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Abstrakt 

Predkladaná práca sa zaoberá analýzou jedného zo stavebných kameňov neoralistického 

prístupu k skúmaniu medzinárodných vzťahov, t.j. teóriou balansovania. Na rozdiel od 

väčšiny štúdií na túto tému sa však táto práca nezaoberá primárne skúmaním svetových 

mocností či podrobnou analýzou vybraného štátu. V centre našej pozornosti stoja naopak 

menšie štáty, ktoré nepredstavujú dominantného aktéra vo svojom okolí a každodenne 

musia bojovať o svoje prežitie v anarchistickej štruktúre medzinárodného systému. 

V predkladanej práci sme sa rozhodli preskúmať závislosť medzi dvoma základnými 

typmi správania sa štátov a faktormi, ktoré tendencie k výberu jedného z týchto typov 

ovplyvňujú. Podľa neorealistickej teórie tieto základné typy predstavujú balansovanie 

a menej známy pojem bandwagonovanie (t.j. podriadenie sa silnejšiemu štátu). Nami 

skúmané faktory (t.j. nezávislé premenné) sú sila štátu, ktorý stojí pred voľbou, počet 

možných spojencov v jeho okolí, geografická blízkosť k susednému silnému štátu a 

rozdiel v politickom systéme medzi skúmaným štátom a silným štátom v jeho okolí. 

Vplyv vyššie menovaných faktorov je skúmaný v období od konca napoleonských vojen 

do vypuknutia 2. svetovej vojny, v geografickom regióne Európy a Južnej Ameriky. 

Práca sa zameriava na analýzu širokého vzorku prípadov, k čomu sú využité 

predovšetkým metódy kvantitatívneho výskumu.  
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Abstract 

This thesis analyses one of the key components of the neorealistic approach in 

international relations – the theory of balansing. Unlike the other studies on this topic, 

this paper doesn’t analyse behaviour of the world powers. It also doesn’t offer a 

comprehensive case studies of one particular state. The key unit of analysis in our thesis 

are all smaller states, which do not belong to dominant actors in their region and therefore 

have to fight daily for their survival in the anarchic structure of neorealist world system. 

In this paper we have decided to explore the relation between the two types of states’ 

behaviour and the factors which influence the tendency of the state to choose one of them. 

According to the neorealist theory, we can distinguish two basic types of the state 

behaviour – balancing and bandwagoning. Our factors influencing this behaviour (e.g. 

our independent variables) are power of the state, number of available allies, geographic 

proximity to the dominant actor in the geographic neighbourhood and the difference in 

political system of the state and his closest threat. The influence of these factors is 

analysed in the period from the end of Napoleonic wars until the beginning of WWII. As 

our thesis analyses a large number of data, we decided to use primarily quantitative 

research methods.  
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Voľba témy 

 Koncept balansovania (a jeho opaku bandwagoningu), ako koncept odvodený od 

teórie rovnováhy síl (balance of power), sa stal v druhej polovici 20. storočia jednou z 

najvýznamnejších súčastí neorealistického prístupu k skúmaniu medzinárodných 

vzťahov.  Koncept ako jeden z prvých autorov vo svojich prácach využil Kenneth Waltz, 

jedna z kľúčových postáv neorealismu.1 Od prvého vydania jeho prelomového diela 

"Man, the State and War"  uplynulo už viac než 50 rokov, počas ktorých bol koncept 

mnohokrát diskutovaný ako aj empiricky testovaný.2 Aj táto práca bude tvoriť príspevok 

k tomuto dodnes neutíchajúcemu diskurzu. Ako už vyplýva z jej názvu, bude sa zaoberať 

uplatnením teórie balansovania na prípadoch malých štátov (na rozdiel od iných teórií, 

ktoré sa zaoberajú predovšetkým mocnosťami - viď nižšie). Samozrejme, testovanie tejto 

teórie na všetkých malých štátoch naprieč historickými epochami by bolo nesmierne 

zložité. Preto sa v tejto práci zameriame len na dva svetové regióny a užší časový výsek. 

V práci budeme skúmať zahraničnú politiku malých štátov voči regionálnym mocnostiam 

v európskom systéme po období napoleonských vojen do konca 2. svetovej vojny a v 

regióne Južnej Ameriky od získania nezávislosti jednotlivých štátov do posledného 

medzištátneho konfliktu na kontinente v nami skúmanom období (t.j. Ekvádorsko-

Peruánska vojna v roku 1941). Definíciou malých štátov, regionálnych hegomónov ako 

aj ďalších pojmov sa budeme zaoberať v ďalšej časti tohto projektu. 

