveň štátu, ktorý jej to umožní a akú rolu majú 

zahraniční aktéri na rozvoj v prostredí  inštitúcií  (2001).  

Featherstone definuje europeanizáciu  ako „ proces štrukturálnej zmeny, rôzne 

ovplyvňujúci aktérov a inštitúcie, predstavy a záujmy“ ( s. 2, In Featherstone a Radaelli, 

2003). Ďalej argumentuje, že europeanizáciu nie je správne považovať iba za príbuzný 

termín pre označenie zbiehavosti, či integrácie, ku ktorej došlo v Európe. Naopak, koncept 

europeanizácie môže v rámci sociálnych vied zahrňovať oblasť kultúry, histórie, politiky, 

ekonomiky, či spoločnosti. Ako uvádza ďalej, europeanizácia vyjadruje reakciu na 

politické rozhodnutia, ktoré sú prijímané v EÚ, a dotýka sa nielen aktuálnych členov, ale aj 

kandidujúcich krajín. Je treba tiež dodať, že dôsledky tejto štrukturálnej zmeny nemusia 
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nevyhnutne pretrvávať a rovnako tiež nie sú nemenné. Naprieč krajinami sa líšia vo svojej 

intenzite, pravidelnosti, čase a mieste (národná či regionálna úroveň). Práve tento fakt 

odlišuje europeanizáciu od teórie neofunkcionalizmu (Featherstone In Featherstone and 

Radaelli, 2003). Práve zmeny, ktoré Featherstone vo svojom vnímaní europeanizácie 

spomína, sú kľúčovým prvkom, o ktorý sa výskum tejto diplomovej práce opieral. Ak sa 

totiž objavil nejaký odklon od pôvodnej politickej stratégie v rámci zahranično-politickej 

koncepcie Slovenska, je tam možnosť, že to bolo spôsobené europeanizáciou. V tejto 

diplomovej práci bol pripísaný vplyv EÚ na zmeny v slovenskej zahraničnej politike len 

vtedy, ak bol tento vplyv explicitne priradený EÚ zo strany Slovenska. 

Pri štúdiu europeanizácie sa na akademickej pôde objavuje aj názor, že kľúčovou 

podmienkou, bez ktorej by europeanizácia nemohla na úrovni krajiny prebehnúť, je 

nesúlad medzi tým, aké sú politiky, postupy a administratívne orgány danej krajiny 

v porovnaní s tými na úrovni EÚ. Z toho vyplýva, že intenzita tlaku k zmene v rámci danej 

krajiny je úmerne daná veľkosťou tohto nesúladu. Samotný nesúlad je možné rozdeliť na 

politický a inštitucionálny. Prvý sa týka ťažkostí spojených so zhodou medzi politikami 

a pravidlami štátov na jednej strane a EÚ na druhej. Štýl politiky EÚ vyvoláva zmenu štýlu 

domácej politiky štátu smerom bližšie k EÚ. Druhý typ je typický pre krajiny s vysokou 

mierou decentralizácie. Europeanizácia je tu zameraná na jednotlivé inštitúcie spadajúce 

pod regionálne oblasti s vlastnou samosprávou nezávislou na celku (Börzel a Risse, 2000). 

V záujme vecného uchopenia miery europeanizácie slovenskej zahraničnej politiky je 

prospešné zaujímať sa v tejto diplomovej práci výhradne politickým súladom, ktorý nám 

pomôže v pochopení podobností a rozdielov medzi domácou (slovenskou) úrovňou a tou 

európskou. 

Buller a Gamble zdôrazňujú, že približovaním sa členských krajín k politike EÚ, 

ktoré označujú ako europeanizáciu, sa vytvárajú zmeny rôznej intenzity a sily na členské 

štáty (2002). Olsen rozlišuje päť druhov europeanizácie. Prvým je europeanizácia v zmysle 

vývoja hraníc smerom von z krajiny. Na európskom kontinente tak vzniká politická aréna, 

ktorá je spoločná pre všetkých jej členov. Druhým je europeanizácia založená na 

inštitucionálnej expanzii v rámci EÚ. Tretím je europeanizácia, v medziach ktorej sa 

rozličným vládnym rovinám pripíše politická autorita. Deje sa to smerom od národnej 

úrovne k EÚ. Štvrtým je europeanizácia za hranice EÚ pomocou predstavenia európskeho 

politického štýlu ne-európskym krajinám. Piatym je europeanizácia posilnením EÚ za 
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účelom jej pretvorenia na konsolidovanejšieho a schopnejšieho politického aktéra (2002). 

Spomedzi Olsenových piatich druhov najviac vystihuje zámer tejto diplomovej práce prvý 

typ europeanizácie, ktorá naznačuje, že po vytvorení spoločného európskeho priestoru je 

potrebná synchronizácia politík jednotlivých členov, aby novovytvorené pravidlá v tejto 

politickej aréne fungovali.  

Goets sa narozdiel od vyššie spomenutých autorov pri definícii europeanizácie 

vyslovene zameriava na štáty východnej Európy. Predstavuje pri tom termín 

„europeanizácia východného štýlu“ (2001, s. 1036). V centre záujmu tohto štýlu podľa 

Goetsa leží miera, akou došlo k ovplyvneniu politického usporiadania v jednotlivých 

členských štátoch a spôsoby, ktoré k tomu boli použité (2001). Definícia europeanizácie od 

Denca zahrňuje krátke, no výstižné tvrdenie, že pri koncepte europeanizácie ide o dvoch 

aktérov, z ktorých jeden ovplyvňuje toho druhého (2009). Dencovo ponímanie je dosť 

obecné a môže byť preto aplikované na množstvo vzťahov a situácií. Výskum 

europeanizácie slovenskej zahraničnej politiky tiež spadá pod obsah tejto definície, pretože 

sa venuje štúdiu vplyvu EÚ na zahranično-politickú agendu Slovenska. 

Dá tvrdiť, že existuje značný nedostatok výskumov, ktorý by hodnotil konkrétny dopad 

európskych politík na zahraničnú politiku členských štátov. Autori pracujú vo veľkej miere 

s jednotlivými úrovňami (top-down, bottom-up, horizontálna úroveň), ktoré im pomáhajú 

skúmať, akým spôsobom vplýva EÚ  na svojich členov a ako sa menia inštitúcie na 

národnej úrovni po vzore európskych inštitúcii. Dopad tohoto vplyvu na zahraničnú 

politiku členských štátov ale nie je predmetom štúdie žiadneho z vyššie spomínaných 

autorov. Zachovávajúc Dencovu (2009) definíciu bolo na EÚ nazerané ako na aktéra, ktorý 

priamo vplýva na druhého aktéra, ktorého v tejto práci zosobňuje Slovensko. Vychádzalo 

sa aj z Baunovho a Marekovho (2013) pohľadu europeanizácie, ktorý prikladá dôležitosť 

národným aktérom, inštitúciám a procesom v politických štruktúrach štátu. Tie sú schopné 

ovplyvniť rozmedzie vplyvu členstva daného štátu v EÚ na jeho zahraničnú politiku. 

Z Radaelliho (2004) všezahrňujúcej definície je možné si zobrať pre sformovanie definície 

europeanizácie aspekt formovania agendy na pôde EÚ a jej následného presunu na národnú 

úroveň štátov, pri ktorom má ale štát možnosť sa k procesu prevzatia európskej agendy 

vyjadriť. Tento „downloading“ (Howel, 2002; Matlak, Shimmelfennig a Woźniakowski, 

2018) európskych politík je kľúčový pre výskum tejto práce a preto je treba, aby bol 

zohľadnený aj pri definícii. Tento koncept je spojený s top-down dimenziou (Baun 
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a Marek, 2013), ktorá zahrňuje smer vplyvu od EÚ k členským štátom. Táto dimenzia bola 

preto tiež zakomponovaná do definície. No netreba zabúdať ani na bottom-up dimenziu 

(Baun a Marek, 2013), ktorá síce ide opačným smerom, no je dôležitá kvôli svojmu ohľadu 

na možnosť členského štátu spätne reagovať na prijímané európske politiky a nejakým 

spôsobom ich formovať. A práve tento aspekt je veľmi dôležitý, pretože táto diplomová 

práca sa svojim spôsobom snaží odhaliť mieru spätnej odozvy Slovenska smerom k EÚ 

a či k nej vôbec došlo. 

Na základe týchto argumentov je znenie definície europeanizácie, ktorá bola použitá 

v tejto práci, nasledovné:   

„Europeanizácia je ovplyvňovanie zahranično-politického smerovania štátu, vyvolané 

samotnou EÚ,  za účelom priblíženia sa zahranično-politickému smerovaniu EÚ“.  

Keďže cieľom tejto diplomovej práce je skúmať to, či zahraničná politika 

Slovenska je europeanizovaná, bola vytvorená nasledujúca hypotéza, ktorú bude možné 

v závere tejto diplomovej práce na základe výskumu potvrdiť, alebo vyvrátiť. Táto 

hypotéza znie:  

„Zahraničná politika Slovenska je europeanizovaná vo všetkých troch skúmaných 

oblastiach“ 

1.1.1 Vertikálna úroveň europeanizácie 

  Táto diplomová práca operuje s vertikálnou úrovňou europeanizácie, ktorú uvádza do 

praxe tým, že venuje priestor témam v rámci slovenskej zahraničnej politiky, ktoré 

potenciálne mohli byť ovplyvnené zo strany EÚ. Ide konkrétne o tri skúmané oblasti, 

a teda slovenský postoj k medzinárodný status Kosova, zahraničná politika Slovenska voči 

Ukrajine a postoj Slovenska k možnému členstvu Turecka v EÚ.  V tejto časti bude bližšie 

predstavená teoretická stránka vertikálnej europeanizácie. 

 Pri vertikálnej europeanizácii dochádza k vymedzeniu veľkého priestoru 

záležitostiam týkajúcich sa Bruselu, a teda EÚ ako takej, na domácej pôde štátu. Zahŕňa 

preto zintenzívnené zastúpenie tém, ktoré sa týkajú EÚ, v domácom politickom diskurze, 

a to v dôsledku toho, že členské štáty získali od EÚ značnú časť kompetencií. Týmto 

spôsobom sa posilňuje proces európskej integrácie, ktorý je možné badať v bežnom živote 

občanov EÚ (Brüggemann and Kleinen von Königslöw, 2007). Tento typ europeanizácie, 

narozdiel od horizontálnej, využíva adaptačný mechanizmus, na základe ktorého dochádza 

k začleneniu politík, vopred nadefinovaných a prijatých na úrovni EÚ, do politickej agendy 
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členského štátu. Dochádza pri tom k tomu, že daná krajina sa prispôsobuje vyššiemu celku, 

teda EÚ. V niektorých prípadoch EÚ dokonca vyžaduje prijatie určitého vzoru. Pre 

porovnanie, potreba adaptácie na politiku EÚ sa v rámci horizontálnej úrovne 

europeanizácie na štáty nevzťahuje. Táto úroveň sa naopak týka trhu, spotrebiteľov a ich 

preferencií. Práve tieto tri prvky sú hybnou silou europeanizácie a sú schopné spôsobiť 

zmeny (Radaelli, 2002). Pri horizontálnej europeanizácii majú aktéri rovnomerné 

postavenie, ktoré pri vertikálnej europeanizácii hľadať nemôžeme ( Adler a Nissen, 

2016:96 In Špottová, 2017). Dôraz na vertikálnu europeanizáciu v rámci výskumu tejto 

diplomovej práce je odôvodnený záujmom výhradne o interakciu medzi Slovenskom a EÚ, 

nie o vzťahy medzi členskými štátmi navzájom, ktoré patria pod horizontálnu 

europeanizáciu. 

1.2. Koncept zahraničnej politiky 

  Zahraničná politika je jedným z kľúčových konceptov tejto diplomovej práce a preto je 

dôležité, aby bol venovaný priestor jej vysvetleniu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide 

o priamočiary koncept. Po bližšom pozorovaní je však zrejmé, že dosiahnutie zhody pri 

definícii tohto konceptu, rovnako ako pri koncepte europeanizácie, nie je tak jednoduché.  

Koncept zahraničnej politiky je veľmi často spojovaný s príchodom novodobých 

moderných štátov na mape sveta. Spájanie tohto konceptu s vytváraním predeľujúcich 

hraníc umožňuje vnímať zahraničnú politiku v dlhšom časovom horizonte presahujúcom 

niekoľko storočí. To poskytne návod na to, ako pristupovať k modernej forme zahraničnej 

politiky, ktorá vzišla zo svojho historického predchodcu. Tieto hranice medzi národnou 

a zahraničnou úrovňou ale nemôžeme považovať za jediný správny spôsob ich odlíšenia, 

pretože nie je nemenný. Toto odlíšenie pozostáva z viacerých rozdeľujúcich línií súčasne. 

Tento koncept môže byť vnímaný ako produkt, ktorý vzišiel z politického diskurzu 

stanovovania určitých hraníc, na základe ktorých dochádza k oddeľovaniu toho, čo patrí do 

národného rámca a toho, čo spadá do zahraničného (Hellmann a Fahrmeir a Vec, 2016). 

Podobným spôsobom argumentuje Leira tvrdiac, že koncept zahraničnej politiky sa menil 

nielen naprieč históriou, ale aj naprieč rôznymi jazykmi a oblasťami. Samotný koncept 

podľa neho vznikol tým, že na domácej pôde štátu začali byť riešené štátne záujmy 

týkajúce sa zahraničných krajín, ako aj záležitostí. A za jeho zrodom stojí požiadavka na 

vytvorenie špeciálneho prístupu a diskrétnosti. Autor dodáva, že podľa neho zahraničná 

politika znamená ukončenie sporov prameniacich z vyznačovania hraníc štátu, ktoré sú 
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viazané na čas a priestor (2019). Kontrast národnej a zahraničnej perspektívy z definície od 

Hellmanna, Fahrmeira a Vec je kľúčový pre výskum europeanizácie v tejto práci, pretože 

umožňuje preverovať politické stanoviská na oboch úrovniach za účelom potvrdenia (či 

naopak vylúčenia) vplyvu EÚ na domácu rovinu. Leirova definícia sa naopak opiera 

o historickú prax určovania geografického rozhrania štátu, ktorá nie je prakticky 

využiteľná pre výskum v tejto diplomovej práci. 

Hill chápe zahraničnú politiku v medziach zahraničných vzťahov jednak teoreticky, 

označujúc vzájomné vzťahy politických aktérov, ako aj všeobecne, ako obojstranné 

pôsobenie usporiadaných zoskupení, ktoré sa spoločne aspoň do určitej miery nepoznajú 

(xvii, 2003 In Leira, 2019). Hillova teoretická koncepcia pasuje širokospektrálne pre 

pôsobenie jednotlivých politických subjektov navzájom a teda môže byť aplikovaná aj na 

vzťah medzi Slovenskom a EÚ. Bližšie to dopĺňa jeho všeobecná koncepcia, v ktorej tieto 

politické subjekty (teda aj Slovensko a EÚ) na seba vplývajú. V oboch prípadoch sa hovorí 

o recipročnom pôsobení. 

Čím strohejšia je definícia konceptu zahraničnej politiky čo sa týka obsahu, tým 

necháva väčší priestor pre nasledovný hĺbkový rozbor prvkov, ktoré ju tvoria. Je možné 

tvrdenie, že základným prvkom, ktorý sa v definíciach zahraničnej politiky objavuje 

takmer vždy, je štát a jeho konanie. Táto činnosť, ktorú štát vykonáva na medzinárodnom 

poli je daná viacerými faktormi, menovite medzinárodným usporiadaním, ktorého je štát 

súčasťou, geografickou polohou štátu, rozhodnutiami, ktoré presadzujú ostatné štáty 

a špecifickými znakmi, ktoré tomuto štátu prináležia. Zahraničná politika preto môže byť 

označovaná ako činnosť naplňovania zahraničných stratégií štátu na medzinárodnej pôde 

(Petrič, 2013). Z pohľadu tejto definície je možné sledovať vývoj zahranično-politickej 

agendy Slovenska a preto na ňu bolo prihliadané pri teoretickom chápaní pojmu zahraničná 

politika. 

Podľa Encyklopédie Britannica tvoria zahraničnú politiku univerzálne tendencie, podľa 

ktorých sa odvíja spôsob vystupovania jedného štátu voči druhému, ako aj ich vzájomne 

väzby (online). Toto vnímanie je však príliš široké na to, aby mohlo byť aplikovateľné pre 

tento výskum.  

Prostredníctvom svojich politík v zahraničnej oblasti sa podľa Palmera a Morgana 

snažia štáty konať v súlade so svojimi záujmami, pričom ale berú do úvahy všetky možné 

limity, ktoré existujú. Na medzinárodnom poli sa to odohráva prostredníctvom dvoch 

činností, a to obmieňania zložiek existujúceho stavu, alebo ich udržovania (2006). Odráža 
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to bežnú prax demokratických štátov, ktoré síce nasledujú svoju politickú agendu, no 

zároveň dávajú priestor na jej tvarovanie v dôsledku rôznych vplyvov, ktoré sa môžu 

objaviť na medzinárodnom poli. Na toto ponímanie sa preto bude brať zreteľ pri tvorbe 

definície zahraničnej politiky, s ktorou sa bude v tejto práci pracovať. 

 V neposlednom rade koncept zahraničnej politiky je tiež možné ponímať aj ako akýsi 

program, ktorý sa týka určitého problému, a ktorý vychádza von smerom z danej krajiny 

voči aktérom, ktorí nespadajú pod súdnu právomoc tejto krajiny (Hermann, 1990). Táto 

definícia je síce jasná a po prenesení do praxe i výstižne opisujúca správanie sa Slovenska 

na medzinárodnom poli. Pre tvorbu jednotnej definície, ktorá môže byť následne 

aplikovaná na výskum zahraničnej politiky Slovenska vo vzťahu k trom skúmaným 

oblastiam, je však príliš vymedzujúca a týka sa konkrétnej problematickej sféry, ktorú 

krajina rieši, nie všeobecnej povahy politickej agendy, ktorú chce štát presadzovať mimo 

svojich hraníc. A preto nebola zahrnutá do definície zahraničnej politiky. 

Z výskumu konceptu zahraničnej politiky v predchádzajúcich odstavcov je zrejmé, že 

koncept je úzko spätý s jeho historickým vývojom a väčšina autorov ho poníma práve 

v týchto medziach. Pre túto prácu by bolo ale sústredenie sa na historickú stránku tohto 

konceptu obmedzujúce. Dôležitý je výsledok tohto rozvoja a teda, čo konkrétne znamená 

prax zahraničnej politiky vo svojej podstate a ako to ovplyvní túto diplomovú prácu. Pri 

definícii zahraničnej politiky pre tento výskum hrajú dôležitú rolu hranice z definície od 

Hellmanna, Fehrmeira a Vec (2016), pretože slúžia na oddelenie zahranično-politickej 

agendy od tej domácej. Petričove (2013) vnímanie zahraničnej politiky je tiež relevantné, 

pretože umožní nazerať na slovenskú zahraničnú agendu skrz presadzovania jej cieľov 

v nadnárodnej oblasti. A v kontexte EÚ tak bude dať pozorovať zmeny, či konzistenciu 

v zahranično-politických názoroch v rámci troch skúmaných oblastí. Hillovo poukázanie 

na vzájomné pôsobenie medzinárodných aktérov vo vzťahu medzi sebou (xvii, 2003 In 

Leira, 2019) je tiež vhodné zohľadniť pri tvorbe definície. Palmer a Morgan ukazujú, že 

zahraničná politika môže byť dotváraná a upravovaná pod vonkajším vplyvom zo strany 

tlaku iných štátnych, či neštátnych aktérov a stimulov (2006). A preto tento stav, kedy je 

zahraničná politika otvorená zmenám, je dôležitým prvkom definície. 

Na základe týchto odôvodnení bude zahraničná politika v tejto diplomovej práci 

chápaná nasledovne:  

„Zahraničná politika je súbor politických smerovaní, názorov a cieľov štátu, ktorý je 
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presadzovaný na medzinárodnom poli vo vzťahu k iným aktérom štátneho, či neštátneho 

charakteru, a ktorý je možné ovplyvniť zo strany iných medzinárodných aktérov, udalostí, 

či iných impulzov“. 

2. Súčasný stav poznania 

  V nasledujúcich podkapitolách bude priblížená praktická stránka diskutovaných 

konceptov, a teda ako funguje europeanizácia a zahraničná politika v praktickej rovine. 

Zistenia jednotlivých autorov napomôžu k dotvoreniu uceleného obrazu konceptu 

europeanizácie a konceptu zahraničnej politiky. 

2.1.  Poznatky k europeanizácii 

  Status členského štátu v EÚ so sebou prináša pre členské štáty mnohé výzvy 

organizačného a inštitucionálneho charakteru. Samotná EÚ je označovaná za razantného 

aktéra, ktorý má stanovené svoje priority, a taktiež za priestor pre tvorbu politických 

rozhodnutí. Z toho vyplýva, že náročnosť kladená na členské štáty vo sfére tvorby 

politických rozhodnutí je značne vysoká. Pri jednotlivých politických krokoch sa očakáva, 

že budú odkomunikované na  národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj medzi nimi zároveň. 

Je to tak preto, aby bola zabezpečená zhoda medzi požiadavkami jednotlivých členských 

štátov a EÚ ako celkom. Obe tieto úrovne však často fungujú v odlišnom tempe a na 

základe iných ustanovení, vďaka čomu majú členské štáty často neľahkú úlohu reagovať 

na názory zo strany EÚ, ktoré sú veľakrát v protiklade k národným záujmom (Kassim In 

Featherston a Radaelli, 2003). EÚ ako detailne prepracovaná politická inštitúcia na svojich 

členov nepochybne vyvíja veľký tlak v mnohých oblastiach, aby sa zabezpečilo čo 

najlepšie fungovanie celku. V rámci týchto požiadaviek sú členské štáty v pozícii, kedy ich 

musia reflektovať v domácej legislatívnej rovine. Problém však nastáva, keď medzi 

európskou a domácou politickou perspektívou existuje nesúlad. Práve ten je predmetom 

záujmu tejto diplomovej práce, ktorá sa snaží odhaliť jeho existenciu, mieru a zdroj 

vplyvu, pod ktorým vznikol. 

