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Abstract
This thesis discussed factors that influence the process of integration into the European
Union and sought to answer a question which of the two most frequently used
meta-theories dealing with European integration, rationalism or social constructivism,
can better capture the dynamics of EU-Ukrainian relations. According to rationalists
(liberal intergovernmentalists), interest in Ukraine is based on pure cost/benefit
calculation and on the level of economic interdependence. According to constructivists,
the main incentive for deeper integration is the level of democracy in the country, the
extend of Europeaness of Ukraine.Without doubt, the process is a cocktail of norms and
economic interests but what factors, material or normative, play main role in the
evolution of EU-Ukrainian relations? The EU claims it is the norms. I argue that even at
that time when Ukraine was the most European ever, the EU did not make an additional
step forward.
I identified two independent variables, ECONOMY (economic interdependence
between the EU and Ukraine) and IMAGE (state of democracy in Ukraine) and tried to
find out which of these strongly correlates with the dependent variable EU POLICY
(EU policy towards Ukraine).
I tested my hypothesis, that the evolution of EU policy towards Ukraine is mostly
influenced by the evolution lof economic interdependency between these two and not
by the evolution of democracy in the country, also on national level. Different approach
of France and Czech Republic about the type of relations they want with Ukraine
served as a good example.
I concluded that material factors matter more in the EU-Ukrainian relations and that
constructivist factors play just supporting role. If the EU was truly a normative power,
bilateral relations, especially during the Yushchenko presidency, should have been
more dynamical.
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Abstrakt
Tato práce se zabývá faktory, které mají vliv na proces integrace do Evropské unie a
snaží se odpovědět na otázku, která ze dvou nejčastěji používaných meta-teorií,
zabývajících se evropskou integrací, racionalismus či sociální
konstruktivismus, dokáže lélépe postihnout vývoj a dynamiku vztahů mezi Ukrajinou a
Evropskou unií. Racionalistická teorie tvrdí, že zákjem o Ukrajinu je postaven čistě na
kalkulaci ztrát a zisků a na úrovni vzájemné ekonomické závislosti. Podle
konstruktivistů je základní podmínkou hlubší integrace úroveň vzájemně sdílenách
hodnot (evropských, liberálně-demokratických). Proces evropské integrace je
bezpochyby mixem normativních a ekonomických faktorů, ale který z nich hraje
důležitější roli? Evropská unie tvrdí, že to jsou faktory normativní. Já se snažím
poukázat na fakt, že ani v době, kdy Ukrajina byla nejvíce „evropská“, Evropská unie
neudělala žádný velký vstřícný krok.
Ve své práci jsem definovala dvě nezávislé proměnné, ECONOMY (vzájemná
ekonomická závislost mezi Ukrajinou a EU) a IMAGE (stav demokracie na Ukrajině) a
snažila jsem se zjistit, která z těchto dvou silněji koreluje se závislou proměnnou EU
POLICY (politika EU vůči Ukrajině).
Svou hypotézu, že vývoj politiky EU vůči Ukrajině je z větší míry ovlivněn vývojem
ekonomických bilaterálních vztahů a nikoli vývojem demokracie v zemi, jsem
testovala i na národní úrovni. Jako dobrý příklad mi posloužil odlišný
přístup Francie a České republiky ve vztahu k Ukrajině.
Na základě zjištěných informací jsem došla k závěru, že materiální faktory hrají ve
vztazích mezi Ukrajinou a Evropskou unií důležitější roli, normativní faktory jen roli
podpůrnou.
Pokud by Evropská unie byla opravdu normativním společenstvím, vztahy Ukrajiny a
Evropské unie měly být, zejména v období prezidentsví Viktora Juščenka,
dynamičtější.
Klíčová slova: Ukrajina, EU, evropská integrace, racionalismus, sociální
konstruktivismus
Počet slov: 30 169
Počet znaků (bez mezer): 168 682
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