Politika EÚ prechádza zložitým systémom prípravy a schvaľovania, ktorý 

prechádza rokovaniami, simuláciou a difúziou. Vlády členských štátov spolu so 

záujmovými skupinami národného charakteru a inštitucionálnym aparátom EÚ majú 

významné postavenie pri celom tomto procese. Vplyv europeanizácie môže byť viditeľný 

pri reakcii členov EÚ na jej politiku. Tí môžu vyvinúť iniciatívu, ktorej cieľom je 

modifikovať určitú politiku, ktorá vznikla na pôde EÚ (Radaelli, 2000). Táto spätná väzba 
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vychádzajúca z členského štátu, v prípade tejto diplomovej práce Slovenska, je dôležitým 

indikátorom kompatibility medzi európskymi a slovenskými politikami v skúmaných 

oblastiach. Na základe nej je možné pozorovať súlad, alebo naopak možnú názorovú 

kolíziu medzi oboma aktérmi.  

Europeanizácia môže na domácej inštitucionálnej úrovni spôsobiť vertikálne 

rozloženie kompetencií medzi vládou a parlamentom. Zároveň platí to, že len tie domáce 

inštitúcie, ktoré môžu byť zasiahnuté tlakom pod vplyvom europeanizácie sú tie, od 

ktorých samotný proces europeanizácie závisí (Radaelli, 2000). Tlak zo strany EÚ na 

zmeny v inštitucionálnej štruktúre členského štátu sa môže prejaviť troma rôznymi 

spôsobmi. Pri prvom spôsobe nastávajú na základe súboru noriem, podľa ktorých by mali 

domáce inštitúcie fungovať, úpravy týchto inštitúcií. Ide o „pozitívny“ vzorec, ktorý EÚ 

poskytuje členským štátom k uskutočneniu inštitucionálnych reforiem. V tomto prípade sú 

možnosti členských štátov k zvoleniu vlastných reformných postupov, aby dosiahli 

štandardy EÚ, obmedzené (Knill a Lehmkuhl, 1999, s.2). Po druhé môže dôjsť k zmenám 

vo vzájomnej interakcii medzi domácimi aktérmi týkajúcej sa mocenského vplyvu 

a zdrojov. V tomto prípade však toto nové postavenie vzťahov nie je korigované 

konkrétnymi smernicami zo strany EÚ. Tretí spôsob sa týka posunu v perspektívach, ktoré 

aktéri na domácej pôde vykazujú. Tie sa potom môžu odraziť aj v inštitucionálnych 

zmenách. V praxi sú tieto spôsoby zakomponované takmer v každej jednej politike, ktorá 

vzíde z EÚ. A na veľmi častej báze dochádza práve k súbežnému výskytu viacerých týchto 

spôsobov v rámci jednotlivých európskych politík v závislosti od typologického zaradenia 

politík (Knill a Lehmkuhl, 1999). Nové regulačné politiky nadväzujúce na prvý vyššie 

spomenutý spôsob, majú za cieľ ochrániť štát pred finančnými stratami pochádzajúcich 

z ekonomickej sféry a zahrňujú priamy tlak na inštitucionálnu zmenu príkladom (Scharpf, 

1999; Scharpf, 1993; Taylor 1983 In Knill a Lehmkuhl, 1999). Naopak regulačné politiky 

staršieho typu sú príkladom „negatívnej integrácie“ (Taylor, 1983 In Knill a Lehmkuhl, s. 

3, 1999), prostredníctvom ktorej sa snažia zliberalizovať ekonomickú sféru a zbaviť ju 

obmedzení za pomoci nastavenia pravidiel pre fungovanie trhu. Inštitucionálne zmeny 

spôsobené negatívnou integráciou sú však zanedbateľné a nepriame (Knill a Lehmkuhl, s. 

3, 1999). Konkrétne v tejto diplomovej práci bude v centre záujmu tretí spôsob, pretože 

výskumným cieľom je sledovať zmeny kognitívneho typu v politickej agende Slovenska. 
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2.2. Poznatky k zahraničnej politike 

  Slovensko je pomerne mladý štát a preto jeho krátka skúsenosť s vedením vlastnej 

zahranično-politickej agendy vyplýva z nie dlho existujúcej samostatnosti (Duleba a Lukáč 

a Wlachovský, 1998). Sféra zahraničnej politiky Slovenska stojí na troch hodnotových 

podstavcoch, konkrétne európskom, bezpečnostnom a multilaterálnom. Tie ovplyvňujú 

charakter Slovenska na medzinárodnej pôde. Vyplýva z nich nasledovné. Poprvé, že 

slovenská pôsobnosť v EÚ a NATO je kľúčová pre určenie jeho pozície v medzinárodnom 

merítku. Po druhé, že súbor hodnôt, ktoré sa Slovensko snaží presadzovať na 

medzinárodnom poli, pozostáva z obhajovania demokratického ukotvenia, slobody 

a ľudských práv, podpory mierového a bezpečnostného usporiadania na medzinárodnej 

scéne, rozvíjania priateľských vzťahov so susednými štátmi a vo vzťahu k partnerom z 

preukazovania zodpovedného prístupu, anticipovanosti a spolupatričnosti. A po tretie, že 

sa riadi zásadou multilateralizmu a uznávania postavenia, ktoré majú v zahraničných 

otázkach inštitúcie medzinárodného charakteru a uznávanie podmienok, ktoré vytvárajú 

medzinárodné status-quo  (MZV a EZ, 2019, online). Z toho plynie to, že členstvo v EÚ 

má pre Slovensko nezameniteľnú hodnotu, ktorá sa nedá porovnať s členstvom v žiadnom 

inom spoločenstve, nech je akokoľvek dôležité (Bútora In Dostál a Mesežnikov, 2017).  

 Svojím pôsobením v únijných štruktúrach je Slovensku umožnené spoludotvárať 

spoločné európske politiky a inštitucionálne normy, ktorými sa riadi celá EÚ. Túto 

možnosť však v realite veľmi nevyužíva, ak sa neberie do úvahy druhá polovicu roku 

2016, kedy sa Slovensko zhostilo predsedníctva Rady EÚ a predstavilo samostatne 

vypracovanú agendu (SPFA, 2020). Na základe tohto je možné usudzovať, že je v 

najvyššom záujme Slovenska udržovať pevné a fungujúce vzťahy s EÚ. K tomu je ale 

potrebná kompatibilita politík na strane Slovenska, ako aj EÚ.  

Zahranično-politickú agendu EÚ je možné opísať ako komplikovaný súbor 

interakcií v oblasti zahraničných záležitostí, kde rozhodujúci vplyv na ňu osciluje medzi 

EÚ a jej členmi (Weiss, 2013). Tento súbor, ktorý sa rozvinul vďaka europeanizácii 

zahraničnej politiky, sa stále rozrastá o nové predpisy  a zásady, ktoré tam pribúdajú 

(Sjursen, 2001a, s. 199-200 In Olsen, 2002).V rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky (ďalej len SZBP), konkrétne v otázke koordinácie, členským štátom do určitej 

miery pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Sféru vonkajších vzťahov spravuje 

Európska komisia (ďalej len Komisia) a pokrýva interakcie s tretími aktérmi za hranicami 

EÚ v otázkach ako je napríklad zahraničný obchod, či pomoc rozvojovým krajinám 
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(Weiss, 2013). Na začiatku dochádza k zostaveniu takzvaných „európskych modelov 

správy a riadenia určitých otázok“ prostredníctvom komunitárnych inštitúcií (Zemanová, s. 

6, 2007). Tie majú za úlohu slúžiť členským krajinám EÚ ako vzor európskeho štýlu 

politiky a orgánov, ktorý majú nasledovať (Zemanová, 2007). Naprieč členskou základňou 

EÚ sa koncepcia zahraničnej politiky poväčšine formuje na pôde jednej konkrétnej 

inštitúcie, konkrétne ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (ďalej len 

MZV a EZ) (Weiss, 2013). To na Slovensku ďalej v otázkach SZBP spolupracuje 

s Ministerstvom obrany (MO) a parlamentom. Taktiež dochádza k pravidelnému 

zainteresovaniu slovenských veľvyslanectiev naprieč členskými krajinami EÚ do tohto 

rozhodovania. Stáva sa tak vždy pred stretnutím Rady pre všeobecné záležitosti EÚ a Rady 

pre zahraničné záležitosti EÚ, kedy je jednotlivým veľvyslanectvám vysvetlené politické 

stanovisko Slovenska pre toto konkrétne stretnutie. Informácie o SZBP sa získavajú jednak 

prostredníctvom stáleho zastúpenia (SZ) Slovenska, ale aj za pomoci think tankov 

a nevládnych organizácií. MZV a EZ je kľúčová inštitúcia pre rozhodovanie o výslednej 

podobe vyjednávacieho postavenia Slovenska, o ktorom diskutuje aj s MO a výborom 

parlamentu pre európske záležitosti. Čo sa týka vyjednávacích postavení, tie sú 

stanovované len pre sféry, ktoré sú z pohľadu Slovenska prvoradé. Vo vopred dohodnutom 

časovom rozmedzí posiela na Slovensko SZ poznámky a dôležité informácie 

z jednotlivých stretnutí. Slovensko pre hlasovanie na zasadnutiach nevydáva žiadne 

pokyny, ktorými by sa SZ malo riadiť. SZ sa preto opiera o zahranično-politickú líniu , 

ktorú vo všeobecnosti Slovensko zastáva (Karlas, Weiss, Šlosarčík a Dostál, 2013).  

3.  Operacionalizácia konceptu europeanizácie 

  Táto časť diplomovej práce objasní, ako konkrétne prebehol výskum europeanizácie 

zahraničnej politiky Slovenska. Po splnení prvého dôležitého kroku, a teda na základe 

výskumu existujúcej literatúry vypracovaní definície europeanizácie a zahraničnej politiky, 

je možné teraz predstaviť výskumný postup. Najprv ale bude venovaný priestor 

odporúčaniam, ktoré ozrejmia spôsoby, ako správne identifikovať, či príčinou posunu, 

ktorý nastal v oblasti zahraničnej politiky, bol  práve vplyv EÚ.  

3. 1. Identifikácia zmien súvisiacich s europeanizáciou 

  Radaelli pri svojom skúmaní poukazuje na dôležitú otázku, a teda, ako je možné určiť, či 

zmena v členskej krajine bola zapríčinená práve europeanizáciou a nie iným faktorom? 

K tomu je podľa neho potrebné sa v prvom rade pozrieť na to, či tejto zmene predchádzala 
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zmena na úrovni EÚ, pretože samotná europeanizácia vraj predpokladá prvotnú zmenu v 

EÚ a následne potom transformáciu vo vnútri členských štátov. Tento argument je 

relevantný v súvislosti s neprehľadnosťou rôznych procesov na národnej úrovni súvisiacich 

s politikou, ku ktorým môže dochádzať na pozadí socializácie národných aktérov do 

modelu politík EÚ. Ďalším ukazovateľom je otázka, či by došlo k uskutočnení tejto zmeny 

aj bez toho, že by bola prítomná europeanizácia (2004, online)? Na túto otázku nadväzujú 

aj Hill a Wong, podľa ktorých môže byťurčovateľomeuropeanizácie indikovanie možných 

nepravdepodobných politických krokov, ktoré by  konkrétna krajina v danej veci normálne 

nepodnikla, ale po získaní členstva v EÚ by k ním potenciálne mohlo dôjsť. Ak by k týmto 

krokom, ktoré sa vymykajú bežnému politickému správaniu krajiny, došlo, mohlo by to 

byť považované za prejav europeanizácie (2011). Posledný spôsob, ako si podľa 

Radaelliho pomôcť pri určovaní pravej príčiny europeanizácie, je brať do úvahy aj ďalšie 

eventuálne hypotézy ako globalizácia, či národná politika a čo najpresnejšie určiť, akým 

spôsobom mohla byť zmena vyvolaná práve týmito konvenčnými hypotézami (2004, 

online).V podobnom znení na to nadväzujú De Flers a Müller. Tí sa domnievajú, že pri 

pracovaní s konceptom europeanizácie treba správne identifikovať reformy spôsobené 

europeanizačným procesom a reformy, ktoré môžu byť pripísané zahraničnému 

a domácemu vývoju rôzneho druhu, ako napríklad štrukturálny vývoj na medzinárodnej 

úrovni, obmena vlád, alebo dôležité globálne okolnosti politického charakteru (2010). Vo 

všeobecnosti existujú na základe štúdií tri súdy, ktoré výskumníka utvrdzujú v tom, že 

práve europeanizácia je koncept, ktorý vyvoláva zmenu. Po prvé, ak sa politické 

uvažovanie aktérov na domácej pôde mení smerom k chápaniu politík EÚ ako 

normatívneho rámca, ku ktorému má smerovať domáca politika. Po druhé, ak sa alternujú 

reakcie aktéra na tlak prichádzajúci z EÚ a ak vzťah k EÚ neobsahuje tlak. Po tretie, ak 

vznik danej skutočnosti bol podmienený súborom sledov a časových vzorcov (Müller, 

1995, Surel, 2000 In Radaelli, 2004, online). Odlišne to však vníma Sitterman, ktorý vyššie 

spomenutým autorom oponuje s tvrdením, že to, či politické rozhodovanie v krajine bolo 

europeanizované, sa nedá s úplnou určitosťou posúdiť. Rovnako aj odhadnúť mieru vplyvu 

EÚ na jednotlivé členské štáty je zložité, no zároveň je podľa neho isté, že k tomuto 

pôsobeniu zo strany EÚ dochádza (2006). 

Z predchádzajúceho odstavca vyplýva, že v oblasti štúdia europeanizácie nepanuje 

ďalekosiahly súhlas autorov pri diskusii o zmenách, ktoré boli vyvolané vplyvom EÚ. 

S výnimkou Sittermana sa autori zhodujú primárne v tom, že je potrebné vnímať širší 
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obraz vzniknutej zmeny. To znamená, že kontext, v ktorom sa zmena odohráva, môže 

zahrňovať situáciu, ktorá ju vyvolala a ktorá nemala nič spoločné s EÚ. Táto diplomová 

práca sa snažila zistiť, či sa v slovenskej zahraničnej politike zmenil postoj k 

medzinárodnému statusu Kosova, politike voči Ukrajine a potenciálnemu vstupu Turecka 

do EÚ. Narozdiel od vyššie spomenutých autorov však empirický výskum v tejto práci 

vychádzal z faktu, že len vtedy, keď je vplyv EÚ na slovenskú zahraničnú politiku 

explicitne priznaný zo strany Slovenska, je možné ho označiť za europeanizáciu. Je to 

z toho dôvodu, aby bolo nebol nechaný priestor pochybnostiam o tom, či je možné pripísať 

zmenu europeanizácii, alebo inému faktoru. 

Pre tento účel bola použitá obsahová analýza ako metóda zberu dát, ktorá umožnila 

skúmať rétoriku Slovenska k týmto trom vybraným oblastiam. Táto metóda poskytla 

podrobný rozbor oficiálnych dokumentov vydaných slovenskými oficiálnymi úradmi. 

Rátala s dvoma možnosťami. Po prvé, ak sa preukáže, že postoj Slovenska v týchto troch 

oblastiach ostal nemenný po tom, čo sa Slovensko stalo súčasťou európskych štruktúr, 

znamená to, že v týchto oblastiach v rámci slovenskej zahraničnej politiky nedošlo 

k europeanizácii. Po druhé, ak sa ukáže, že nastala určitá zmena v ktorejkoľvek z týchto 

oblastí, alebo vo všetkých zároveň, bude to znak toho, že existuje určitý katalyzátor týchto 

zmien. Za predpokladu, že bude explicitne vyjadrená spojitosť tejto zmeny s EÚ, bude to 

chápané ako znak europeanizácie a teda že hýbateľom zmeny bol tlak zo strany EÚ na 

zmenu postoja Slovenska v danej veci. 

Výskumná hypotéza „Zahraničná politika Slovenska je europeanizovaná vo všetkých 

troch skúmaných oblastiach“, bola predstavená už v prvej kapitole tejto práce. Kvôli jej 

komplexnosti bolo potrebné ju rozčleniť na menšie časti, teda výskumné otázky, ktoré by 

sa venovali jednotlivým aspektom slovenskej zahraničnej politiky. Medzi tieto aspekty 

konkrétne patrí slovenský postoj k medzinárodnému statusu Kosova, slovenská zahraničná 

politika voči Ukrajine a postoj Slovenska k možnému vstupu Turecka do EÚ. Na každý 

tento aspekt táto diplomová práca reflektovala jednou výskumnou otázkou.  Tieto otázky 

znejú nasledovne: 

1. Je postoj Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova europeanizovaný? 

2. Je zahraničná politika Slovenska voči Ukrajine europeanizovaná? 

3. Je postoj Slovenska k otázke možného vstupu Turecka do EÚ europeanizovaný? 
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Prvá otázka sa týka vzťahu Slovenska ku Kosovu a jeho nezávislosti. Druhá otázka 

pokrýva bilaterálny vzťah Slovenska s Ukrajinou. Tretia otázka sa zameriava na 

kontroverznú tému potenciálneho členstva Turecka v EÚ. Výskum dokumentov v rámci 

každej z týchto otázok priblížil povahu slovenského zahranično-politického postoja ku 

každej zo skúmaných oblastí z hľadiska toho, či v slovenskej zahranično-politickej agende 

prevláda vplyv EÚ, alebo národný záujem. Analýza slovenskej zahraničnej politiky 

priniesla zaujímavé poznatky ohľadne toho, ako je to v skutočnosti s politikou Slovenska 

voči týmto trom skúmaným oblastiam. V centre záujmu sa nachádzalo to, či si Slovensko 

nemenne stojí za svojimi stanoviskami, či sa jeho názory zhodujú s európskou politikou, 

alebo či Slovensko obmenilo svoj politický diskurz v rámci jeho vzťahu ku kosovskej 

otázke, zahraničnej politike voči Ukrajine a potenciálneho tureckého členstva v EÚ. 

Bližšie priblížená dôležitosť práve týchto troch oblastí v kontexte slovenskej zahraničnej 

politiky, ako aj politiky EÚ,  je vysvetlená v nasledujúcich podkapitolách. 

Výskumná hypotéza, ktorú sa výskum v tejto diplomovej práci snažil potvrdiť 

alebo vyvrátiť znie: 

„Zahraničná politika Slovenska bola europeanizovaná vo všetkých troch 

skúmaných oblastiach“. 

3. 2. Odôvodnenie výberu skúmaných prípadov 

  Je možné tvrdiť, že po vstupe do EÚ si Slovensko dokázalo vybudovať status rozvinutej 

krajiny, ktorej politika odráža jej osobitné vnímanie zahraničných aktérov a udalostí 

(Török, 2014). Muselo však re-definovať svoj pôvodný status krajiny prepájajúcej Západ 

a Východ za nové postavenie v rámci európskych štruktúr patriacich k Západu (Jarábik 

a Kobzová In Valášek, Nič, Jarábik, Bátora, Hirman a Kobzová, 2010). Prípady, ktorými 

sa táto diplomová práca zaoberala boli vybrané zámerne, pretože ide o krajiny, ktoré často 

predstavujú sporný bod naprieč európskou komunitou. Dve z týchto krajín, Kosovo 

a Ukrajina, sú oblasťami, ku ktorým má Slovensko blízky vzťah. Tretia, Turecko, je veľmi 

diskutovanou témou na pôde EÚ a dotýka sa aj Slovenska ako členskej krajiny EÚ.  

Všetky tri prípady spomenutých krajín sa na prvý pohľad zdajú byť navzájom úplne 

odlišné. Do určitej miery je to aj pravda. Čo sa týka geografického postavenia, Ukrajina sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti Slovenska, pričom Turecko a Kosovo sú Slovensku 

vzdialené väčšiu zemepisnú dĺžku. Spomedzi týchto troch krajín, len Turecko je súčasťou 

NATO a to už od roku 1952 (NATO, 2020b, online). Kosovo nie je členským štátom 
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NATO, no NATO je tam už od roku 1999 prítomné a snaží sa  krajine pomôcť okrem 

iného zlepšiť bezpečnostnú situáciu a slobody jednotlivcov (NATO, 2020b, online). 

Ukrajina tiež nie je členským štátom NATO. Obaja aktéri ale udržujú formálne vzťahy, 

ktoré vznikli na začiatku deväťdesiatych rokov a prehĺbili sa v roku 2014, keď vypukol 

vojenský spor medzi Ukrajinou a Ruskom (NATO, 2020c, online). Tieto krajiny však 

spájajú tri dôležité skutočnosti. Ani jedna z týchto krajín nie je členom EÚ a v žiadnej 

z nich nie je stav demokracie v krajine porovnateľný s demokraciou praktizovanou 

v krajinách EÚ. Posledným faktom je, že všetky tri krajiny patria medzi často diskutované 

témy na pôde EÚ (NATO, online, 2020b). 

3. 2. 1. Medzinárodný status Kosova 

  Oblasť Západného Balkánu zohráva jedno z najdôležitejších postavení v koncepcii 

zahraničnej politiky Slovenska. Od roku 2004 ho môže presadzovať aj na pôde EÚ. 

Slovensko sa snaží dopomôcť vytvoreniu bezpečného a stáleho prostredia v tejto 

geografickej oblasti (Török, 2014). Vzťah Slovenska k regiónu Balkánu môže byť 

všeobecne označený za srdečný. Vyplýva to zo spoločnej histórie, ako aj kultúrnej 

a jazykovej podobnosti. Slovensko sa preto snaží asistovať tomuto regiónu, ktorý bol 

ťažko zasiahnutý rozdelením bývalej Juhoslávie v rokoch 1991-1999. Jeho snahy sú 

nasmerované nielen k obnoveniu rovnovážneho stavu v rámci jednotlivých krajín 

a prinavráteniu bezpečnosti, ale aj k podpore právneho štátu, hospodárskeho rastu 

a implementácie politík príznačných pre európske krajiny. Veľmi sporná je však otázka 

Kosova, ktoré je vnímané z pohľadu Srbska ako oblasť patriaca Srbsku. Pričom ale 

Kosovo vyhlásilo svoju nezávislosť v roku 2008. Samotné Srbsko opakovane prehlasuje, 

že v tomto názore nikdy neustúpi a nepríjme jeho nezávislosť. Okrem Srbska ho neuznáva 

ani Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Na kosovskú otázku z pohľadu 

Slovenska sa treba pozerať aj v medziach otázky maďarskej menšiny na Slovensku, ktorá 

sa už dlhodobo usiluje o uznanie svojej autonómie zo strany Slovenska. Negatívny postoj 

Slovenska k autonómii Kosova vychádza z obavy, že jeho prípadné uznanie by mohlo byť 

vnímané ako precedens pre následný tlak zo strany maďarskej menšiny žijúcej na 

Slovensku pre garantovanie jej vlastnej autonómie po vzore Kosova. Vtedajší slovenský 

minister zahraničných vecí Kubiš sa vyjadril, že Slovensko je jediná zahraničná krajina, 

ktorá promptne začala prikladať téme kosovskej samostatnosti ohromnú dôležitosť v rámci 

svojej zahranično-politickej agendy (Lezová, 2013). Dokazuje to rázny a uniformný postoj 
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slovenského parlamentu k otázke Kosova, ako aj znepokojenie z možnej budúcej eskalácie 

maďarskej otázky na území Slovenska. Aj napriek tomuto rozhodnutiu sa však Slovensko 

angažuje v Kosove prostredníctvom svojich neziskových organizácií a asistenčných 

programov, ako napríklad Slovak Aid. Slovak Aid v roku 2003 zaradila Kosovo medzi 

jednu z hlavných krajín prijímajúcich najväčší objem pomoci. Tie napomáhajú k zlepšeniu 

životných podmienok v tejto malej krajine (Rrahmani, 2015). Otázka Kosova je vhodná na 

bližšie štúdium z dôvodu, že ide o blízku tému pre Slovensko a oblasť, v ktorej sa Kosovo 

nachádza, je považovaná za jeden z najdôležitejších bodov v zahraničnej politike 

Slovenska (Török, 2014). 

3. 2. 2. Zahraničná politika Slovenska voči Ukrajine 

  Slovensko si uvedomuje, že smerom na východ od neho je dôležité mať štátnych aktérov, 

u ktorých panuje politicky ustálená a zaistená situácie, a  od ktorých vie, čo má očakávať. 

Ekonomická situácia na Ukrajine ovplyvňuje nielen ju, ale aj okolité krajiny, medzi 

ktorými je aj Slovensko. Pre správne ekonomické fungovanie a rast východnej časti 

Slovenska je nutné, aby to isté platilo aj pre Ukrajinu ako celok. Ukrajina je jediná krajina 

spomedzi tých, ktoré ohraničujú Slovensko, ktorá s ním nezdieľa členstvo v rovnakých 

politických a ekonomických organizáciách. V postsovietskom priestore je to práve 

Ukrajina, ktorá vykazuje najväčšie hodnoty čo sa týka verejnej participácie občanov 

a nezávislosti médiálnej sféry. Diplomatické vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou však 

nie sú výrazne rozvinuté. Ukrajina vďaka svojej rozlohe nezvykne brať do veľkej 

pozornosti malé štáty ako je Slovensko (Jarábik a Kobzová In Valášek, 2010). O trošku 

zvláštnom charaktere vzťahu medzi týmito dvoma štátnymi aktérmi svedčí aj skutočnosť, 

že aj napriek tomu, že zmluva o dobrom susedstve a spolupráci podpísaná 

novovzniknutým samostatným Slovenskom a Ukrajinou sa datuje ešte do roku 1993, od 

roku 1996 Slovensko nemalo niekoľko nasledujúcich rokov svojich diplomatov na 

Ukrajine. Vo svojich bilaterálnych počiatkoch medzi Slovenskom a jeho východným 

susedom bola Ukrajina vnímaná ako krajina, prostredníctvom ktorej je Slovensko bližšie 

k Rusku. Dôvodom bolo obchodovanie medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré malo dostať 

nový impulz vďaka Ukrajine. Slovensko preto usilovalo o zvýšenie objemu tovaru, ktorý 

by prechádzal cez Ukrajinu do Ruska. Čo sa týka obchodnej spolupráce Slovenska 

a Ukrajiny, tá začala napredovať až od roku 1995, kedy sa slovenské ponímanie Ukrajiny 

zlepšilo (Duleba a Lukáč a Wlachovský, 1998). V roku 2009 vtedajší slovenský premiér 
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Fico zaujal negatívny postoj voči Ukrajine v súvislosti s krízovou situáciou ohľadne plynu. 

Po revolúcii na Ukrajine v roku 2004 sa k moci dostali demokratickí politickí 

predstavitelia. Následne sa Ukrajina snažila o členstvo v euroatlantických zoskúpeniach. 

Jej snaženie však oslabovala erodujúca sa politická situácia. Podiel na tom mal aj fakt, že 

skutočná moc, ktorú mali v rukách bohatí a vplyvní ľudia, siahala až na politickú scénu. 

Nepomáhala tomu ani skutočnosť, že prijatie zmien bolo takmer nemožné v dôsledku nie 

zreteľne formulovaných ústavných práv. Ukrajina tak nebola schopná naplniť požiadavky 

EÚ, ku ktorým sa zaviazala. Vyústilo to k tomu, že Ukrajina je v súčasnosti oficiálne 

demokratickou krajinou, ktorá ale nie je riadená funkčnou politickou administratívou 

v duchu demokracie (Jarábik a Kobzová In Valášek, Nič, Jarábik, Bátora, Hirman a 

Kobzová, 2010). Ukrajina je východný sused Slovenska a udalosti, ktoré sa na 

ukrajinskom území odohrávajú majú nepochybne menší, či väčší dopad aj na okolité štáty, 

teda aj na Slovensko (Török, 2014). A pretože sa táto téma týka Slovenska ako členského 

štátu EÚ, sú zahranično-politické vzťahy s Ukrajinou dôležitou témou aj v rámci kontextu 

EÚ. Preto je táto oblasť vhodná pre bližší výskum v rámci konceptu europeanizácie. 

3. 2. 3. Vstup Turecka do EÚ 

  Formálne vzťahy medzi Tureckom a EÚ začali v roku 1963, kedy bola prijatá asociačná 

dohoda. V roku 2002 bol 48 % nesúhlas členských štátov EÚ s garantovaním členstva 

v EÚ Turecku (McLaren, 2007). Po nadobudnutí titulu kandidátskej krajiny v roku 1999 sa 

o šesť rokov neskôr, v roku 2005, začali rokovania o pristúpení Turecka, ktoré však 

doteraz neboli úspešne ukončené kvôli slabej miere demokracie, protiprávnemu prístupu 

ku Kurdom a neukončenému sporu s Cyprusom. Pozitívne zmeny, ktoré boli dosiahnuté zo 

strany Turecka vo viacerých oblastiach, boli negatívne poznačené v roku 2012. V tomto 

roku totiž Turecko avizovalo, že sa zdrží ďalších zmien na základe toho, že prístupové 

rokovania sa už dlhší čas neposúvali ďalej a pretože Cyprus mal hostiť predsedníctvo 

v Rade EÚ. Tento problém však bol vyriešený aplikovaním pozitívnej agendy Radou EÚ, 

ktorá umožnila uskutočnenie ďalších zmien v Turecku. V roku 2014 boli napriek tomu 

prijaté určité kroky, ktoré neboli v duchu pilierov, na ktorých stojí EÚ (Euractiv, 2016, 

online). Väčšina členských štátov EÚ nikdy nepristupovalo k Turecku ako ku kľúčovému 

aktérovi európskej integrácie. To potvrdzuje aj fakt, že Turecko bolo už od začiatku 

formálnych rokovaní vnímané skôr ako cudzinec. Aj napriek určitým snahám vyvinutým 

Tureckom sa tento obraz Turecka nepodarilo vylepšiť. V otázke nejednotného prístupu 
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k Turecku zo strany európskeho spoločenstva krajín je možné rozdeliť členské štáty na tri 

skupiny. Prvá skupina reprezentuje názor, že EÚ by mala povoliť Turecku stať sa 

právoplatným členom EÚ. Patrí tu napríklad Taliansko, Španielsko a Portugalsko, ktoré si 

myslia, že jeho členstvom by mohlo dôjsť k pozitívnemu posunu v rámci zoskúpenia 

stredozemných štátov. Slovensko patrí spolu s Belgickom či Maďarskom do druhej 

skupiny, ktorá sčasti podporuje turecké členstvo z dôvodu, že jedine ono sa vie postarať 

o to, aby boli v Turecku prijímané politiky v súlade s politikami EÚ. Do určitej miery sú 

však tieto krajiny skeptické v tom, že Turecko nie je súčasťou Európskeho kontinentu 

a preto aj jeho mentalita je odlišná od tej európskej. V tretej skupine sa nachádzajú 

napríklad Česko, Francúzsko a Rakúsko, ktoré v opozícii k Turecku v EÚ veria, že 

budovať vzťahy s Tureckom sa dá aj iným spôsobom, nielen cestou členstva v EÚ. Do 

tejto skupiny môžu byť viac-menej zaradené aj Dánsko, Holandsko a Luxembursko, ktoré 

ale svoju kritiku smerujú k obave z toho, že Turecko by prinieslo do EÚ nárast moslimskej 

kultúry (Kramer, 2006). Keďže otázka Turecka a jeho členstva v EÚ spôsobuje dlhoročný 

rozkol v európskej komunite, je zaujímavé skúmať, ako do toho zapadá postoj Slovenska 

a či sa jeho preferencie v tejto otázke menili pod vplyvom európskej politiky (Török, 

2014). 

3. 4. Skúmané dokumenty 

  Empirická časť tejto diplomovej práce bola uskutočnená prostredníctvom analýzy 

oficiálnych dokumentov Slovenska. Najväčšiu časť z nich tvorili Ročenky zahraničnej 

politiky SR (19 dokumentov), druhá, menšia časť (9 dokumentov), pozostávala z vyhlásení 

NR SR, tlačových správ ministerstiev, tlačovej agentúry Kancelárie NR SR, slovenského 

veľvyslanectva v Ankare a slovenskej ambasády v Hágu. 

Ročenky sú odborné dokumenty vydávané každoročne Slovenskou spoločnosťou 

pre zahraničnú politiku (SFPA, 2020, online) pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR. Sú tvorené odborníkmi, ktorí poskytujú expertnú analýzu 

jednotlivých oblastí, ktoré boli dôležité v rámci toho daného roku v zahranično-politickej 

agende Slovenska. Na príprave Ročeniek sa nepravidelne podieľajú aj najvyšší politickí 

predstavitelia Slovenska, ako prezident/ka, predsedovia vlád, ministri, poslanci a 

predsedovia výborov NR SR (Ročenka, 2008). 

Používanie dokumentov vydaných vládou ako primárneho zdroja informácii je pre 

výskum prínosný z niekoľkých dôvodov. Nielenže sú tieto materiály hodnoverné, pretože 
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obsahujú informácie, na ktorých interpretácii sa podieľali odborníci pre danú oblasť 

využívajúc pri tom značné množstvo overených zdrojov, ale veľa z nich sa zakladá na 

číselných informáciách, ktoré boli spracované počítačom, čím sa vylučuje možná 

nejasnosť vo výsledkoch. Navyše, z titulu svojej funkcie by dokumenty vydané úradníkmi 

štátu mali prezentovať objektívne skutočnosti. Neplatí to však úplne všeobecne, pretože 

tým, že ide o dokumenty vytvárané ľuďmi, ľudský faktor tam môže zohrať rolu a môže sa 

preto stať, že informácie sú podané subjektívnym spôsobom. Treba preto vždy zvažovať, 

do akej miery sú tieto informácie viazané na názory tvorcov daných dokumentov, a či ich 

výsledok nachádzajúci sa v dokumentoch nejakým spôsobom ovplyvní, pretože v takom 

prípade môžu sledovať prostredníctvom nich vlastné záujmy (Denscombe, 2003). Ročenky 

spadajú do skupiny dokumentov, ktoré síce nie sú vydané priamo vládou SR, ale v 

spolupráci s MZV a EZ SR a predstaviteľmi štátu. Preto je možné ich považovať za 

oficiálnu formu dokumentu, čím spĺňajú vyššie uvedené podmienky hodnovernosti 

dokumentov. Z tohto dôvodu boli spolu so zvyšnými dokumentami použité ako primárny 

zdroj informácií v tejto diplomovej práci. 

Konkrétne dokumenty, ktoré boli podrobené analýze pozostávajú z Ročeniek 

zahraničnej politiky Slovenska, pokrývajúcich informácie pre všetky tri skúmané oblasti v 

časovom rozmedzí 2000-2019 osobitne, s výnimkou roku 2004, kedy nie je k dispozícii 

žiadna Ročenka. Pre výskumnú oblasť postoja Slovenska k medzinárodnému statusu 

Kosova, to boli ďalej dokumenty Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii 

v Kosove zo 14. apríla 1999 (číslo 262), Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky 

k riešeniu budúceho štatútu srbskej provincie Kosovo z marca 2007 a Statement by the 

Slovak Republic for the International Court of Justice on the request made by the United 

Nations General Assembly (resolution A/RES/63/3 of 8 October 2008) for an advisory 

opinion on the question „Is the unilateral declaration of independence by the Provisional 

Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?. Pre 

výskumnú oblasť zahraničnej politiky Slovenska voči Ukrajine to bolo ďalej Vyhlásenie 

Národnej rady slovenskej republiky k situácii v Ukrajine z 13. decembra 2013 (číslo 956), 

tlačová správa „Predseda B. Kollár dnes na Bratislavskom hrade prijal ukrajinského 

prezidenta Volodymyra Zelenskeho“ a Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky 

k situácii na Ukrajine z 18. marca 2014 (číslo 1060).  Pre výskumnú oblasť postoja 

Slovenska k možnému vstupu Turecka do EÚ to boli ďalej Informácia o priebehu 

a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Tureckej republiky vedenej predsedom vlády 
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Tureckej republiky Recepom Tayyip Erdoganom v Slovenskej republike v dňoch 5. – 6.  

februára 2013, Tlačová správa Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ankare „V4 

a Turecko: Obojstranný záujem o pravidelný dialóg“ a Návrh stanoviska Slovenskej 

republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou. Dokopy 

bolo podrobených analýze 28 dokumentov.  

3. 5. Časové vymedzenie 

  Časové ohraničenie tejto diplomovej práce nie je nevyhnutne kľúčové, pretože spomedzi 

troch skúmaných oblastí členstvo Turecka v EÚ nepatrilo medzi témy, ku ktorým by 

Slovensko muselo neodkladne zaujať svoje stanovisko predtým, než sa stalo jedným 

z členov európskeho spoločenstva. To ale nevylučuje fakt, že určité diplomatické vzťahy 

medzi Slovenskom a Tureckom existovali ešte predtým, než Slovensko získalo štatút člena 

EÚ. Navyše, východiskový predpoklad tejto diplomovej práce je, že ak zmena v slovenskej 

zahraničnej politike v rámci troch skúmaných oblastí vznikla pod vplyvom EÚ, bude táto 

skutočnosť priamo vyslovená v oficiálnych postojoch Slovenska v rámci týchto oblastí. 

Obsahová analýza dokumentov pokrývala časové rozpätie od roku 1999 – 2020.  

4. Metodologická časť výskumu 

  Na štúdium europeanizácie v slovenskej zahraničnej politike bola v tejto diplomovej práci 

využitá prípadová štúdia. Metóda, ktorá umožní rozanalyzovať nazhromaždený súbor dát, 

bola kvalitatívna obsahová analýza. Výber práve týchto dvoch spôsobov výskumu bude 

odôvodnený v nasledujúcich podkapitolách.  

4. 1. Prípadová štúdia 

  Prípadová štúdia umožňuje zamerať sa na konkrétny prípad, čo vedie k získaniu značného 

súboru poznatkov, na základe ktorých následne môže dôjsť k vyvodeniu detailných 

výsledkov (Marczyk a DeMatteo a Festinger, 2005). Tým, že výskum venuje celú svoju 

pozornosť len jednému prípadu, nazbierané dáta budú veľmi hodnotné hĺbkou svojho 

obsahu. Dokonca až natoľko, že je odôvodnené tvrdiť, že výskum bude vo svojej podstate 

dostačujúci a nebude potrebné vytvárať na základe neho schému, ktorá by bola 

aplikovateľná aj na iné prípady. Prípadová štúdia sama o sebe obsahuje prvok 

vyhradenosti, ktorý zabezpečuje, že skúmaný jav má presne stanovené vymedzenie toho, 

čo bude výskum zaujímať. Toto ohraničenie sa môže týkať buď časového rozptylu, alebo 

obsahu. Prípadová štúdia ďalej berie do úvahy všetky súvislosti, ktoré sa viažu na skúmaný 

jav, aby objasnila predmet výskumu v jeho úplnosti (Drulák a kol., 2008). V prípade tejto 
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diplomovej práce pôjde o ohraničenie obsahového rázu, keďže výskum vplyvu EÚ na 

zahraničnú politiku Slovenska prebiehal v troch presne určených oblastiach, a to vo vzťahu 

Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova, k svojmu východnému susedovi Ukrajine a 

k možnému členstvu Turecka v EÚ .  

Prípadové štúdie sa delia na jedinečné a inštrumentálne. Jedinečná prípadová štúdia 

je zameraná na jeden konkrétny prípad, ktorý študuje do detailov. Nemá ale za cieľ 

vytvoriť všeobecný vzorec uplatniteľný pre ďalšie prípady. Inštrumentálna prípadova 

štúdia má zámer identifikovať vzťahy medzi premennými a dôvody, prečo sa určité javy 

dejú. Narozdiel od jedinečnej prípadovej štúdie ale využíva aj inkorporáciu teórií do 

svojho výskumu (Drulák a kol., 2008). Podľa Odella existuje ale aj disciplinovaná 

interpretatívna štúdia, ktorá spája prvky jedinečnej a inštrumentálnej prípadovej štúdie. 

Tento typ prípadovej štúdie sa snaží otestovať určitú teóriu na jednom prípade, ktorý ešte 

v súvislosti s touto teóriou nebol skúmaný (2004, s. 59 In Drulák a kol., 2008). Táto 

diplomová práca sa zaujímala o Slovensko a jeho zahraničnú politikú, v rámci ktorej bol 

skúmaný vplyv EÚ na tri vybrané oblasti. Keďže bola v centre záujmu jediná krajina, teda 

Slovensko, a pretože tento výskum nemal v pláne testovať žiadnu teóriu, ani aplikovať 

získané výsledky na ďalšie krajiny, je jedinečná prípadová štúdia vhodná pre 

charakteristiku výskumu v tejto diplomovej práci. 

Slabou stránkou prípadovej štúdie je jej neschopnosť vysvetliť samotnú príčinu 

javu, ktorý je skúmaný. Taktiež, úzky výber pozorovaných prípadov znemožňuje aplikáciu 

výsledkov na ďalšie, podobné, prípady  (Marczyk a DeMatteo a Festinger, 2005). Avšak, 

vzhľadom na to, že cieľom tejto práce nebolo využitie výsledkov výskumu europeanizácie 

slovenskej zahraničnej politiky na štúdium inej krajiny, je táto skutočnosť zanedbateľná.  

4. 2. Obsahová analýza 

  Pojem kvalitatívna obsahová analýza pochádza z roku 1983 od nemeckého autora Philipp 

Mayring  (Drisko a Maschi, 2015). Obsahová analýza bola vytvorená za účelom skúmania 

veľkého objemu textov v komunikačnej vede a čiastočne aj v lingvistike. Zo začiatku 

k tomu využívala iba kvantitatívny spôsob, až potom neskôr, v druhej polovici  20.storočia, 

bol uvedený aj kvalitívny spôsob (Mayring, 2014). Privádza výskumníka k novým 

perspektívam a k hlbším poznatkom o skúmanej problematike. Je preto označovaná za 

vedecký inštrument (Krippendorff, 2004). Na počiatku kvalitatívnej obsahovej analýzy 

stojí vždy výskumná otázka (Mayring, 2014). Čo pre prípad tejto diplomovej práce 
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znamená záujem zistiť, či slovenská zahraničná politika v medziach skúmaných oblastí je 

europeanizovaná.  

Materiály, ktoré sú podrobené výskumu, nesú určitú hodnotu ako pre publikum, 

ktoré ich číta, tak aj pre samotného výskumníka. Preto je neoddeliteľnou súčasťou 

obsahovej analýzy vnímanie daného textu nielen prostredníctvom jeho fyzické črty ako 

písmená, či tvary, ale aj cez spôsob, akým jednotlivci k tomuto textu pristupujú 

(Krippendorff, 2004).  

Obsahová analýza využíva systém kódovania obsahu materiálov, ktoré skúmame 

tak, aby boli informácie v tomto obsahu dekonštruované a následne použité pri otázkach, 

ktoré sa výskum snaží zodpovedať (Berg a Lune, 2014).  Táto analýza je vnímavá aj 

k súvislostiam, ktoré sa viažu k vzniku samotnej komunikácie (Paltridge, 2006; Wodak a 

Krzyzanowski, 2008 In Berg a Lune, 2014). Je tiež vhodná na skúmanie procesov, ktoré sú 

dlhodobo aplikované v spoločnosti, pretože v nich môže odhaliť skryté vzorce správania. 

Bol tiež použitý deduktívny prístup v rámci obsahovej analýzy, čo znamená, že sa 

pracovalo s vopred pripraveným súborom jednotlivých kategórií, ktoré boli vyhľadávané 

v dokumentoch. Obsahová analýza môže prebiehať na rôznych úrovniach, ako napríklad 

v slovách, frázach, či kapitolách, a to buď osobitne na jednej úrovni, alebo na viacerých 

naraz (Berg a Lune, 2014). V tejto práci sa analýza uskutočnila na úrovni jednotlivých slov 

a slovných spojení v rámci analyzovaných materiálov. Presný spôsob kódovania bude 

predstavený v nasledujúcej podkapitole „Kódovacia schéma“. 

Čo sa týka slabých stránok obsahovej analýzy, je to jej subjektivita, ktorá je často 

terčom kritiky zástancov exaktných vied. Vyčítajú jej to, že na rozdiel od exaktných vied, 

pri svojich zisteniach nedokáže presne určiť mieru ich validity (Kracauer, 1952-53). Na 

margo toho je však potrebné poukázať na skutočnosť, že niekedy je pravý význam vo 

vetách skrytý a v tom žiaden počítačový program nepomôže. Na to treba vnímavé oko 

výskumníka a odhodlanosť nájsť možné súvislosti a náväznosti, nech sú akokoľvek skryté 

v jednotlivých slovách. A práve v takých situáciach je subjektivita, ktorú obsahová analýza 

poskytuje, veľmi dôležitá, ba priam až nevyhnutná. Konkrétne tejto diplomovej práce sa 

však tento problém netýka, pretože sa pracuje s explicitnými oficiálnymi výrokmi 

Slovenska, ktoré potvrdzujú buď vplyv EÚ, národný vplyv alebo vplyv iných faktorov na 

slovenskú zahraničnú politiku v skúmaných oblastiach. 

5. Teoretický a praktický rámec kódovania 

  V nasledujúcich podkapitolách bude venovaná dôležitosť kódovacej schéme pre výskum 
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v tejto diplomovej práci a významu jej jednotlivých kódov. 

5. 1. Teoretický rámec 

  Technika kódovania je užitočným spôsobom, ako sa oboznámiť s hlbším významom 

spracovaného textu, kľúčovými konceptami a témami a spôsob, ako si všimnúť 

neprítomnosť niektorých prirodzene predpokladaných tém. Využívanie kódov významným 

spôsobom zužuje rozpätie možných odpovedí na výskumné otázky tým, že poskytuje 

výskumníkovi súhrn najrelevantnejších konotácií, ktoré obsahujú skúmané materiály 

(Drisko a Maschi, 2015). Podľa Straussa je to, na čom závisí relevantnosť celého výskumu, 

najmä dokonalé zvládnutie kódovania (1987). Po tom, čo je sformulovaná výskumná 

otázka nastáva druhý krok, kedy po tématickom, či kategorickom roztriedení informácií 

obsiahnutých v materiáloch, vypracuje výskumník analytické kategórie kódov, s ktorými 

bude v ďalších krokoch operovať (Berg a Lune, 2014). Drisko a Maschi ich tiež nazývajú 

„témy“, alebo „dimenzie“ (s. 19, 2015). 

Vytvorí sa kódovacia schéma, ktorá pozostáva zo štyroch častí, a to označenia pre 

jednotlivé kategórie, definícií jednotlivých kategórií, ukážkového príkladu kategórie 

a pravidiel pre kódovanie (Mayring, 2014). Odporúča sa navrhnúť taký systém, ktorý by 

obsahoval len do dvanásť kategórií, aby bolo zabezpečené to, že každá z týchto kategórii 

bude obsahovať dostatočný počet príkladov. Veľmi malý počet kategórií vyústi 

v neadekvátne spracovanie materiálu (Burnard, 1994). Po jej vytvorení je treba túto 

schému spätne skontrolovať, či všetky jej položky súvisia s výskumným zámerom, ktorým 

je zodpovedanie výskumnej otázky. Ak dôjde k zmenám v pravidlách kódovania, z ktorých 

vyplynie, že vytvorené kategórie nie sú správne, celý proces vytvárania schémy je treba 

začať odznova. Ak je všetko v poriadku, môže sa začať samotná práca s textom a to tak, že 

ak nejaká fráza, veta, spojenie slov, či iné časti textu spadajú do tejto schémy, označíme ju 

a priradíme jej príslušnú značku označujúcu danú kategóriu (Mayring, 2014). 

Po zostavení kategórií nasleduje zaznamenávanie si informácií, ktoré sa na prvý 

pohľad bez bližšieho pozorovania, zdajú dôležité a súvisiace s výskumnou otázkou. 

Objektívne stanovenie miery, ktorá umožní obohatiť skúmané materiály o jednotlivé 

kategórie kódov, ktoré zasadí do ich kontextu, je dôležitý krok, ktorý by mal nasledovať. 

Toto slúži k usmerneniu práce s kategóriami. Táto miera môže pozostávať zo slovného 

spojenia, jednotlivého slova, či celého vyjadrenia. V ďalšej fáze dochádza k bližšej práci 

s dátami, ktorá obsahuje zvýrazňovanie podobných informácií v rámci materiálov rôznymi 
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farbami. To poslúži na oddelenie podstatných častí textu od nepodstatných a na základe 

toho bude možné vytvoriť skupiny týchto relevantných častí podľa príslušnosti ich obsahu 

k jednotlivým kategóriám, ktorým sa výskum venuje. Potom je dôležité sa spätne pozrieť 

na zvýraznené informácie a spočítať, koľko častí obsahujú jednotlivé kategórie. To 

upozorní na existenciu určitého kategorického modelu, ktorý ak sa vyskytuje početne vo 

viacerých dokumentoch, je možné prezentovať jeho relevantnosť (Berg a Lune, 2014). 

Konkrétne to znamená, že určitá kategória sa objavuje prostredníctvom svojich 

jednotlivých príkladov, ktoré vytvárajú kategorický model správania. Ak sa tento model 

správania objavuje opakovane na viacerých miestach a vo viacerých dokumentoch, je 

oprávnené tvrdiť, že skutočnosť, ktorú tento model reprezentuje, naozaj existuje 

v skúmaných vzťahoch slovenskej politiky voči vstupu Turecka do EÚ, medzinárodného 

statusu Kosova a politiky voči Ukrajine. 

Je dôležité si všímať nielen modely vyskytujúce sa v rámci samotných kategórií, 

ale aj modely existujúce medzi nimi navzájom. Pomôže to uvedomeniu si existujúcich 

súvislosti medzi nimi, isté trendy správania sa jednotlivých kódov, ich výskyt či absenciu 

pri určitých témach, prítomnosť pod-kategórií, ktoré môžu naznačovať bližšie spojenie 

medzi dvoma, či viacerými kategóriami, a podobne. Po tomto procese začína samotná 

analýza, kedy sú kategorické modely interpretované (Berg a Lune, 2014). Tie časti 

v materiáloch, ktoré ostanú nevyznačené sa nechajú tak a na konci kódovania, keď sa celý 

dokument bude prechádzať ešte raz, sa rozhodne, či je v týchto pasážach niečo hodnotné 

pre celý výskum, alebo nie. Ak áno, priradí sa k tejto pasáži kód patriaci príslušnej 

kategórii. Prípadne sa môže vytvoriť nejaká nová kategória, pod ktorú spadá doposiaľ 

nevyznačená pasáž (Burnard, 1994). 

5. 1. 1. Kontrolný kód 

  Platnosť je kľúčová vlastnosť, ktorú musí mať výskum, aby mal výpovednú hodnotu 

a mohol byť považovaný za relevantný (Marczyk, DeMatteo a Festinger, 2005). Presné 

určenie kauzálnosti medzi tlakom zo strany EÚ na zmenu politík členských štátov 

a konkrétnej politickej zmeny na domácej rovine môže byť zložité. Práve v tejto súvislosti 

je pripisovaná významná dôležitosť kontrolnému prípadu. V súvislosti s EÚ môže ísť buď 

o krajinu, ktorá nie je vôbec, prípadne len v zanedbateľnej miere, ovplyvnená EÚ, alebo 

o politiky, alebo ich segmenty, ktoré sú plne ponechané v kompetencii štátov. Ak by sa 

preukázalo, že tu došlo k nejakej premene, ktorá sa dá prirovnať premene, ktorá nastala 
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v krajine, či politike, kde je vplyv EÚ evidentný, europeanizácia by tak nemohla byť 

považovaná za príčinu tejto zmeny (Zemanová, 2007). Funkcia kontrolného kódu je 

obdobná ako pri kontrolných skupinách počas experimentálnych výskumov. Slúži na 

zistenie vplyvu (Marczyk, DeMatteo a Festinger, 2005) na zahraničnú politiku Slovenska, 

čo v prípade tejto diplomovej práce pramení zo Severoatlantickej aliance (ďalej len NATO, 

alebo Aliancia), kde má Slovensko svoje nezameniteľné miesto. Počas výskumu bolo 

k tomuto kódu pristupované ako ku všetkým ostatným a bol podrobený drobnohľadu za 

účelom nájdenia spojitostí (Marczyk, DeMatteo a Festinger,  2005) v rámci explicitného 

odkazovania na vplyv tejto organizácie na zahraničnú politickú stratégiu Slovenska. Ak 

bola jasne artikulovaná spojitosť medzi postojom Slovenska a jeho členstvom v NATO, 

muselo to byť zohľadnené pri interpretácií výsledkov a zahrnuté v analýze faktorov 

ovplyvňujúcich zahranično-politické smerovanie Slovenska.Vylúčenie vplyvu NATO bolo  

nutné v prípade, že zmena argumentačnej línie zahraničnej koncepcie Slovenska 

nenaväzovala výslovnou argumentáciou na vplyv zo strany NATO.  

5. 1. 2.  Odôvodnenie výberu NATO ako kontrolného kódu 

  Medzinárodná organizácia akou je NATO hrá popri EÚ významnú rolu v percepcii jej 

členských štátov, teda aj Slovenska. Impulzy rôzneho druhu prichádzajúce z NATO do 

členských krajín vplývajú na zmeny v ich národnej politike (Way-Levitsky, 2007 In 

Schweickert, Melnykovska, Belke a Bordon, 2011). V rámci kritérií ktorých splnenie je 

potrebné pre vstup do Aliance, platí značná dominancia bezpečnostných a vojenských 

záruk nad inštitucionálnymi požiadavkami vyžadovaných len v malom množstve. 

Konkrétne ide o päť oblastí, ktoré musia členské krajiny spĺňať. Je to menovite 

organizačná štruktúra, kompatibilita, zdroje a ochranné mechanizmy. Piata oblasť je 

najrozsiahlejšia a obsahuje mierové riešenie akéhokoľvek sporu, dodržiavanie vlády 

zákona a ľudských práv a presun vojenskej sily a finančného rozpočtu na armádu pod 

demokratickú správu (Schweickert, Melnykovska, Belke a Bordon, 2011). Pristúpením 

k EÚ a NATO sa Slovensko zaviazalo k tomu, že dôjde k začleneniu zdieľaných, ako aj 

samostatných záujmov týchto organizácií do národných preferencií Slovenska (Nicolini, 

2005). V tejto súvislosti je na mieste uvažovať, či slovenská zahraničná politika nie je 

náhodou konglomerátom tendencií vychádzajúcich z národnej roviny a zároveň záväzkov, 

ktoré má voči nadnárodným inštitúciam, ako je NATO a EÚ? Analýza v tejto diplomovej 

práci sa pokúsila túto úvahu objasniť a jej výsledok je predstavený pri interpretácii 
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výsledkov empirického výskumu. 

Na to čiastočne naväzujú výsledky výskumu autorov Schweickert, Melnykovska, 

Belke a Bordon, ktoré potvrdzujú, že vstupné požiadavky do NATO ovplyvňujú reformy 

v inštitucionálnom prostredí členských štátov a to vo veľkej miere. NATO ako organizácia 

je prísľubom bezpečnosti na regionálnej, ako aj medzinárodnej úrovni, čím vyvoláva vo 

svojej členskej základni vplyv aj v iných, než len ekonomických oblastiach jednotlivých 

štátov. Slovenské inštitucionálne štruktúry boli pozitívnym spôsobom ovplyvnené 

pristúpením k NATO (2011). Konkrétne to bolo vidieť v medziach formulácii domácich 

preferencií, kde malo členstvo Slovenska v NATO pozitívny vplyv na obhajobu týchto 

preferencií na zahraničnej pôde suverénnejším spôsobom (Nicolini, 2005). Alebo tiež 

v roku 2010, kedy na základe rozhodnutia Aliancie Slovensko obmedzilo rozsah 

vojenského personálu, ktorý operoval v Kosove v misii KFOR. Od toho sa odvíjala 

následná potreba preorientovať slovenský zahranično-politický záujem v sfére jeho 

pôsobnosti v NATO na novú kľúčovú oblasť, ktorá by zároveň v najväčšej možnej miere 

zosúlaďovala priority Slovenska a Aliancie. Treba ale podotknúť, že aj napriek tejto 

zmene, oblasť Západného Balkánu patrila svojou dôležitosťou pre slovenskú zahraničnú 

politiku v medzinárodnej rovine i naďalej medzi jednu z najdôležitejších oblastí 

slovenského záujmu (Korba, 2010). To dokazuje, že aj napriek potrebe prispôsobiť sa 

kolektívnemu rozhodnutiu, ktorá Slovensku prináleží v dôsledku jeho členstva v NATO, si 

Slovensko ponechalo balkánsku oblasť na nejvyšších priečkach svojho záujmu 

v medzinárodnej sfére. 

Členstvo v EÚ a v NATO je pre malú krajinu ako Slovensko veľmi dôležité a obe 

inštitúcie sa svojím vplyvom na slovenskú politiku navzájom dopĺňajú. Princíp solidarity 

v rámci členstva v EÚ poskytuje záchranu v čase ekonomickej krízy a umožňuje väčšiu 

angažovanosť Slovenska v európskych štruktúrach a celosvetovej ekonomike. Princíp 

kolektívnej obrany, ktorý je stmelujúcim prvkom NATO, zase napomáha k presunu 

z obrany štátneho územia k hájeniu preferencií štátu. A v oblasti spoločného krízového 

riadenia obe organizácie koexistujú za účelom podpory bezpečnostnej situácie 

v celosvetovom merítku, ktorej stabilita pôsobí pozitívne pre každého, a teda aj členov 

NATO a EÚ  (Nicolini,2005). Ich súčinnosť hrá významnú rolu na (nielen) európskom 

kontinente. Charakter formálneho vzťahu medzi nimi je považovaný za strategický, čo 

potvrdzuje aj ich spoločne spísaná Deklarácia o európskej bezpečnostnej a obrannej 

politike z roku 2002. Tá podčiarkuje skutočnosť, že obe organizácie sú suverénne nielen vo 
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svojich osobitých záujmoch, ale aj  pri tvorbe ich politík a odlišujú sa od seba svojím 

celkovým zameraním. Aj napriek tomu, alebo práve kvôli tomu, sú mechanizmy krízového 

riešenia, ktoré obidve jednotlivo aplikujú, nastavené takým spôsobom, aby sa vzájomne 

podporovali a dopĺňali (Duke, 2008). V tom istom roku bola podpísaná aj dohoda Berlin 

Plus za účelom zdieľania hodnotovej podstaty NATO a vytvorenia podmienok na zlepšenie 

mechanizmov krízového riadenia EÚ. Realita však nereflektuje ciele tejto dohody 

a rozhodovanie, ako aj jednotlivé agendy činnosti oboch organizácií nie je možné označiť 

za zlúčiteľné (Perruche, 2005 In Duke, 2008). Aj napriek snahám oboch strán o prehĺbenie 

kooperácie ešte v roku 2007 upozornil vtedajší generálny tajomník NATO Jaap de Hoop 

Scheffer na nedostatočný rozsah spolupráce v rámci strategického partnerstva oboch 

organizácií (Duke, 2008). 

5. 2. Praktický rámec kódovania 

  Cieľom práce s dokumentami bolo hľadanie explicitných zmienok o postoji Slovenska 

voči kosovskej otázke, politike voči Ukrajine a otázke vstupu Turecka do EÚ. Keď sa v 

dokumentoch vyskytli zmienky o týchto troch krajinách, no netýkalo sa to troch oblasti 

záujmu tejto diplomovej práce (medzinárodný status Kosova, zahraničná politika voči 

Ukrajine a vstup Turecka do EÚ), neboli tieto zmienky brané do úvahy. Konkrétne 

napríklad išlo o problematiku migrantskej krízy, kedy bolo Turecko spomenuté viackrát, 

no nie v súvislosti s jeho vstupom do EÚ. V prípade Ukrajiny bol ponechaný o niečo väčší 

priestor na interpretáciu výsledkov, keďže táto oblasť výskumu nebola striktne vymedzená 

na jedinú konkrétnu rovinu.  

Kľúčový predpoklad, z ktorého vychádza empirická časť tejto diplomovej práce je, 

že v prípade vplyvu EÚ na slovenskú zahraničnú politiku, bude táto skutočnosť adekvátne 

zahrnutá zo strany Slovenska ako súčasť oficiálneho prezentovania politických smerovaní, 

názorov a cieľov. 

Okódované jednotky, v ktorých bolo otvorene povedané, že sa SR podriadilo 

európskej politike, boli považované za dôkaz europeanizácie slovenskej zahraničnej 

politiky. Pri spojitosti s EÚ bolo ale potrebné rozlišovať úrovne vplyvu na zahranično-

politické smerovanie SR. Mohlo ísť o europeanizáciu absolútnu (najvyšší stupeň), výraznú, 

miernu alebo minimálnu (najnižší stupeň). Pri absolútnej europeanizácii je oprávnené 

tvrdiť, že slovenská zahraničná politika v konkrétnej oblasti je v absolútnej možnej miere 

europeanizovaná. Pri výraznej europeanizácii sa dá tvrdiť, že slovenská zahraničná politika 
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v danej oblasti je vo veľkej miere europeanizovaná, no zároveň došlo v malej miere 

k zachovaniu národnej zahranično-politickej agendy. Pri slabej europeanizácii sa dá 

potvrdiť prijatie európskej politiky v danej oblasti len v malej miere a vo väčšej miere sa 

zachováva slovenská politická stratégia pre danú oblasť. Pri minimálnej europeanizácii je 

vplyv EÚ na slovenskú zahraničnú politiku tak minimálny, že je možné ho označiť za 

zanedbateľný. Všetky kódy, ktoré boli pre účely výskumu tejto diplomovej práce 

vytvorené počítali s tým, že v všetky jednotky analýzy (slová a slovné spojenia) explicitne 

zahrňujú inklinovanie k jednému z kódov. To znamená, že vychádzalo sa z premisy, že 

jednotky analýzy vo svojom obsahu budú niesť presne stanovený vplyv EÚ, prípadne 

vplyv slovenského národného záujmu v rámci danej oblasti. Z toho vyplýva, že aj keď sa 

v skúmaných dokumentoch objavilo veľa jednotiek, ktoré určitým spôsobom opisovali 

slovenské zahranično-politické postoje, vzaté do úvahy boli len tie, ktoré  jasným 

spôsobom odkazovali na EÚ, Slovensko, NATO, alebo na iný faktor vplyvu na slovenskú 

zahraničnú politiku. Práve na základe tejto explicity bolo možné priradiť konkrétny kód ku 

konkrétnemu slovnému spojeniu 

Okódované jednotky, ktoré naväzovali na vplyv NATO na slovenské zahranično-

politické záujmy, evokovali dojem, že táto oblasť bola pod vplyvom Aliancie v miere, 

ktorá vyplýva zo skúmaného textu. A v neposlednom rade, okódované jednotky, ktoré boli 

nositeľom výrazov reprezentujúcich zdroj zmeny iný ako národný diskurz, EÚ či NATO 

boli označené ako „iný vplyv“. Opäť v miere, ktorá vychádza z daného textu. 

V tejto diplomovej práci je potrebné ponímať tému europeanizáciu slovenskej 

politiky cez jej jednotlivé skúmané oblasti a na základe nich vysvetľovať výsledky 

výskumu. Ak sa potvrdí prihlásenie Slovenska k europeanizácii svojej politiky v určitej 

oblasti výskumu (medzinárodný status Kosova, zahraničná politika voči Ukrajine, alebo 

možné členstvo Turecka v EÚ), je možné tvrdiť, že zahraničná politika Slovenska je 

v tomto konkrétnom prípade ovplyvnená politikou EÚ, teda je europeanizovaná. Bolo tak 

možné odpovedať na danú výskumnú otázku kladným spôsobom, teda že táto oblasť 

slovenskej zahraničnej politiky je europeanizovaná. Ak výskum naopak prinesie záver, 

ktorý bude v prospech slovenského národného záujmu, vplyvu NATO, či vplyvu iného 

faktora, k danej podotázke bolo možné priradiť negatívnu odpoveď, a teda že táto oblasť 

slovenskej zahraničnej politiky nie je europeanizovaná. 

Na výskumnú hypotézu je preto možné reflektovať len prostredníctvom väzby na 

výskumné otázky. Je dôležité podotknúť, že závery výskumu boli chápané len v súvislosti 
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troch skúmaných oblastí v rámci slovenskej zahraničnej politiky. Nie je preto možné ich 

zovšeobecniť a aplikovať na iné oblasti zahraničnej politiky Slovenska, ktorých sa výskum 

v tejto diplomovej práci netýka.  

5. 2. 1. Kódovacia schéma 

Nasledujúca tabuľka predstavuje šesť rôznych kategórii kódov, s ktorými je možné 

sa počas výskumu stretnúť. Každá jedna je náležite vysvetlená. 

Označe

nie 

kategór

ie→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód X Kód Y 

Názov 

kategór

ie 

Silná 

europeaniz

ácia 

Výrazná 

europeaniz

ácia 

Slabá 

europeanizácia 

Minimálna 

europeanizácia 

Nevykazovanie 

žiadnych 

znakov 

europeanizácie 

Vplyv 

NATO 

Iný vplyv 

Definíc

ia 

Stav, kedy 

dochádza 

k absolútn

emu 

nasledova

niu 

politiky 

EÚ. 

Zahraničn

o- 

politické 

smerovani

e SR je 

dané 

politickým 

smerovaní

m EÚ. 

 

Stav, kedy 

dochádza 

k výrazém

u 

nasledovan

iu politiky 

EÚ. Vo 

významnej 

miere je 

zahranično

- politické 

smerovani

e SR dané 

politickým 

smerovaní

m EÚ, no 

zároveň sa 

do určitej 

veľmi 

malej 

miery 

zachovávaj

ú politické 

názory SR 

 

Stav, kedy 

dochádza 

k čiastočnému 

prijatiu politiky 

EÚ. Zahranično-

politické 

smerovanie SR 

je približne 

napoly dané 

zahranično-

politickou 

agendou EÚ 

a zahranično-

politickým 

smerovaním SR 

-ide o spolovice 

akceptovanie 

EÚ agendy 

a spolovice 

zachovávanie 

národných 

prvkov 

Stav, kedy 

dochádza 

k minimálnemu 

súladu 

s politikou EÚ. 

Zahranično-

politické 

smerovanie SR 

v tomto prípade 

v takmer 

absolútnej miere 

vykazuje prvky 

národného 

charakteru/zmýš

ľania s len 

zanedbateľným 

množstvom 

prvkov, ktoré 

odkazujú na EÚ 

Stav, kedy je 

zahranično-

politické 

smerovanie SR 

dané výlučne 

slovenským 

národným 

záujmom . 

- Rozhodnutie, 

alebo konanie 

je podmienené 

Slovenskom, 

jeho 

predstaviteľmi, 

inštitúciami 

a históriou. 

 

Stav, kedy 

dochádza 

k ovplyvň

ovaniu 

zahraničn

o-

politickej 

koncepcie 

SR zo 

strany 

NATO. 

 

Stav, kedy 

dochádza 

k ovplyvňo

vaniu 

zahranično

-

politického 

smerovani

a SR zo 

strany 

iného 

faktora, 

než je SR, 

EÚ 

či NATO 

 

 

Ukážko

vý 

príklad 

Na 

základe 

jednotnej 

politiky 

súdržnosti 

EÚ sa 

Slovensko 

zaväzuje 

k tomu, že 

podporí 

požadovat

eľskú 

krajinu 

o otvoreni

Po 

dôkladnom 

zvážení 

Slovensko 

príjme 

navrhnutú 

stratégiu 

EÚ v 

oblasti 

regionálne

ho rozvoja, 

no trvá na 

zachovaní 

jednej časti 

Po dlhých 

rokovaniach 

s Komisiou si 

Slovensko 

vyhradzuje 

právo zachovať 

svoj pôvodný 

návrh 

v polovičnej 

miere a súčasne 

na žiadosť 

Komisie 

obmeniť jeho 

druhú polovicu 

V rámci 

prejednávanej 

témy 

Východného 

partnerstva sa 

Slovensko 

rozhodlo 

zachovať si 

svoju pôvodnú 

vyjednávaciu 

pozíciu, no 

zároveň 

prisľúbilo, že 

z diskutovaných 

Na základe 

rozhodnutia 

slovenskej 

vlády 

Slovensko 

nepodporí 

prerozdeľovací 

mechanizmus 

pre imigrantov 

prichádzajúcic

h do Európy. 

Po vzore 

svojich 

partnerov 

z NATO 

sa 

Slovensko 

rozhodlo 

odmietnuť 

nariadenie 

Komisie 

týkajúce 

sa zmeny 

svojho 

odmietavé

Na 

Slovensku 

sa nebudú 

zavádzať 

odporúčan

é 

opatrenia, 

ktoré 

navrhla 

Komisia. 
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e 

spoločnéh

o dialógu 

v prejedná

vanej veci. 

z jeho 

pôvodného 

10-

bodového 

návrhu. 

podľa 

perspektívy EÚ. 

18 bodov, 

upraví dva 

týkajúce sa 

slovensko-

ukrajinských 

vzťahov podľa 

odporúčania 

Komisie. 

ho postoja 

voči 

migranto

m. 

Pravidl

o 

kódova

nia 

-priame 

prepojenie 

s EÚ/ 

odkazovan

ie na EÚ 

-v súlade s 

EÚ 

-spoločný 

postup 

-

odkazovan

ie na 

Brusel, na 

inštitúcie 

EÚ 

-vplyv EÚ,  

pod 

vplyvom 

EÚ 

-pod 

vplyvom 

európskej 

politiky 

-výrazy 

vzťahujúce 

sa na EÚ, 

ako napr. 

európsky, 

Brusel, 

bruselský, 

európska 

komunita, 

európske 

orgány, 

inštitúcie 

EÚ, apod. 

-Výrazný 

vplyv 

EÚ/európs

kych 

inštitúcií, 

Bruselu 

-Vo 

výraznej 

miere, 

výrazným 

spôsobom 

 

-Slovné výrazy 

poukazujú na 

vplyv EÚ a 

národného 

záujmu v rámci 

slovenskej 

zahraničnej 

politiky v 

pomere zhruba 

50 : 50 

- slová ako 

spolovice, 

čiastočne, 

v polovičnej 

miere, ako aj, v 

spolupráci 

s ďalšími štátmi 

EÚ, 

koordinácia/koo

rdinovane/koord

inovaný 

-Slovné výrazy 

v tejto kategórii 

poukazujú na 

prevahu vplyvu 

národného 

záujmu SR nad 

záujmom EÚ 

v rámci 

slovenskej 

zahraničnej 

politiky, pričom 

ale vplyv EÚ je 

prítomný, ale 

len v 

minimálnej 

miere 

-odkazovanie 

primárne na 

slovenský 

záujem/politiku/

smerovanie/age

ndu/vnímanie/n

ázory 

-slová ako 

minimálna 

miera, málo, 

minimálne, 

zanedbateľne 

 

-slovné 

spojenie 

„slovenský 

záujem, „ 

podľa 

Slovenska/slov

enskej 

vlády/slovensk

ých inštitúcií“, 

Národnej rady 

SR, 

slovenských 

politických 

predstaviteľov 

-Všetky 

konotácie 

v tejto 

kategórii 

poukazujú na 

čistý vplyv 

slovenského 

národného 

záujmu v rámci 

slovenskej 

zahraničnej 

politiky, ktorý 

nie je nijkým 

spôsobom 

obmedzený, či 

ovplyvnený 

záujmom EÚ 

 

-Slovné 

výrazy 

v tejto 

kategórii 

poukazujú 

na 

zdieľaný 

postoj SR 

a NATO v 

zahraničn

o-

politickýc

h 

otázkach, 

ktorý je 

zároveň v 

rozpore s 

postojom 

EÚ 

-

odkazova

nie na 

NATO/Al

ianciu 

Politické 

kroky 

odpovedaj

úce 

politickej 

perspektív

e 

Slovné 

výrazy 

v tejto 

kategórii 

poukazujú 

buď na 

neurčitý 

zdroj 

vplyvu na 

zahranično

-politické 

smerovani

e SR, alebo 

sa jedná o 

zdroj iný 

než SR, 

EÚ a 

NATO 

Tabuľka č. 1 

5. 3. Meranie spoľahlivosti výsledkov 

  Pred začatím hlavného výskumu došlo najprv k uskutočneniu dvoch pilotných kôl 

výskumu na vzorke piatich dokumentov, ktoré boli použité aj v následnom, hlavnom, 

výskume. Cieľom pilotného výskumu je otestovať vytvorené kódy, zistiť, ako sa nimi 

pracuje a či sú funkčné. To pomôže poodhaliť nedostatky, ktoré by na prvý pohľad bez 

otestovania neboli zjavné. Na základe výsledkov pilotného  je možné prejsť rovno na 

hlavný výskum, alebo prehodnotiť najprv použitú kódovaciu schému, urobiť v nej náležité 

zmeny a až potom postúpiť k hlavnému výskumu (Mackey a Gass, 2005). Aspekt práce 

s materiálmi, ktoré boli opätovne okódované aj počas hlavného výskumu, má svoje 
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opodstatnenie. Umožnilo to prispôsobiť kódovaciu schému na materiál, ktorý je pre 

výskum relevantný. Ak by bol použitý iný, náhodný materiál, mohlo by sa stať, že z toho 

odvodené úpravy kódovacej schémy by neboli použiteľné na materiály vyčlenené na 

hlavný výskum. Konkrétny počet materiálov pre pilotnú fázu výskumu sa pohybuje len 

v rovine odporúčania. Optimálne číslo je 10 – 20 %  z celkového množstva materiálov, 

pripravených pre hlavný výskum, no nie je to pravidlom (Schreier, 2012). Pre zachovanie 

čo najväčšej validity výsledkov boli materiály z pilotného kódovania kódované počas 

hlavného výskumu ako posledné. 

Odporúča sa uskutočniť pilotné kódovanie dva razy po sebe s odstupom 10-14 dní 

(Schreier, 2012), čo bolo vo výskume v tejto diplomovej práci zachované a jednotlivé kolá 

testovania (pilotného aj hlavného) sa konali vždy s 10-dňovým odstupom. 

Po uskutočnení výskumu je potrebné vyjadriť sa k výsledkom, ktoré boli získané. 

Spoľahlivosť výsledkov je možné jednoducho docieliť tým, že dvaja alebo viacerí 

výskumníci nezávisle od seba podrobia na to určené materiály obsahovej analýze. 

Následne porovnajú medzi sebou svoje výsledky. Na základe tejto komparácie vyvedú 

závery daného výskumu. Ak sú ich výsledky konzistentné, je možné hovoriť 

o spoľahlivosti ich výsledkov (Mackey a Gass, 2005). Výskum tejto diplomovej práce však 

zahrňoval len jedného výskumníka. V záujme docielenia výsledkov, ktoré môžu byť 

vnímané ako spoľahlivé, bolo nevyhnutné hlavný výskum opakovať s odstupom určitého 

času, čiže išlo o dve kolá hlavného výskumu. Pri oboch kolách boli kódované rovnaké 

materiály (Mackey a Gass, 2005). Vedecká oblasť ponúka širokú škálu metód 

použiteľných pre hodnotenie nazbieraných dát. Záleží na parametroch daného výskumu, 

ktorá metóda je vhodnejšia (Neuendorf, 2002). Medzi najčastejšie používané sú 

zaraďované nasledovné, metóda percentuálnej zhody, ktorá ponúka pomerne jednoduchý 

výpočet (Neuendorf, 2002), Krippendorffova alpha, ktorú je možné použiť pre rôzne druhy 

dát (Krippendorff, 2011), Cohenova kappa, ktorá sa zameriava na výpočet úrovne nesúladu 

medzi jednotlivými kódovaniami (Cohen, 1968),  Scottova pi ako metóda, ktorá sa snaží 

riešiť vcelku bežný problém nerovnomerného využitia kódov (Scott, 1955), Holstiho 

metóda, ktorá je akási analógia k predchádzajúcej metóde s tým rozdielom, že sa v tomto 

prípade týka dvoch kóderov (1969 In Neuendorf, 2002), metóda Spearmanovho rho, ktorá 

je vhodná pre ordinálne premenné, metóda Pearsonovho korelačného koeficientu, ktorá 

nevenuje pozornosť miere zhody medzi kódermi, pre lineárne premenné (Neuendorf, 2002) 

a Linov korelačný koeficient zhody, ktorý je uplatniteľný pri intervalových a dátach a na 
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meranie podielu (1989 In Neuendorf, 2002). 

Pre výskum v tejto diplomovej práci boli použité dve metódy. Prvou bola metóda 

zhody, ktorá je považovaná za jednu z najpoužívanejších metód v oblasti akademického 

výskumu (Neuendorf 2002). Pomocou nej sa výskumník jednoduchým spôsobom 

dopracuje ku koeficientu zhody (Schreier, 2012). Percentuálna zhoda sa pri vypočíta 

jednoduchým vydelením počtu jednotiek, pri ktorých došlo k zhode medzi kódermi (A) 

celkovým počtom všetkých okódovaných jednotiek (n). Vzorec vyzerá nasledovne 

(Neuendorf, s. 149, 2002).:  

PAo =
A

𝑛
 

Výsledky môžu byť v rozmedzí od 0.00, ktoré je interpretované ako žiadna zhoda, 

až po hodnotu 1.00, ktorá reprezentuje dokonalú zhodu  (Neuendorf, s. 149, 2002). Pri 

interpretácii výsledkov v rámci tejto metódy by sa podľa Schreiera mal výskumník riadiť 

pravidlom, ktoré hovorí, že validita výsledku je najspoľahlivejšia práve vtedy, keď sa v čo 

najväčšej možnej miere približuje k 100% (2012), v tomto prípade hodnote 1.00. 

Opodstatnenosť častého výskytu tejto metódy vo výskumoch spočíva v tom, že ponúka 

jasný prehľad o tom, aká veľká je súdržnosť pri priraďovaní kódov naprieč jednotlivými 

kolami výskumu. Táto metóda však nie je bezchybná a jej kritika sa týka najmä 

spochybňovania významu „zhody“ medzi okódovanými kódmi, ako aj výpovednej hodnoty 

počtu kódov, z pomedzi ktorých môže výskumník vyberať a ich percentuálnej zhody 

(Schreier, 2012). Táto metóda bola použitá ako prvé meranie spoľahlivosti výsledkov 

Avšak kvôli jej jednoduchosti a pre zvýšenie transparentnosti výsledkov bolo nevyhnutné 

použiť aj ďalšiu metódu. Pre tieto účely bola vybraná Cohenova kappa, metóda, ktorú na 

základe jej frekventovaného využitia je možné označiť za najpopulárnejší spôsob merania 

spoľahlivosti výsledkov výskumu (Perrault a Leigh, 1989; Zwick, 1988 In Neuendorf, 

2002). Na jej význame pridáva aj fakt, že poukazuje na rozdielnosti v kódovaniach 

jednotlivých kóderov. Vzorec pre výpočet Cohenovej kappy vyzerá takto (Neuendorf, 

2002): 

kappa=
 PAo−PAe 

1 − PAe   
 

PAooznačuje percento zhody (Neuendorf, 2002), ktoré bolo získané v predošlom 

kroku pri výpočte metódy percentuálnej zhody. PAe znamená percento náhodnej zhody. 

Vypočíta sa vydelením súčtu všetkých súčinov pmi celkovým počtom okódovaných 

jednotiek na druhú za prvé a druhé kolo kódovania. pmi predstavuje súčin počtu 
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okódovaných jednotiek v rámci jedného kódu v prvom kole počtom jednotiek v rámci toho 

istého kódu v druhom kole. Vzorec pre výpočet PAe  teda vyzerá nasledovne (Neuendorf, 

2002): 

PAe =(1/n2) (∑pmi) 

Hodnoty výsledkov sa pohybujú v rozmedzí od 0.00 do 1.00 (Neuendorf, 2002). 

Výsledok K=0 nastáva vtedy, keď sa hodnota dosiahnutej zhody a náhodnej zhody 

rovnajú. Kladné hodnoty nad nulou sú získané, keď hodnota dosiahnutej zmeny presahuje 

hodnotu náhodnej zmeny. Môže tiež nastať prípad, kedy je táto hodnota pod hodnotou 

náhodnej zmeny, vtedy dostávame negatívne výsledky. V prípade, že ide o dokonalú 

zhodu, kappa dosiahne číslo 1.00, ktoré je aj jej maximálnou možnou vrchnou hodnotou 

(Cohen, 1960). Aj napriek prítomnosti náhodnej zhody vo výpočte sa ani táto metóda 

neobíde bez kritiky, ktorá sa v jej prípade týka jej vraj nedostatočného zohľadňovania 

náhodnej zhody, z čoho pramení vysoká miera jej konzervatívnosti (Neuendorf, 2002). 

Kvality tejto metódy však predčili obavy z jej možného neuspokojivého zastúpenia vo 

výpočte a je preto považovaná za adekvátnu pre tento výskum. 

Na margo hodnotenia výsledkov výskumu je potreba zdôrazniť, že je zložité presne 

určiť percentuálnu hranicu, ktorá môže byť ponímaná ako ukazovateľ akceptovateľnej 

zhody, pretože takmer každý autor ju definuje podľa svojej perspektívy (Krippendorff, 

1980; Perrault-Leigh, 1989; Popping, 1988;  Riffe-Lacy-Fico, 1998 In Neuendorf, 2002). 

Dosiahnutie výsledku 70% zhody je dostatočne spoľahlivý výsledok pre Frey, Botan a 

Kreps (2000 In Neuendorf, 2002). O trochu vyšší výsledok zhody očakáva Popping, podľa 

ktorého by hranica spoľahlivosti pri Cohenovej kappe mala byť stanovená na 0.80 a vyššie 

(1988, In Neuendorf, 2002). Banerjee et al. sa venuje celej škále možných výsledkov pri 

metóde Cohenovej kappy, pričom zhodu vo veľkosti 0.75 a vyššie označuje ako skvelú 

zhodu, rozmedzie od 0.75 - 0.40 ako slušnú až dobrú zhodu a pod hranicou 0.40 ako slabú 

zhodu (1999 In Neuendorf, 2002). Riffe, Lacy a Fico vychádzajú z faktu, že bežná prax 

výskumných štúdií sa vyjadruje len k výsledkom, ktoré dosahujú zhodu v rozmedzí 0.80 až 

0.90. So zhodou od hranice 0.70 nižšie sa pri jej interpretácii pracuje len veľmi 

komplikovane a preto je označovaná za spornú. Autori však nešpecifikujú, pri ktorom 

koeficiente je možné sa riadiť týmito pravidlami (s. 131, 1998 In Neuendorf, 2002). 

Z týchto rozdielnych prístupov vyplýva, že koeficienty, ktoré vykazujú zhodu 0.90 a viac 

sú prijímané všetkými vyššie spomínanými autormi, zhoda od .80 vyššie je vo väčšine 

prípadov prijateľná a zhoda, ktorá sa nachádza pod hranicou 0.80 je diskutabilná a každý 
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vyššie spomenutý autor jej prikladá inú dôležitosť (Neuendorf, 2002). V rámci metódy 

Cohenovej kappy zaznamenávajú veľmi podrobné výsledky Landis a Koch, ktorí určujú 

detailné rozmedzie jednotlivých stupňov možných výsledkov kappa. Výsledok v rozmedzí 

<0.00 považujú za „poor“, rozmedzie 0.00 – 0.20 za „slight“ zhodu, rozmedzie 0.21 – 0.40 

za „fair“ zhodu, rozmedzie 0.41 – 0.60 za „moderate“ zhodu, rozmedzie 0.61 – 0.80 za 

„substantial“ zhodu a rozmedzie 0.81 – 1.00 za „almost perfect“ zhodu (s. 8, 1977). Vďaka 

svojej rozpracovanosti umožňujú transparentný pohľad na výsledky výpočtov, čím 

pomáhajú identifikovať rôzne úrovne zhody a práve toto delenie bude preto delenie 

smerodatné pri hodnotení výsledkov v tejto diplomovej práci. 

Výsledky výskumu boli zapisované na papier, ako to je odporúčané, pričom pri 

pilotnom výskume stačilo vytvoriť dva stĺpce- jeden pre jedného kódera a druhý pre 

druhého pre porovnanie ich kódov, prípadne pre každé kolo pilotného výskumu. Pri 

hlavnom výskume sa k výsledkom z oboch kôl sa zapisovali do tretieho stĺpca aj výsledný 

kód, ktorý výskumník v prípade diskrepancie určil za vhodnejší. Práve tento tretí stĺpec bol 

výstupom z uskutočneného výskumu. Umožnil výskumníkovi interpretovať výsledky, 

pričom ale musí mať na pamäti aj prípady, pri ktorých nedošlo k súladu v kódovaní, 

pretože aj táto skutočnosť je dôležitá časť výskumu, ktorá môže ovplyvniť hodnotenie 

celého výskumného procesu (Schreier, 2012). Pri výskume v tejto diplomovej práci však 

boli dodržané tri kolonky aj pri pilotnom výskume. Pomohlo to ozrejmiť, aký kód je pre 

daný prípad vhodnejší a dôvody, prečo bol v konečnom dôsledku zvolený za správny. 

S týmto poznaním bol začatý hlavný výskum, ktorý bol vďaka tomu obohatený nielen 

o skúsenosť s pilotnou fázou, ako aj o poznatky ohľadne spôsobu výberu kódov 

v jednotlivých situáciách, kedy nie je úplne zrejmé na prvý pohľad, ktorý kód zvoliť.  

Princíp, na základe ktorého boli analyzované jednotlivé materiály pozostával zo 

zisťovania prítomnosti, alebo neprítomnosti vytvorených kódov v materiáloch. Tento 

princíp sa dá označiť ako „syntetický“, pretože potvrdenie výskytu alebo absencie kódov 

umožňuje spájať skutočnosti, ktoré sa viažu k danému kódu a tým napomáhať k dotvoreniu 

ucelený obrazu skúmaného (Schreier, s. 156, 2012), v tomto prípade vplyvu EÚ na 

zahranično-politickú agendu Slovenska. Keďže hlavným cieľom tejto diplomovej práce je 

skúmať europeanizáciu slovenskej zahaničnej politiky, frekventovanosť výskytu kódov 

v použitých materiáloch je v tejto súvislosti kľúčová. Podčiarkuje totiž dôležitosť kódov 

pre pochopenie miery europeanizácie. Platí tu pravidlo, že to, ako často sa daný kód 

v materiáloch vyskytuje, sa premieta do intenzity významu tohto kódu (Schreier, 2012). 
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5. 4. Jednotky analýzy 

  Kľúčovými jednotkami analýzy v tejto diplomovej práci sú časti viet, konkrétne 

jednotlivé slová a slovné spojenia. Je to z dôvodu pomerne častého výskytu súvetí, ktoré 

vyjadrujú názory na viaceré oblasti naraz.  

6. Empirický výskum 

  Táto časť predstaví tabuľky pre zobrazenie zaznamenaných okódovaných jednotiek 

z hlavného výskumu. Jednotlivé hodnoty z tabuliek boli následne dosadené do vzorcov na 

výpočet metódy percentuálnej zhody a Cohenovej kappy. 

6. 1. Postoj Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova 

Tabuľka výsledkov pre túto skúmanú oblasť je nasledovná: 

1.Kolokódovania 

↓ 

2.Kolo 

kódovania→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód 

X 

Kód 

Y 

Súčet 

Kód 4  1 0 0 0 0 0 0 1 

Kód 3  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 2  0 0 1 0 0 0 0 1 

Kód 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 0  1 0 0 1 55 0 1 58 

Kód X  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód Y  0 0 0 0 0 0 7 7 

Súčet  2 0 1 1 55 0 8 67 

Tabuľka č. 2 

Z uvedených čísel v tabuľke je dosadený počet zhodných kódov a počet celkového 

počtu okódovaných jednotiek do vzorca pre výpočet percentuálnej zhody: 

PAo =
A

𝑛
 

PAo =
64

67
 

PAo = 0, 96 

 Keďže hodnota 0,96 sa blíži k číslu 1, môžeme podľa Schreier považovať tento 

výsledok za spoľahlivý (2012). 

Po získaní koeficientu percentuálnej zhody bolo možné pokračovať ďalej 

s výpočtom Cohenovej kappy. Najprv ale musel byť vypočítaný koeficient náhodnej zhody 

podľa nasledujúceho vzorca:  

PAe =(1/n2) (∑pmi) 
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PAe =
2.1+1.1+55.58+8.7

672
 

PAe = 0, 72 

Po získaní koeficientu náhodnej zhody sa mohlo prejsť k poslednému výpočtu, 

ktorým je koeficient Cohenovej kappy: 

kappa=
 0,96−0,72 

1 − 0,72
 

kappa= 0,86 

 

Hodnota 0,86 je podľa Landisa a Kocha (1977) považovaná za takmer dokonalú zhodu. 

6. 2. Zahraničná politika Slovenska voči Ukrajine 

Tabuľka výsledkov pre túto skúmanú oblasť je nasledovná: 

1.Kolokódovania 

↓ 

2.Kolo 

kódovania→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód 

X 

Kód 

Y 

Súčet 

Kód 4  6 0 0 0 0 0 0 6 

Kód 3  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 2  3 0 2 0 0 0 0 5 

Kód 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 0  4 0 1 0 211 0 0 216 

Kód X  1 0 0 0 0 0 0 1 

Kód Y  1 0 0 0 0 0 2 3 

Súčet  15 0 3 0 211 0 2 231 

Tabuľka č. 3 

  Z uvedených čísel v tabuľke bol opäť, ako aj pri kosovskej otázke, dosadený počet 

zhodných kódov a počet celkového počtu kódovaných jednotiek do vzorca pre výpočet 

percentuálnej zhody: 

PAo =
A

𝑛
 

PAo =
221

231
 

PAo = 0, 97 

 Podľa Schreierovej škály hodnotenia môže byť číslo 0,97 vnímané ako spoľahlivá 

zhoda. 

Po získaní koeficientu percentuálnej zhody bolo možné pokračovať ďalej 



 

 

43 

s výpočtom Cohenovej kappy. Znova bol ale najprv vypočítaný koeficient náhodnej zhody 

podľa nasledujúceho vzorca:  

PAe =(1/n2) (∑pmi) 

PAe =
15.6+3.5+211.216+2.3

2312  

PAe =0,87 

Po získaní koeficientu náhodnej zhody sa mohlo prejsť k poslednému výpočtu, 

ktorým je koeficient CohenovejKappy: 

Kappa=
 0,97−0,87 

1 − 0,87
 

kappa= 0,77 

 Podľa Landisa a Kocha (1977) tak ide o primeranú zhodu. 

6. 3. Postoj Slovenska k možnému vstupu Turecka do EÚ 

Tabuľka výsledkov pre túto skúmanú oblasť je nasledovná: 

1.Kolokódovania 

↓ 

2.Kolo 

kódovania→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód 

X 

Kód 

Y 

Súčet 

Kód 4  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 3  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 2  0 0 1 0 1 0 0 2 

Kód 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 0  0 0 1 0 32 0 0 33 

Kód X  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód Y  0 0 0 0 0 0 7 7 

Súčet  0 0 2 0 33 0 7 42 

Tabuľka č. 4 

Aj v prípade tureckej otázky bol zopakovaný ten istý postup ako u predošlých 

výskumných oblastí. Z uvedených čísel v tabuľke bol dosadený počet zhodných kódov 

a počet celkového počtu kódovaných jednotiek do vzorca pre výpočet percentuálnej zhody: 

PAo =
A

𝑛
 

PAo =
40

42
 

PAo = 0, 95 

Ide teda o spoľahlivý výsledok na základe Schreierovej stupnice (2012). Pokračuje 
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sa ďalej s výpočtom Cohenovej kappy. Predtým je ale vypočítaný koeficient náhodnej 

zhody podľa nasledujúceho vzorca:  

PAe =(1/n2) (∑pmi) 

PAe =
2.2+33.33+7.7

422  

PAe = 0, 65 

Po získaní koeficientu náhodnej zhody sa mohlo prejsť k poslednému výpočtu, 

koeficientu Cohenovej kappy: 

Kappa=
 0,95−0,65 

1 − 0,65
 

kappa= 0, 86 

Tento výsledok predstavuje takmer dokonalú zhodu (Landis-Koch, 1977). 

 

7. Interpretácia výsledkov empirického výskumu 

  Z výsledkov výskumu vyplýva, že hodnoty europeanizácie sú príliš nízke u všetkých 

troch skúmaných oblastí, čiže prevaha vplyvu EÚ v rámci slovenskej zahraničnej politiky 

sa u nich nepotvrdila. Na základe toho je oprávnené zamietnuť platnosť výskumnej 

hypotézy, ktorá predpokladala existenciu europeanizácie slovenskej zahraničnej politiky 

vo všetkých troch skúmaných oblastiach. Spomedzi všetkých týchto oblastí sa kódy 

spadajúce pod europeanizáciu vyskytli v najväčšej miere pri Ukrajine (6) a v najmenšej pri 

Turecku (0). Výrazná frekvencia výskytu skúmanej oblasti zahraničnej politiky Slovenska 

voči Ukrajine pri analýze Ročeniek súvisí s dôležitosťou, ktorá je jej pripísaná na úrovni 

slovenských zahraničných politických priorít.  

 Markantný výskyt okódovaných jednotiek patriacich pod kód „0“ (nevykazovanie 

žiadnych znakov europeanizácie) dokazuje, že primárnou hybnou silou zahraničného 

politického smerovania Slovenska v troch skúmaných oblastiach je Slovensko a teda jeho 

národný záujem. Kódované jednotky patriace kódu „Y“ (iná príčina), ktoré sa pri výskume 

objavili prináležali výhradne vplyvu Organizácie spojených národov (ďalej len OSN) 

a v menšej miere aj medzinárodnému právu (len v súvislosti s Kosovom a jeho 

medzinárodným statusom). Výskyt kontrolného kódu „X“ (vplyv NATO) nebol potvrdený 

ani v jednej okódovanej jednotke v ani jednej zo skúmaných oblastí. Tento fakt môže byť 

interpretovaný spôsobom, že nie je zaznamenaný dôkaz potvrdzujúci vplyv NATO na 

zahraničnú politiku Slovenska v medziach skúmaných oblastí. 

Na základe výsledkov výskumu je tiež možné argumentovať, že úvaha o tom, že 
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slovenská zahraničná politika je súborom národných a zároveň európskych tendencií nie je 

platná. Nasvedčuje tomu absolútna prevaha kódu “0” (nevykazovanie žiadnych znakov 

europeanizácie), na základe ktorého sa dá tvrdiť, že tendencie v slovenskej zahraničnej 

politike v troch skúmaných oblastiach sú primárne slovenského charakteru. 

7. 1. Postoj Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova 

  Otázka slovenského prístupu k medzinárodnému statusu Kosova je možné zaradiť 

spomedzi 3 skúmaných oblastí na druhé miesto, čo sa týka počtu okódovaných jednotiek. 

Dokopy ich bolo 67, čo znamená, že oproti otázke tureckého členstva v EÚ je v slovenskej 

zahranično-politickej agende o niečo podstatnejšia. Pri kosovskej otázke bol zaznamenaný 

vplyv silnej europeanizácie (kód „4“) len 1x, rovnako aj vplyv slabej europeanizácie (kód 

„2“). 55 okódovaných jednotiek patrilo pod národný vplyv SR (kód „0“), čo jasne 

dokazuje, že slovenský zahranično-politický postoj nie je europeanizovaný.  

Čo sa týka vývoja slovenského zahraničého postoja k tejto výskumnej oblasti, 

v roku 2005 bolo možné identifikovať určitú ambivalentnosť v postojoch slovenskej 

diplomacie voči statusu Kosova. Boli prítomné tendencie k aktívnej účasti Slovenska pri 

formovaní kosovského medzinárodného statusu (Ročenka, 2005). Slovensko sa dá 

považovať za krajinu, ktorá spomedzi krajín, ktoré sa k statusu Kosova stavajú negatívne, 

prejavuje najväčší nesúhlas voči tejto otázke (Ročenka, 2007).V roku 2012 vznikol zo 

slovenskej iniciatívy inštitút CEPI, ktorý prispel k miernej zmene v pôvodnej jednostrannej 

politike voči Kosovu (Ročenka, 2012). Dlhodobým problémom Slovenska je to, že tam 

neprebieha žiadna transparentná verejná diskusia súvisiaca s Kosovom (Ročenka, 2013). 

Z výskumu vyplynul záver, že postoj Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova zostal 

konštantný. 

7. 2. Zahraničná politika Slovenska voči Ukrajine 

  Pri skúmaní slovenskej zahraničnej politiky voči Ukrajine sa kód „Y“ (iný vplyv) objavil 

len 2-krát, čo je pri celkovom počte okódovaných jednotiek (231) v tejto skúmanej oblasti 

zanedbateľné množstvo. Kód „0“ (nevykazovanie žiadnych znakov europeanizácie) 

vyskytol 205-krát oproti kódu „4“ (silná europeanizácia), ktorý sa objavil 6-krát. Kód „2“ 

(slabá europeanizácia) bol zaznamenaný 2-krát, ravnko ako aj kód „Y“  

(iný vplyv). Ako aj pri kosovskej otázke, je oprávnené v tejto skúmanej oblasti tvrdiť, že 

slovenský postoj voči Ukrajine nie je europeanizovaný. 

Čo sa týka vývoja slovenskej zahraničnej politiky voči Ukrajine, veľký vplyv 



 

 

46 

europeanizácie bol viditeľný v roku 2000, kedy Slovensko ako súčasť procesu 

pristupovania do EÚ začalo uplatňovať režim víz smerom k Ukrajine (Ročenka, 2000). 

V roku 2003 v rámci snahy o skvalitnenie vzťahov s Ukrajinou vyvinulo Slovensko 

vlastný diplomatický prístup (Ročenka, 2003). To vyústilo do reformy slovensko-

ukrajinských vzťahov (Ročenka, 2004), ktorá sa naplno prejavila v roku 2005, kedy boli 

jasne viditeľné tendencie vytvárať pevné bilaterálne kontakty. O tom svedčila skutočnosť, 

že v období od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 až po rok 2005 bolo možné 

považovať rok 2005 za rok, kedy došlo k najpočetnejším bilaterálnym interakciám medzi 

Slovenskom a Ukrajinou  (Ročenka, 2005). Slovensko z vlastnej iniciatívy poskytlo 

Ukrajine dokument s názvom Návrh pomoci SR Ukrajine pri plnení cieľov Akčného plánu 

EÚ - Ukrajina, ktorý bol podľa slov vtedajšieho predsedu ukrajinskej vlády Jechanurova 

najlepšie spracovaný dokument spomedzi všetkých dokumentov, ktoré Ukrajine poslali 

ostatné krajiny s cieľom usmerniť ju pri plnení zámerov tohoto plánu (Ročenka, 2005). 

Ochladenie slovensko-ukrajinských bilaterálnych vzťahov sa objavilo v roku 2009 

v dôsledku krízy s plynom. Zrejme to súviselo aj s faktom, že spomedzi ostatných krajín sa 

jedine Slovensko postavilo na stranu Ruska  (Ročenka, 2009). Aj keď následky tejto krízy 

ešte doznievali, zlepšenie nastalo v nasledujúcom roku a prispelo k upevneniu kladného 

postoja slovenskej diplomacie k integračným aktivitám Ukrajiny do európskych štruktúr 

(Ročenka, 2010). V roku 2011 Slovensko usporiadalo v spolupráci s ukrajinskými 

inštitúciami Národný konvent o EÚ na Ukrajine (Ročenka, 2011).V roku 2013 predseda 

vlády Fico odmietol tvrdenie, že by integrácia Ukrajiny do EÚ bola jedným z cieľov 

zahranično-politickej agendy Slovenska (Ročenka, 2013).V nasledujúcom roku pretrvávala 

dvojkoľajnosť v artikulácii slovenského postoja voči Ukrajine zo strany premiéra Fica 

a ostatných politických aktérov na Slovensku. Fico pokračoval vo svojej negatívne ladenej 

rétorike, zatiaľ čo ostatné politické subjekty naďalej podporovali ukrajinský integračný 

proces do EÚ (Ročenka, 2014). V roku 2016 sa Ficov postoj mení smerom 

k pragmatickejšej argumentácii (Ročenka, 2016). V roku 2018 bola podpora slovenskej 

diplomacie smerovaná k deklarácii územnej celistvosti Ukrajiny a k pomoci pri reformnej 

obnove krajiny (Ročenka, 2018). Z uvedených faktov vyplýva, že slovenský diplomatický 

vzťah k Ukrajine sa neustále vyvíja a vo veľkej miere reflektuje vývoj na medzinárodnej 

scéne, ktorá sa týka oboch aktérov.  
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7. 3. Postoj Slovenska k možnému vstupu Turecka do EÚ 

  V tejto výskumnej oblasti bol zaznamenaný vo výskume najmenší počet okódovaných 

jednotiek, 42, (oproti kosovskej otázke, ktorá mala dokopy 67 okódovaných jednotiek 

a zahraničnej politiky smerom k Ukrajine, ktorá mala 231 okódovaných jednotiek) vďaka 

čomu je možné argumentovať, že otázka možného tureckého členstva v EÚ nepatrí medzi 

prioritné sféry záujmu slovenskej zahraničnej politiky. Svedčí o tom aj fakt, že otázka jeho 

členstva, ako aj samotného Turecka,  sa v Ročenkách vyskytovala len minimálne. 

Z celkového počtu 42 okódovaných jednotiek patrí najväčšia časť, 32 jednotiek, pod kód 

„0“ (nevykazovanie žiadnych znakov europeanizácie). Kód „4“ (silná europeanizácia) sa 

nevyskytol vôbec, rovnako ako ani kódy „3“ (výrazná europeanizácia), „1“ (minimálna 

europeanizácia) a „X“ (vplyv NATO). Kód „2“ (slabá europeanizácia) bol pripísaný len 1 

kódovacej jednotke. Kód „Y“ patriaci vplyvu iného faktora sa naopak vyskytol až 7-krát 

(vždy v spojení s vplyvom OSN). Aj pri tejto výskumnej oblasti je na mieste 

argumentovať, že ani táto sféra slovenskej zahraničnej politiky nie je europeanizovaná. 

Čo sa týka vývoja slovenskej zahraničnej politiky voči možnému vstupu Turecka 

do EÚ, v dobe, čerstvo po vstupe do EÚ, predstavovala táto problematika na Slovensku 

tému, pri ktorej sa nedalo presne určiť jasný postoj. Komplikovanosť tejto témy 

umocňovala skutočnosť, že Slovensko bolo zástancom prijímania nových krajín do 

európskych štruktúr, čo sa prejavilo napríklad pri kladnom prijatí plánu členstva v EÚ pre 

Rumunsko a Bulharsko v roku 2003. Nejasnosť v postoji voči tureckej otázke 

odzrkadľovala neschopnosť dohodnúť sa na jednotnom stanovisku na úrovni straníckych 

štruktúr. Preto musela zakročiť NR SR, ktorá po prvýkrát práve pri otázke Tureckého 

členstva v EÚ využila možnosť prináležiacu jej z ústavy zaviazať vládu SR držať sa 

jednoznačného postoja počas jednaní Európskej rady a Rady ministrov. To sa odzrkadlilo 

na konečnom súhlasnom postoji Slovenska k stanovisku Európskej rady týkajúceho sa 

zahájenia prístupových jednaní s Tureckom. Tureckú otázku v počiatočných rokoch 

pôsobenia Slovenska v európskych štruktúrach nemožno zaradiť medzi kľúčové oblasti 

slovenského záujmu (Ročenka, 2005).V roku 2006 došlo k zmene postoja voči Turecku, čo 

bolo spôsobené výmenou vládnej garnitúry po voľbách. Dosluhujúcu, politicky 

umiernenejšiu (čo sa postoja týka) Dzurindovu vládu, vystriedala politicky progresívnejšia 

Ficova vláda, ktorá sa nebála priamo vyjadriť sympatie voči tureckému členstvu v EÚ. 

Ficova strana však našla svoj protipól v tomto názore v strane SNS, ktorá bola opačného 

názoru na vstup Turecka do EÚ (Ročenka, 2006). Podobný diskurz voči tureckému 
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členstvu pokračoval aj v roku 2012 zo strany Ficovej vlády (Ročenka, 2012). V týchto 

súvislostiach však nebola vo výskume zaznamenaná žiadna explicitná súvislosť zmeny 

rétoriky pod vplyvom EÚ. K otázke zahájenia prístupových rokovaní medzi Tureckom 

a EÚ sa Slovensko kvôli nejednotnému postoju vládnych strán síce podporilo začatie 

prístupového procesu, no vyžadovalo otvorený koniec týchto rozhovorov (Ročenka, 2013). 

V nasledujúcich rokoch nedošlo k žiadnej výraznej zmene v postoji Slovenska voči otázke 

tureckého vstupu do EÚ. 

 

Záver 

  Táto diplomová práca reagovala na nedostatok analytických prác, ktoré by pokrývali 

problematiku europeanizácie v spojení so slovenskou zahraničnou politikou. Téma vplyvu 

EÚ na Slovensko je nepochybne veľmi zaujímavá a vďaka jej obsahovej šírke nemohli byť 

analyzované všetky jej stránky a súčasti v rámci výskumu jednej práce. Rozsah, ktorý je 

pre diplomové práce vyhradený dovoľoval skúmanie len určitého segmentu tejto témy. 

Pričom aj medzi nimi sa dá zostaviť poradie podľa frekvencie ich výskytu v slovenskej 

zahranično-politickej rétorike. Ukrajina je oblasťou objavujúcou sa veľmi často. 

Medzinárodný status Kosova je takisto oblasťou, kde sa slovenská diplomacia angažuje vo 

výraznej miere. A napokon otázka možného členstva Turecka v EÚ je sférou, ktorá sa 

vyskytla v skúmaných dokumentoch niekoľkokrát, no nebolo to tak často, ako u 

predošlých dvoch oblastí. Obsahová analýza umožnila preskúmanie dokumentov za 

účelom nájdenia výskumných jednotiek, ktoré by v sebe niesli jasne stanovený pôvod 

postoja, čiže to, či išlo o primárne slovenský postoj, alebo hral úlohu vplyv EÚ, NATO, či 

iného faktoru. 

 Pri všetkých troch skúmaných oblastiach vyšiel výskumný koeficient dosť vysoký 

na to, aby bolo možné považovať výsledky výskumu za valídne. Z výsledkov vyplynulo, 

že, kód zastupujúci „slovenský národný záujem“ výrazným spôsobom prevyšuje všetky 

ostatné kódy v každej jednej skúmanej oblasti. Až do takej miery, že je význam ostatných 

kódov je možné považovať za minimálny. V rámci ostatných kódov bol najviac zastúpený 

kód označujúci „silnú europeanizáciu“ a „iný faktor“. Na základe toho bolo možné priradiť 

negatívnu odpoveď na všetky tri výskumné otázky, ktoré sa týkali toho, či je slovenská 

zahraničná politika v danej výskumnej oblasti europeanizovaná. A pretože vplyv 

europeanizácie nebol potvrdený v ani jednej z týchto oblastí, bolo možné zamietnuť aj 

výskumnú hypotézu, ktorá predpokladala europeanizáciu slovenskej zahraničnej politiky 
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vo všetkých troch skúmaných oblastiach.  

 Europeanizácia zahraničnej politiky Slovenska je témou, ktorá si zaslúži väčšiu 

pozornosť odbornej verejnosti a stojí za to preskúmať ju do detailov. Verím, že táto 

diplomová práca prispela aspoň malou mierou k analýze vplyvu EÚ na Slovensko a jeho 

zahranično-politickú agendu. 

 

Odporúčania 

  Najzávažnejším limitom tohto výskumu je fakt, že táto diplomová práca vychádza z 

predpokadu, že v prípade europeanizácie slovenskej zahraničnej politiky bude Slovensko 

túto skutočnosť deklarovať vo svojich zahranično-politických vyhláseniach a prihlási sa k 

nej. K tomu ale nemusí vždy dôjsť a to z rôznych dôvodov. Môže ísť o stratégiu 

politických strán nevyvolať dojem, že slovenská zahraničná politika je viac európska, než 

slovenská. Alebo to môže vychádzať z toho, že je zrejmé, že Slovensko ako súčasť 

európskych štruktúr bude podmieňovať líniu svojej zahraničnej politiky zahranično-

politickým koncepciám EÚ a teda nie je potrebné to deklarovať v každom vyhlásení, ktoré 

Slovensko vydá. Môže to byť vyvolané aj kombináciou týchto dvoch možností, alebo 

môže ísť o nejaký iný, na tomto mieste nešpecifikovaný, dôvod. 

Ak pripustíme fakt, že europeanizácia slovenskej zahraničnej politiky nie je vo 

všetkých prípadoch deklarovaná, bolo by užitočné urobiť podrobnejší výskum, ktorý by 

išiel viac do hĺbky a analyzoval by zahranično-politické postoje Slovenska a EÚ zároveň, 

za účelom nájdenia korelácie medzi nimi.    

Uvedomujem si aj nedostatky, ktoré sa pri výskume v tejto práci mohli objaviť 

a s ktorými sa na začiatku nepočítalo. Vychádzajú najmä z toho, že ako študent som 

doposiaľ nenazbierala skúsenosť so samostatným výskumom v praxi (ak nepočítam 

výskum v tejto diplomovej práci), i keď po teoretickej stránke som bola zásobená 

dostatočným množstvom informácii o tom, ako presne ho uskutočniť. Práve preto bola 

napríklad striktne dodržaná doba medzi jednotlivými kolami pilotného, aj hlavného 

výskumu,aby to zabezpečilo hodnovernosť výsledkov. V tejto súvislosti uznávam, že doba  

10 dní mohla byť predĺžená minimálne na 14 dní, aj keď spĺňala povolené časové 

rozmedzie. V budúcnosti by bolo prínosné, aby boli tri skúmané oblasti tejto práce 

analyzované do väčšej hĺbky, nielen na základe explicitne vyjadreného vplyvu na 

slovenskú zahraničnú politiku zo strany EÚ. 
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Summary 

  Táto diplomová práca pojednávala o miere vplyvu členstva Slovenska v EÚ na slovenskú 

zahraničnú politiku v troch rozličných oblastiach, vo vzťahu k medzinárodnému statusu 

Kosova, zahraničnej politiky Slovenska voči Ukrajine a možnému členstvu Turecka v EÚ. 

Výskum bol uskutočnený na základe obsahovej analýzy oficiálnych dokumentov, v rámci 

ktorých boli v centre záujmu kódy prináležiace rôznej intenzite europeanizácie, národnému 

vplyvu, pôsobeniu NATO a iných faktorov na zahranično-politickú agendu Slovenska. 

Pomocou metódy percentuálnej zhody a Cohenovej kappy bolo možné označiť získané 

výsledky výskumu za dostatočne spoľahlivé na to, aby mohlo dôjsť k zamietnutiu 

výskumnej hypotézy, ktorá sa domnievala, že slovenská zahraničná politika je 

europeanizovaná. Z toho vyplýva, že vplyv zo strany EÚ na slovenskú zahraničnú politiku 

sa v medziach troch skúmaných oblastí nepotvrdil. 
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ácia 
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ácia 
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žiadnych 

znakov 
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Vplyv 

NATO 

Iný vplyv 

Definíc

ia 

Stav, kedy 

dochádza 
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emu 

nasledova
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politiky 
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Zahraničn

o- 

politické 

smerovani
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Slovenska 

je dané 

politickým 

smerovaní

m EÚ. 

 

Stav, kedy 

dochádza 
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nasledovan

iu politiky 

EÚ. Vo 

významnej 

miere je 

zahranično

- politické 

smerovani

e SR dané 

politickým 

smerovaní
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alebo konanie 

je podmienené 

Slovenskom, 

jeho 

predstaviteľmi, 

inštitúciami 

a históriou. 

 

Stav, kedy 

dochádza 

k ovplyvň

ovaniu 

zahraničn

o-

politickej 

koncepcie 

SR zo 

strany 

NATO. 

 

Stav, kedy 

dochádza 

k ovplyvňo

vaniu 

zahranično

-

politického 

smerovani

a SR zo 

strany 

iného 

faktora, 

než je SR, 

EÚ 

či NATO 

 

Ukážko

vý 

príklad 

Na 

základe 

jednotnej 

politiky 

súdržnosti 

EÚ sa 

Slovensko 

zaväzuje 

k tomu, že 

podporí 

požadovat

eľskú 

krajinu 

o otvoreni

e 

spoločnéh

o dialógu 

v prejedná

vanej veci. 

Po 

dôkladnom 

zvážení 

Slovensko 

príjme 

navrhnutú 

stratégiu 

EÚ v 

oblasti 

regionálne

ho rozvoja, 

no trvá na 

zachovaní 

jednej časti 

z jeho 

pôvodného 

10-

bodového 

návrhu. 

Po dlhých 

rokovaniach 

s Komisiou si 

Slovensko 

vyhradzuje 

právo zachovať 

svoj pôvodný 

návrh 

v polovičnej 

miere a súčasne 

na žiadosť 

Komisie 

obmeniť jeho 

druhú polovicu 

podľa 

perspektívy EÚ. 

V rámci 

prejednávanej 

témy 

Východného 

partnerstva sa 

Slovensko 

rozhodlo 

zachovať si 

svoju pôvodnú 

vyjednávaciu 

pozíciu, no 

zároveň 

prisľúbilo, že 

z diskutovaných 

18 bodov, 

upraví dva 

týkajúce sa 

slovensko-

ukrajinských 

vzťahov podľa 

Na základe 

rozhodnutia 

slovenskej 

vlády 

Slovensko 

nepodporí 

prerozdeľovací 

mechanizmus 

pre imigrantov 

prichádzajúcic

h do Európy. 

Po vzore 

svojich 

partnerov 

z NATO 

sa 

Slovensko 

rozhodlo 

odmietnuť 

nariadenie 

Komisie 

týkajúce 

sa zmeny 

svojho 

odmietavé

ho postoja 

voči 

migranto

m. 

Na 

Slovensku 

sa nebudú 

zavádzať 

odporúčan

é 

opatrenia, 

ktoré 

navrhla 

Komisia. 
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odporúčania 

Komisie. 

Pravidl

o 

kódova

nia 

-priame 

prepojenie 

s EÚ/ 

odkazovan

ie na EÚ 

-v súlade s 

EÚ 

-spoločný 

postup 

-

odkazovan

ie na 

Brusel, na 

inštitúcie 

EÚ 

-vplyv EÚ,  

pod 

vplyvom 

EÚ 

-pod 

vplyvom 

európskej 

politiky 

-výrazy 

vzťahujúce 

sa na EÚ, 

ako napr. 

európsky, 

Brusel, 

bruselský, 

európska 

komunita, 

európske 

orgány, 

inštitúcie 

EÚ, apod. 

-Výrazný 

vplyv 

EÚ/európs

kych 

inštitúcií, 

Bruselu 

-Vo 

výraznej 

miere, 

výrazným 

spôsobom 

 

-Slovné výrazy 

poukazujú na 

vplyv EÚ a 

národného 

záujmu v rámci 

slovenskej 

zahraničnej 

politiky v 

pomere zhruba 

50 : 50 

- slová ako 

spolovice, 

čiastočne, 

v polovičnej 

miere, ako aj, v 

spolupráci 

s ďalšími štátmi 

EÚ, 

koordinácia/koo

rdinovane/koord

inovaný 

-Slovné výrazy 

v tejto kategórii 

poukazujú na 

prevahu vplyvu 

národného 

záujmu SR nad 

záujmom EÚ 

v rámci 

slovenskej 

zahraničnej 

politiky, pričom 

ale vplyv EÚ je 

prítomný, ale 

len v 

minimálnej 

miere 

-odkazovanie 

primárne na 

slovenský 

záujem/politiku/

smerovanie/age

ndu/vnímanie/n

ázory 

-slová ako 

minimálna 

miera, málo, 

minimálne, 

zanedbateľne 

 

-slovné 

spojenie 

„slovenský 

záujem, „ 

podľa 

Slovenska/slov

enskej 

vlády/slovensk

ých inštitúcií“, 

Národnej rady 

SR, 

slovenských 

politických 

predstaviteľov 

-Všetky 

konotácie 

v tejto 

kategórii 

poukazujú na 

čistý vplyv 

slovenského 

národného 

záujmu v rámci 

slovenskej 

zahraničnej 

politiky, ktorý 

nie je nijkým 

spôsobom 

obmedzený, či 

ovplyvnený 

záujmom EÚ 

 

-Slovné 

výrazy 

v tejto 

kategórii 

poukazujú 

na 

zdieľaný 

postoj SR 

a NATO v 

zahraničn

o-

politickýc

h 

otázkach, 

ktorý je 

zároveň v 

rozpore s 

postojom 

EÚ 

-

odkazova

nie na 

NATO/Al

ianciu 

Politické 

kroky 

odpovedaj

úce 

politickej 

perspektív

e 

Slovné 

výrazy 

v tejto 

kategórii 

poukazujú 

buď na 

neurčitý 

zdroj 

vplyvu na 

zahranično

-politické 

smerovani

e SR, alebo 

sa jedná o 

zdroj iný 

než SR, 

EÚ a 

NATO 

 

Príloha č. 2: Výsledok emprirického výskumu pre skúmanú oblasť Kosova (tabuľka) 

1.Kolokódovania 

↓ 

2.Kolo 

kódovania→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód 

X 

Kód 

Y 

Súčet 

Kód 4  1 0 0 0 0 0 0 1 

Kód 3  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 2  0 0 1 0 0 0 0 1 

Kód 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 0  1 0 0 1 55 0 1 58 

Kód X  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód Y  0 0 0 0 0 0 7 7 

Súčet  2 0 1 1 55 0 8 67 
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Príloha č. 3: Výsledok emprirického výskumu pre skúmanú oblasť Ukrajiny (tabuľka) 

1.Kolokódovania 

↓ 

2.Kolo 

kódovania→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód 

X 

Kód 

Y 

Súčet 

Kód 4  6 0 0 0 0 0 0 6 

Kód 3  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 2  3 0 2 0 0 0 0 5 

Kód 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 0  4 0 1 0 211 0 0 216 

Kód X  1 0 0 0 0 0 0 1 

Kód Y  1 0 0 0 0 0 2 3 

Súčet  15 0 3 0 211 0 2 231 

 

 

Príloha č. 4: Výsledok emprirického výskumu pre skúmanú oblasť Turecka (tabuľka) 

1.Kolokódovania 

↓ 

2.Kolo 

kódovania→ 

Kód 4 Kód 3 Kód 2 Kód 1 Kód 0 Kód 

X 

Kód 

Y 

Súčet 

Kód 4  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 3  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 2  0 0 1 0 1 0 0 2 

Kód 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód 0  0 0 1 0 32 0 0 33 

Kód X  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kód Y  0 0 0 0 0 0 7 7 

Súčet  0 0 2 0 33 0 7 42 
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Úvod do témy  

Téma europeanizácie nie je pojmom, ktorý by sa objavil na medzinárodnej scéne len 

nedávno. Je skloňovaná už pomerne dlho. Avšak zameranie na europeanizáciu Slovenska 

je oblasťou, ktorá nie je dostatočne akademicky pokrytá. Existuje len niekoľko málo prác, 

ktoré by sa venovali primárne tejto problematike. Cieľom tejto diplomovej práce bude 

preto pokúsiť sa priniesť nové poznatky na túto nie veľmi prebádanú oblasť slovenskej 

zahraničnej politiky. Ústrednou témou je europeanizácia zahraničnej politiky Slovenska po 

získaní členstva v Európskej Únii (EÚ) vo vzťahu k trom oblastiam, a to konkrétne k 

medzinárodnému statusu Kosova, zahraničnej politike voči Ukrajine a k členstvu Turecka 

v EÚ. Výber práve týchto tém je odôvodnený prienikom záujmov Slovenska a EÚ v oblasti 

ich zahraničných politík.   

Výskumný cieľ, výskumná otázka  

Výskumným cieľom tejto práce je zistiť, či došlo na Slovensku k europeanizácii 

zahraničnej politiky členstvom Slovenska v EÚ?  

Výzkumné otázky  

Nasledujúca výskumná otázka a na ňu naväzujúce výskumné podotázky budú slúžiť ako 

nástroj k tomu, aby bolo možné naplniť vyššie spomenutý výskumný cieľ.   

Výskumná otázka: Došlo k europeanizácii zahraničnej politiky Slovenska jeho 

členstvom v EÚ?  

Výskumné podotázky:  

4. Aký bol postoj Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova pred členstvom Slovenska v 

EÚ?  

5. Zmenil sa postoj Slovenska k medzinárodnému statusu Kosova členstvom Slovenska v 

EÚ?  

6. Aká bola zahraničná politika Slovenska voči Ukrajine pred členstvom Slovenska v EÚ?   

7. Zmenila sa zahraničná politika Slovenska voči Ukrajine členstvom Slovenska v EÚ?  

8. Aká bola zahraničná politika Slovenska voči Turecku pred členstvom Slovenska v EÚ?  
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9. Zmenila sa zahraničná politika Slovenska voči Turecku členstvom Slovenska v EÚ, s 

ohľadom na prípadné členstvo Turecka v EÚ?  

Prehľad literatúry  

  Kombinácii troch oblastí, ktoré budú kľúčové pre túto diplomovú prácu a zároveň 

predstavujú dôležité oblasti zahraničnej politiky Slovenska sa venuje len veľmi málo 

publikácii. Jedným príkladom je Bruselenie valašiek: naša zahraničná politika po novom, 

v ktorom je priblížený pohľad na zmeny, ktoré nastali v slovenskej zahraničnej politike po 

Lisabonskej zmluve, čo poskytne tejto práci relevantné informácie o tom, akým spôsobom 

sa v roku 2009 zmenilo zahranično-politické smerovanie Slovenska. Rovnako, ako postoj 

voči členstvu Turecka v EÚ spôsobuje značné problémy na úrovni slovenských politických 

strán, tak postoj EÚ voči Ukrajine ohľadne jej možného budúceho členstva v EÚ nie je 

jednotný, čo podľa autorov napomáha nárastu ruského vplyvu v krajine (Valášek, 2010). 

Častejší je výskyt jednej, či dvoch z týchto oblastí v rámci jednej publikácie. Doterajší 

výskum na tému východnej Európy a regiónu Balkánu tvrdí, že región západného Balkánu 

má v porovnaní s regiónom východnej Európy silnejšie postavenie v merítku zahraničnej 

politiky EÚ. Členské štáty strednej a východnej Európy sú v zahranično-politickej agende 

EÚ podstatné a významným spôsobom ovplyvňujú jej vývoj. Mieru zmien, ktorá nastala v 

roku 2004 po rozšírení EÚ, je však obtiažné hodnotiť priamočiaro (Dančák-Hloušek, 

2007). Slovensko je jednou z krajín, ktoré pristúpili do EÚ v rámci tohto rozšírenia a preto 

je dôležité vedieť, aké dopady toto rozšírenie malo. Europeanizácia Balkánu leží v centre 

záujmu diela European Foreign Policy and the Challenges of Balkan Accession, o ktorej je 

pojednávané ako teoreticky, tak aj prakticky. Obzvlášť podstatné pre túto diplomovú prácu 

je to, že publikácia bližšie opisuje proces jednaní medzi Kosovom a EÚ ohľadne 

medzinárodného postavenia Kosova, čo umožňuje lepšie pochopiť dôležitosť tejto témy a 

rozpoltenosť, ktorá je stále prítomná vo vnútri EÚ. Ako je tu argumentované, prípad 

Balkánu je sám o sebe špecifický a preto sa pri riešení suverenity tohto regiónu treba riadiť 

všeobecne platnými pravidlami, nie európskym modelom vlády, ktorý je v prostredí EÚ 

chápaný ako legitímny (Noutcheva, 2012). Teoretický rámec zahraničnej politiky EÚ, jej 

vývoja a inštitucionalizácie je témou, ktorá je bližšie priblížená hneď v niekoľkých 

publikáciách. Smith sa napríklad pri vysvetľovaní zahraničných tendencií EÚ zbavuje 

komplexného pohľadu a zameriava sa na rozdielne regióny sveta, v rámci ktorých 

dochádza k rozdielnosti zahraničných záujmov EÚ. Toto rozdelenie je pochopiteľné a 

obsahovo zrozumiteľné a môže byť hodnotené pozitívne. Poukazuje tiež na zaujímavú 
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skutočnosť, a teda že EÚ v oblasti zahraničnej politiky vykazuje známky štátu, jej výstupy 

ale nenesú podobnosti štátneho aktéra (2002). Medzeru v tomto diele vidím v tom, že sa 

venuje len zahraničnej politike na úrovni EÚ bez náväznosti na Slovensko, ktoré je v 

centre záujmu tejto diplomovej práce. Iní, konkrétne Carta a Morin, si dávajú za cieľ 

priniesť trošku iný pohľad na koncept zahraničnej politiky a vysvetliť tak jej pôvod. 

Poskytujú originálnu perspektívu prostredníctvom prístupov postštrukturálnych, 

konštruktivistických, diskurzívno inštitucionalistických a kritickej diskurzívnej analýzy. 

Svoje snahy smerujú k syntéze pohľadov rôznych teórii na oblasť zahraničnej politiky 

(2014). Po teoretickej stránke môžu byť informácie z tejto publikácie použité pri 

pristupovaní k zahraničnej politike EÚ a Slovenska, avšak chýba jej praktická stránka a 

odkazovanie na Slovensko, Kosovo, Ukrajinu či Turecko.  

  Spomedzi predstavených autorov a ich publikácií venujúcich sa primárne zahraničnej 

politike,  je tématika Turecka a jeho možného členstva v EÚ značne zanedbávaná. 

Okrajovo je jej venovaný priestor len v publikácii Bruselenie valašiek: naša zahraničná 

politika po novom. Oproti tomu je téme Kosova a Ukrajiny venovaný v týchto publikáciách 

väčší priestor.  

  Konceptu europeanizácie sa mnoho autorov venuje  použitím teoretickému prístupu, na 

základe ktorého je možná následná komparácia štátov z pohľadu europeanizácie ich 

politík. Publikácia The New Member States and the European Union: Foreign policy and 

Europeanization využíva „bottom-up“, „top-down“ a „horizontal euoropeanization“ 

dimenzie na vysvetlenie fungovania europeanizácie. Je tu poukázané na dvojaký trend pri 

adaptácii Slovenska v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP). 

Slovensko sa jednak snaží vynakladať úsilie na budovanie kvalitnej diplomatickej služby a 

zároveň sústreďuje svoju pozornosť na efektívnu spoluprácu s orgánmi zahraničnej 

politiky EÚ. A jednak ciele a priority jeho zahraničnej politiky prešli posunom z plnej 

harmonizácie SZBP pred vstupom Slovenska do EÚ, k postupnému formovaniu vlastných 

národných priorít (Baun-Marek, 2013). Tento fakt je pre túto diplomovú prácu 

usmerňujúci, pretože ozrejmuje konkrétnu zmenu, ktorou prešla zahraničná politika 

Slovenska. Medzery publikácie však vidím v zanedbaní kľúčových tém pre túto prácu, teda 

vzťah k medzinárodnému statusu Kosova, zahraničnú politika Slovenska voči Ukrajine a 

členstvo Turecka v EÚ. Ponímanie europeanizácie skrze troch téz predstavujú Conway a 

Patel, ktorí na ich základe vysvetľujú hlavné prístupy, ktoré sa europeanizáciou zaoberajú. 

Z téz vyplýva, že samotný proces europeanizácie je dynamický a vyvíja sa v čase. Pre túto 
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diplomovú prácu to konkrétne znamená, že je treba skúmať celý jej vývoj a udalosti, ktoré 

sa v ňom odohrávajú, aby bolo možné určiť, či sú priamou príčinou zmien, ktoré v tomto 

vývoji nastali. Dielo však nijakým spôsobom neopisuje europeanizáciu slovenskej 

zahraničnej politiky (2010). Pracovaním s pojmom europeanizácia z pohľadu sociálnych 

aktérov sa Devaux a Sudbery snažia nájsť odpoveď na to, či rozširovanie EÚ vyvolalo 

zmenu jej politického zriadenia. Za veľmi prínosný pre túto prácu považujem ich odlišný 

uhol pohľadu, ktorým je možné nazerať na europeanizáciu. Dôvodom je skutočnosť, že 

témy ako spätné efekty, ktoré europeanizácia spôsobuje smerom z národnej úrovne na 

úroveň EÚ, spolupráca medzi týmito úrovňami a v neposlednom rade úloha sociálnych 

aktérov pri celom procese europeanizácie, nie sú dostatočne spracované akademickou 

obcou a preto im je treba venovať väčšiu pozornosť (2009). Dielo by bolo pre túto 

diplomovú prácu obsahovo prínosnejšie, ak by bol venovaný priestor aj Slovensku, nie len 

pár vybraným krajinám. Je však zrozumiteľné aj napriek tomu, že ide o obsahovo pomerne 

zložitú tému a prináša hodnotné informácie pre výskum konceptu europeanizácie.  

  Samotný koncept europeanizácie prešiel určitým vývojom. Prvotne sa sústredil na 

dvojsmernú europeanizáciu týkajúcu sa EÚ a členských štátov a zahrňujúcu v rovnakej 

miere “uploading” národných policies na úroveň EÚ, ako aj “downloading” EÚ policies na 

úroveň štátu. Neskôr sa však stal najviac skloňovanou oblasťou konceptu europeanizácie 

práve “downloading”, a to najmä pri pojednávaní o štátoch strednej a východnej Európy. 

Počas pristupovacieho procesu do EÚ u krajín strednej a východnej Európy bola 

europeanizácia považovaná za hlavný zdroj, ktorý stál za konvergenciou ich politík. EÚ je 

i naďalej primárnym zdrojom difúzie v oblasti zahraničnej politiky týchto krajín aj po tom, 

čo nadobudli členstvo. Krajiny strednej a východnej Európy ako novší členovia EÚ však 

majú narozdiel od svojich predchodcov vo svojej moci väčší priestor na ovplyvňovanie, 

prípadne obmedzenie, europeanizácie (Matlak-Schimmelfennig-Woźniakowski, 2018). Čo 

sa týka dynamiky europeanizácie v sfére zahraničnej politiky, tak tá je odlišná, než je to v 

ostatných oblastiach politiky, pretože sa tu neriadi žiadnym priamym vzorcom, podľa 

ktorého prechádza politika EÚ na úroveň členských krajín. Štáty sú tie, ktoré usmerňujú 

rozhodnutia, ako aj rýchlosť a dôraz na prispôsobenie sa v oblasti zahraničnej politiky. To 

znamená, že v rámci europeanizácie neexistuje iba jeden jediný vzorec, ktorý by sa dal 

aplikovať na všetky oblasti politík členských štátov (Alecu de Flers-Müller, 2009).  

Konceptuálna a teoretická štruktúra, výskumné hypotézy  
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Koncept  

Kľúčovým konceptom tejto diplomovej práce je koncept europeanizácie, ktorý bude 

skúmaný v súvislosti so zahraničnou politikou Slovenska.  

Europeanizácia  

V akademickej sfére existuje mnoho prístupov, ktorými autori skúmajú koncept 

europeanizácie, rovnako ako aj definícií europeanizácie, ktoré na základe skúmania 

vytvárajú.      

Z českých autorov skúmajú tému europeanizácie P. Fiala, V. H 

loušek, M. Pitrová, P. Pšeja a P. Suchý. Spomedzi zahraničných autorov sa tejto téme 

venujú najmä T. Boerzelová, T. Risse, S. Bulmer, M. G. Cowlesová, J. Caporaso, K. 

Goetz, A. Héritier. C. Knill, Ch. Lequesne, J. Olsen a V. Schmidtová.  

Pričinením politológa amerického pôvodu Roberta Ladrecha, ktorý pojem europeanizácia 

ako prvý použil vo svojej práci, začal byť tento pojem od polovice 90. rokov používaný 

čoraz častejšie (Rovná-Kasáková-Váška, 2007). Najviac skloňovanou a uznávanou je 

definícia od Claudia Radaelliho, ktorý europeanizáciu veľmi podrobne definuje, ako 

„pozostávajúcu z procesov (a) vytvárania, (b) rozširovania a (c) inštitucionalizácie 

formálnych a neformálnych pravidiel, procedúr, politických paradigiem, štýlov, spôsobov 

„robenia vecí“ a zdieľaných hodnôt a noriem, ktoré sú najprv definované a konsolidované 

v rámci politických procesov EÚ a potom zahrnuté do logiky domáceho (národného a 

subnárodného) diskurzu, politických štruktúr a verejných politík“ (Radaelli, online, s. 5, 

2004). S Radaelliho definíciou ďalej pracujú aj Matlak, Schimmelfennig a Woźniakowski, 

pre ktorých je europeanizácia procesom, pri ktorom dochádza k politickému rozptylu EÚ. 

Do konceptu politiky zahrňujú všetky prvky europeanizácie, ktoré vo svojej definícii 

predstavil Radaelli. Pri ponímaní konceptu europeanizácie autori kladú dôraz na proces, 

ako aj výsledok, ktoré sú podľa nich rovnako dôležité (2018). Radaelliho spôsobom vníma 

europeanizáciu aj Börzel, ktorá tvrdí, že ide o „recipročný vzťah medzi EÚ a národnou 

úrovňou politík“ (s.19, 2003). Tomu podobnú definíciu ponúka Denca, ktorý výstižne 

zhrňuje koncept europeanizácie zahraničnej politiky tvrdením, že europeanizácia je 

koncept, ktorý zahrňuje dvoch aktérov, pričom jeden je v pozícií ovplyvňovania toho 

druhého (online, 2009). Pomorska ponúka definíciu europeanizácie, ktorá je obsahovo 

veľmi blízka vyššie spomenutým autorom. Podľa nej ide o „prebiehajúci a vzájomne 

konštitutívny proces zmeny, spájajúci národné a európske úrovne, a zachycujúci 
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narastajúcu vzájomnú závislosť oboch strán“ (2007:27, Major a Pomorska 2005:1 In Baun-

Marek, 2013).  Baun a Marek idú ešte ďalej a konštruujú svoju definíciu na základe troch 

dimenziií, konkrétne „top-down“, „bottom-up“ a horizontálnej dimenzie europeanizácie. 

„Top-down“ dimenzia sa v ich ponímaní týka vplyvu, ktorý má EÚ na národné a domáce 

„politics“, vládnuce štruktúry a „policies“. Dôležitú úlohu tu zohrávajú národní aktéri, 

inštitúcie a procesy, ktoré ovplyvňujú mieru, do akej bude zmena v rámci daného štátu 

ovplyvnená práve integráciou do EÚ. Do „bottom-up“ dimenzie podľa nich spadajú 

tendencie štátov posunúť národné preferencie, myšlienky a inštitucionálne modely na 

úroveň EÚ v snahe ovplyvniť jej politiky. Horizontálna europeanizácia podľa ich slov 

zahrňuje zvýšenú mieru interakcií medzi krajinami v rámci štruktúry EÚ, ktorá vedie k 

vzájomnému napodobňovaniu naprieč krajinami a prenosu politiky. Do tejto dimenzie 

patria početné úrovne, ako aj aktéri (2013).   

Všetci vyššie spomenutí autori okrem Matlaka, Schimmelfenniga a Woźniakowskieho,  

pracujú s dvoma úrovňami, pričom Radaelli, Börzel a Pomorska ich označujú priamo ako 

úroveň politík EÚ a úroveň politík konkrétneho štátu, kdežto Denca to poníma skôr 

všeobecne, používajúc pojem aktér.  

Conway a Patel na vysvetlenie pojmu europeanizácie využívajú najprv tri tézy slúžiace na 

zdôraznenie rizika, ktoré so sebou prináša snaha zjednodušiť pojem europeanizácie, a 

následne z nich vyvodzujú možné prístupy k tomuto pojmu. Prvou tézou je Europeanizácia 

nie je rovnomerný, jednosmerný a teleologický proces. V nej je zdôraznené to, že meniace 

sa historické kontexty ovplyvňovali a stále ovplyvňujú europeanizačné prúdy (2010). Na 

základe toho autori definujú pojem europeanizácie ako „komplexný, viacsmerný a 

otvorený proces vnútro-európskeho prepletenia, výmeny a spolupráce, ktorá tiež pozostáva 

z proti-tendencií k týmto vývojom“ (Conway-Patel, s. 4, 2010). V druhej téze pod názvom 

Europeanizácia  nemá fixné geografické hranice autori argumentujú, že tento pojem vždy 

bol a stále je fenoménom najviac prítomným práve v európskom priestore, ktorého hranice 

sa výrazným spôsobom zmenili v priebehu 20. storočia. To znamená, že tak, ako neexistuje 

prirodzený tvar, ktorý by sme mohli pripísať európskemu kontinentu, tak je existencia 

strohej definície europeanizácie v nedohľade. Poslednou tézou je Europeanizácia nie je iba 

o Európe. V jej jadre je tvrdenie, že od začiatku moderných dejín prebiehal proces 

európskej expanzie, čo viedlo k europeanizácii sveta. Autori tu poukazujú na zaujímavú 

skutočnosť, a teda že europeanizované inštitúcie a identity, rovnako ako aj procesy a 

vnímania  utvárajú to, čo ich spôsobuje. Prvým prístupom, ktorým je možné pristupovať k 
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štúdiu europeanizácie je normatívny prístup, v jadre ktorého leží mier. Práve ten 

predstavuje kľúčový princíp europeanizácie. Druhým je konštruktivistický prístup, ktorý v 

sebe zahŕňa diskurzívnu a kultúrno-historickú oblasť pojmu europeanizácie. Tretím je 

pragmatický prístup, ktorý využíva kombináciu analýzy diskurzívnych a materiálnych 

metód, ktorá pokrýva takmer všetky aspekty tohto pojmu. Práve tento prístup má najväčší 

vplyv na doterajší výskum konceptu europeanizácie (2010).  

  Všetci autori sa zhodujú na tom, že v europeanizácii ide o vzájomné pôsobenie dvoch 

úrovní, národnej a úrovne EÚ. Na základe toho dochádza k zmenám politík. Autorka tejto 

diplomovej práce v žiadnom prípade nechce spochybňovať tvrdenia týchto autorov, avšak 

pre účely témy tejto práce bude braný ohľad len na „top-down“ úroveň za účelom 

skúmania rozsahu vplyvu EÚ na zahraničnú politiku Slovenska. Podľa Dencovej definície 

bude EU vnímaná ako aktér, ktorý ovplyvňuje druhého aktéra, ktorý predstavuje 

Slovensko. Pričom ale odvodzujúc od Baunovej a Marekovej definície europeanizácie 

bude braný zreteľ na národných aktérov, inštitúcie a procesy na slovenskej politickej scéne, 

ktoré majú vo svojej moci ovplyvniť to, akou mierou bude ovplyvnená slovenská 

zahraničná politika pod vplyvom členstva Slovenska v EÚ. Preto definícia europeanizácie, 

ktorá bude použitá pre výskum v tejto práci znie nasledovne:   

„Europeanizácia je ovplyvňovanie zahranično-politického smerovania krajiny za 

účelom priblíženia sa štandardom, prioritám a cieľom zahranično-politického 

smerovania EÚ, vyvolané buď samotnou EÚ, alebo krajinou, v ktorej dochádza k 

europeanizácii“.  

Výzkumná hypotéza  

Výskumná hypotéza znie, „Členstvo Slovenska v Európskej Únie spôsobilo europeanizáciu  

slovenskej zahraničnej politiky“.  

Táto hypotéza je deskriptívna, nie explanatórna, pretože popisuje fakt, že sa slovenská 

zahraničná politika zmenila a identifikuje aj konkrétnu mieru tejto zmeny. Dôvod tejto 

zmeny je známy (europeanizácia), preto nepôjde o explanatórnu hypotézu.  

Empirické dáta a analytická technika  

Zdroje, z ktorých budú čerpané dáta  

 Primárnymi zdrojmi, z ktorých bude táto práca vychádzať sú oficiálne dokumenty, 

vyhlásenia a nariadenia slovenských politických orgánov, najmä Ministerstva zahraničných 
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vecí Slovenska (MZV), ktoré je v oblasti slovenskej zahraničnej politiky kľúčové, a 

inštitúcií EÚ.  

Sekundárnymi zdrojmi bude odborná literatúra v podobe monografií a článkov v 

internetových časopisoch zaoberajúcimi sa EÚ, europeanizáciou, tvorbou politiky a iných 

súvisiacich tém. Práca bude tiež obohatená o články z internetových zdrojov, ako sú 

napríklad EURACTIV, BBC, a pod.  

Operacionalizácia  

S konceptom europeanizácie budem v tejto diplomovej práci pracovať nasledovne. Vo 

vyhláseniach slovenskej vlády, jednotlivých slovenských ministerstiev (najmä MZV 

Slovenska), politických predstaviteľov Slovenska, v smerovaní slovenskej zahraničnej 

politiky, jej cieľoch a prioritách, budem hľadať :  

a. Odchýlky od smerovania, názorov, cieľov, priorít Slovenska z obdobia pred jeho  

členstvom v EÚ  

b. Preberanie smerovania, názorov, cieľov a priorít EÚ  

c. Ustúpenie od pôvodného smerovania, názorov, cieľov a priorít Slovenska z obdobia 

pred členstvom v  EÚ v prospech smerovania, názorov, cieľov a priorít EÚ  

d. Zamietnutie pôvodného smerovania, názorov, cieľov a priorít Slovenska z obdobia 

pred členstvom v  EÚ v prospech smerovania, názorov, cieľov a priorít EÚ  

Časové rozmedzie práce  

Časové vymedzenie, s ktorým bude táto práca narábať je obdobie pred získaním členstva v 

EÚ až do roku 2021, kedy bude táto práca odovzdaná. Časový priestor ale nie je 

nevyhnutne smerodatný pre túto diplomovú prácu, pretože napríklad téma vstupu Turecka 

do EÚ určite nebola v rebríčku priorít zahraničnej politiky Slovenska na prvých priečkach 

pred členstvom v EÚ. Pozornosť bude skôr smerovaná ani nie tak na časové ohraničenie, 

ako na samotné zmeny vo vyjadreniach k skúmaným oblastiam.  

Odôvodnenie výberu tém  

Medzinárodný status Kosova  

  Téma statusu Kosova nie je úplne jednoznačná a názory naň sa naprieč členskými štátmi 

rôznia. Medzi krajiny, ktoré sú proti uznaniu samostatnosti, je aj Slovensko, ktoré 
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vychádza zo svojej historickej skúsenosti pokojného rozpadu spoločného štátu s Českom. 

Oblasť západného Balkánu patrí medzi oblasti zahraničnej politiky Slovenska s vysokou 

dôležitosťou a rovnako aj samotná EÚ sa vo veľkej miere zaujíma o dianie na Balkáne, o 

čom svedčí jej prítomnosť v oblasti a pomoci pri riešení medzinárodného statusu Kosova 

(Bátora-Pulišová In Baun-Marek, 2013). Slovenský záujem v tomto regióne je 

nasmerovaný smerom k podpore bezpečnostnej a ustálenej situácie, dodržiavania zákonov, 

ekonomického rastu a šírenia politiky podľa európskeho vzoru (Nič, M. In Valášek, 2010).  

Zahraničná politika voči Ukrajine  

  Pre Slovensko je situácia v oblasti východnej Európy veľmi dôležitá, pretože bezpečnosť, 

ne/existencia štruktúr postavených na demokratických princípoch a ustálené pomery v 

rámci týchto krajín ovplyvňujú politickú situáciu na Slovensku. Navyše, Slovensko má 

záujem na tom, aby Ukrajina prosperovala v ekonomickej oblasti, keďže to má vplyv na 

hospodársku situáciu vo východnej časti Slovenska (Jarábik, B.- Kobzová, J. In Valášek, 

2010). Po vstupe Slovenska do EÚ sa Ukrajina stala priamym susedom EÚ, ktorá je nútená 

k tejto situácii zaujať postoj a o to viac sa zaujímať o vývoj udalostí v rámci Ukrajiny 

(Valášek, 2010).  

Vzťahy s Tureckom  

  Vstup Turecka do EÚ je pomerne veľkou témou na európskej pôde už od otvorenia 

prístupových rokovaní. Názory na turecké členstvo v EÚ rozdeľujú členov EÚ do štyroch 

skupín. Na krajiny podporujúce členstvo, krajiny, ktoré sú zásadne proti členstvu, krajiny, 

ktoré sú za alternatívny spôsob udržania vzťahov medzi EÚ a Tureckom a krajiny, ktoré si 

uvedomujú, že europeanizácia Turecka je najľahšie uskutočniteľná práve s Tureckom vo 

vnútri EÚ, no EÚ má byť neoblomná v trvaní na splnení svojich požiadaviek. Do poslednej 

skupiny patrí práve Slovensko (Kramer, online, 2006).   

Otázkou ale ostáva, či rovnaké postoje voči týmto oblastiam zastávalo Slovensko vždy?  

Analytická technika  

V práci bude použitá kvalitatívna metodológia, konkrétne jednoprípadová štúdia. Táto 

metodológia bola pre písanie tejto práce zvolená z nasledujúcich dôvodov. Po prvé, 

umožňuje zameranie sa na konkrétny prípad, teda na Slovensko. Po druhé, cieľom práce 

nie je porovnávať europeanizáciu zahraničných politík Slovenska a iných členských štátov 

EÚ. Cieľom skúmania bude Slovensko, ako jeden konkrétny prípad, preto je 
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jednoprípadová štúdia vhodná. Po tretie, vďaka tomu, že sa jednoprípadová štúdia zaoberá 

iba jedným prípadom, umožňuje výskumníkovi nazerať na konkrétny prípad zo všetkých 

možných uhlov, aby mohol čo najvernejšie vyhodnotiť skúmanú problematiku. Existujú 

dve poňatia jednoprípadových štúdií. Inštrumentálna prípadová štúdia považuje venovanie 

sa štúdiu prípadu za prostriedok, ktorým je možné aplikovať teórie, a preto sa toto 

skúmanie nazýva inštrumentálne. Jedinečná prípadová štúdia prináša dôkladne spracované, 

expertné a praktické zistenia, ktoré v sebe  nesú výpovednú hodnotu, vďaka čomu sa 

mnoho autorov domnieva, že nie je potrebné ďalšie zovšeobecňovanie v teoretickej rovine 

(Drulák, 2008).  

Zameranie sa na malý počet prípadov, prípadne len jeden prípad, umožňuje sledovať 

skutočný vývoj teóriou predpokladaných záverov skúmaného objektu. Významnou silnou 

stránkou tejto metódy je jej schopnosť ponúknuť vysvetlenie, ako je závislá premenná 

ovplyvnená nezávislou. Ak je predstavená hypotéza podporená, prípad môže byť 

podrobnejšie skúmaný za účelom zistenia pravdivosti vysvetlení. V prípadovej štúdii 

prebieha testovanie teórií prostredníctvom kontrolného porovnania, procedúry zhody, 

alebo „process-tracing“. Kontrolné pozorovanie vyžaduje prácu s viacerými prípadmi, 

preto nebude použitá v tomto výskume. Procedúra zhody sa už podľa názvu snaží nájsť 

zhodu, prípadne nesúlad, v hodnotách, ktoré vykazujú závislé a nezávislé premenné a 

hypotézou predpokladanými hodnotami. „Process-tracing“ je vhodný, ak chceme skúmať 

to, ako sa prvotné podmienky daného prípadu premietajú do výstupov pôsobením sledu 

udalostí, alebo rozhodovacím procesom. Všetky tieto procedúry však môžu prebiehať aj 

súčasne (Van Evera, 1997).  

Autorka sa domnieva, že pre túto prácu je najvhodnejšou procedúrou „process-tracing“.  

Za prvotné podmienky bude v práci považovaný stav zahraničnej politiky samostatného 

Slovenska, so všetkými jeho cieľmi a prioritami, pred vstupom do EÚ.   

Za výstupy budú považované samotné zmeny zahraničnej politiky Slovenska, ku ktorým 

došlo od roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do EÚ.   

Za sled udalostí budú považované situácie, rozhodnutia, vyhlásenia, konferencie, iným 

slovom udalosti, ktoré sa podieľali na europeanizácii slovenskej zahraničnej politiky. To 

bude možné skúmať tým spôsobom, že sa bude porovnávať to, aký charakter mal vzťah k 

trom skúmaným oblastiam (medzinárodný status Kosova, zahraničná politika voči 

Ukrajine, vzťah k členstvu Turecka v EÚ) pred pôsobením týchto udalostí z doby pred 
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členstvom Slovenska v EÚ a po ňom. To znamená, že ma bude zaujímať konkrétny vývoj 

vzťahu k týmto trom oblastiam. Sledovať teda budem to, či sa tieto vzťahy vyvíjali, 

stagnovali, zhoršovali sa, alebo menili na pozadí paralélne prebiehajúcich udalostí.  

Veľký dôraz bude kladený na obsah oficiálnych materiálov, kde budú skúmané vyjadrenia, 

ktoré naznačujú inklináciu k preberania zahranično-politického štýlu politiky EÚ. V centre 

záujmu budú vety typu: „je to v záujme EÚ“, „podľa vyhlásení EÚ“, „na základe 

rozhodnutia EÚ“ a podobne, ktoré jasne naznačujú, že slovenská zahraničná politika 

preberá črty zahraničnej politiky EÚ, a teda že sa europeanizuje.  

  Najprv sa budú skúmať oficiálne dokumenty, ktoré boli vydané pred tým, než Slovensko 

vstúpilo do EÚ za účelom určenia parametrov zahraničnej politiky Slovenska k trom 

skúmaným oblastiam. Pri práci s oficiálnymi dokumentami spred členstva Slovenska v EÚ 

nebudú primárne hľadané vyjadrenia, ktoré by sa týkali EÚ a zdôrazňovali by preberanie 

únijnej politiky, pretože v tom čase ešte EÚ nehrala veľkú rolu v politickom smerovaní  

Slovenska, ako vtedajšieho ne-člena EÚ. Ak sa však ale vyskytnú, bude sa na nich 

samozrejme brať ohľad. Dôležité v tejto fáze bude načrtnúť, aký malo Slovensko v rámci 

svojej zahraničnej politiky vzťah k trom skúmaným oblastiam.   

  V druhej fáze budú skúmané oficiálne dokumenty potom, čo Slovensko získalo členstvo v 

EÚ. Práve tu sa bude sledovaným vyjadreniam, ktoré obsahujú odkazovanie na EÚ, 

prikladať veľká dôležitosť.   

  Počas práce s dokumentami budú postupne krok po kroku sledované zmeny, ku ktorým 

došlo v zahraničnej politike Slovenska ku skúmaným oblastiam, typ týchto zmien, ich 

dôvody a príčiny. Skrz sledovania obsahu jednotlivých názorov, argumentov, vyhlásení a 

podobne, bude mapovaný ich vývoj, ktorý reprezentuje vývoj zahraničnej politiky 

Slovenska ku skúmaným oblastiam.  

Autorka tejto diplomovej práce si plne uvedomuje skutočnosť, že vzhľadom na výskum len 

jedeného prípadu sa výsledky výskumu nedajú prenášať na iné krajiny, nie je z nich možné 

ani vytvárať všeobecný trend (Drulák, 2008).  

Hlavnými publikáciami zameranými na metodológiu, s ktorými bude pracované v tejto 

diplomovej práci sú Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích od autora Petr Drulák a Guide to methods for students of political 

science od autora Stephen Van Evera.  

Dielo Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích 

je veľmi hodnotné pre písanie tejto práce, pretože sa detailne zaoberá kvalitatívnymi 
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metódami výskumu, pričom predstavuje ich silné a slabé stránky, historický vývoj 

jednotlivých metód, ako aj ich postavenie v akademickom výskume. Pozitívne vnímam to, 

že sú predstavené možnosti, ako môže byť daná metodológia aplikovaná a tiež prakticky 

ukázané jej využitie na konkrétnych empirických prípadoch. Pre potreby tejto práce bude 

veľmi dôležitá druhá kapitola, ktorá sa zaoberá jednoprípadovou štúdiou. Za negatívum 

môžu niektorí akademickí výskumníci považovať úplné preskočenie kvantitatívnych 

metodológii.   

Publikácia Guide to methods for students of political science sprevádza čitateľa 

metodológiou od predstavenia teoretického rámca, v ktorom sa výskum pohybuje, cez 

tvorbu prípadovej štúdie, až po samotné písanie dizertačnej práce. Kniha môže byť 

chápaná ako úvod do výskumu. Je možné jej vytknúť prílišnú strohosť. Pre niekoho, kto už 

má nejaké skúsenosti s výskumom a písaním akademických práci, je toto dielo obsahovo 

postačujúce. Pri jednotlivých kapitolách je však priestor na to, aby sa im autor venoval 

hlbšie. Celkovo slúži kniha ako užitočné vodítko pri písaní akademickej práce, či pri robení 

výskumu.   

Plánovaný koncept diplomovej práce  

ÚVOD  

1. Teoretický rámec a kľúčový koncept  

1.1. Definovanie konceptu europeanizácie  

2. Metódy a popis dát  

2.1. Operacionalizácia konceptu  

2.2. Výber prípadov  

2.3. Metodológia  

3. Empirický výskum  
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