 

Stav poznania a východiskový teoretický rámec 

 Ako sme už uviedli, teória balansovania je medzi akademikmi už dlhú dobu 

diskutovaná a dostáva sa jej stále značnej pozornosti. Teoretický koncept balansovania  

bol pôvodne rozpracovaný na základe pozorovania správania sa veľkých štátov, resp. 

hegemónov medzinárodného systému. Podľa Kennetha Waltza štáty (ktoré sa na základe 

neorealistickej teórie snažia zaistiť primárne svoju bezpečnosť a prežitie) podniknú vo 

väčšine prípadov náležité kroky a uplatnia v prípade potreby vojenské prostriedky aby 

                                                            
1 Tradičný koncept Balance of Power má dlhú intelektuálnu históriu, ďaleko staršiu než je práca Kennetha 
Waltza. V práci však budeme pracovať primárne s konceptom tzv. balacingu and bandwagoningu, ktoré 
boli práve podrobne využité ako súčasť teórie medzinárodných vzťahov vo Waltzovych prácach.   
2 Koncept bol však podrobnejšie rozpracovaný až v diele Theory of international politics z roku 1979. 



 

zabránili uzurpácii hegemónie v celom systéme zo strany jediného štátu.3 Táto téza bola 

následne empiricky testovaná ďalšími autormi, ktorí ju postupne v svojich prácach 

precizovali. Jack Levy a Wiliam Thompson ukázali, že teoretický koncept balansovania 

platí pri jeho uplatní na Európsky kontinentálny systém, avšak jeho platnosť v celom 

medzinárodnom systéme je sporná.4 Tieto, ako aj ďalšie práce sa však pri testovaní teórie 

zameriavajú výhradne na "silné štáty", ktorých politika je testovaná v rámci väčšieho 

systému (t.j. kontinentálneho alebo svetového). Aká je ale pozícia tzv. malých štátov v 

rámci tejto teórie? 

 Malé štáty, ktoré disponujú značne obmedzenými materiálnymi ako aj ľudskými 

zdrojmi sú v (neo)realisticky pojímanom medzinárodnom prostredí mimoriadne 

zraniteľným aktérom. V medzinárodnom systéme sa však vyskytovali už od jeho 

pomyslených počiatkov, pričom ich pozícia bola počas histórie rôzna: od faktických 

protektorátov v rukách silnejších susedných štátov až po významných svetových aktérov 

(napr. talianske mestské štáty Janov a Benátky či Spojené Nizozemské Provincie v 16. a 

hlavne 17. storočí). Tak ako aj veľké štáty, sa však aj malé (v realistickom diskurze) 

snažia zabezpečiť svoje vlastné prežitie, ktoré nie je zďaleka tak samozrejmé ako v 

prípade silných a veľkých štátov. Malé štáty v dobe svojho vzniku (zvlášť v nami 

skúmanom období) sú v rámci regiónu obklopené veľkými štátmi, ktoré už dosiahli 

hegemonického postavenie a nie je tak možné balansovaním tomuto stavu predísť. Tento 

fakt stavia malé do iného dilematu - ako sa majú správať voči regionálnym mocnostiam, 

ktoré sú schopné tieto malé štáty pripraviť o ich suverenitu. Na túto otázku vznikli dve 

protikladné odpovede - balancing a bandwagoning.5  

 Otázka, ku ktorej z týchto možností sa malé štáty uchyľujú sa stala predmetom 

viacerých empirických štúdií. Tie sa obvykle na základe podrobného empirického 

skúmania zahraničnej politiky malého štátu  snažia preukázať, že jedna zo zmieňovaných 

možností je viac preferovaná než druhá, pričom väčšina štúdií potvrdzuje balancing ako 

                                                            
3 WALTZ, Kenneth N. Realism and international politics: the essays of Ken Waltz. 1st published. New York: 
Routledge, 2008. ISBN 04-159-5478-9. 
4 4 LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading 
Global Power?. International Security. 2010, roč. 35, č. 1,  s. 7-43. LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. 
Hegemonic Threats and Great-Power Balancing in Europe, 1495-1999. Security Studies. 2005, roč. 14, č. 
1, s. 1-33. 
5 Ďalšou možnosťou je samozrejme neutralita, ktorá sa stala typickým pre niektoré štáty európskeho 
systému.  



 

prevládajúci model.6 Je nutné podotknúť, že k tomuto názoru sa prikláňajú nie len autori 

presadzujúci realistický smer uvažovania, ale aj autori liberálneho či konštruktivistického 

smeru (aj keď samozrejme dôvody k takémuto správaniu sa malých štátov sú vo všetkých 

smeroch uvažovania značne odlišné). Štúdie venované tejto téme sa však zamerali 

primárne na jeden štát, prípadne na teoretický rozbor a teoretické argumenty, avšak 

štúdia, ktorá by poskytla komplexnejší a pritom empirický prehľad chýba. Práve na tento 

chýbajúci aspekt teórie sa predkladaná práca zameria. 

 Jedným z kľúčových konceptov navrhovanej práce je koncept malého štátu a je 

preto nutné tento pojem podrobnejšie rozobrať. Pochopiteľne sa definíciou tohto pojmu 

zaoberalo už mnoho autorov, nie len v rámci teórie balansovania (aj keď mnohé štúdie sa 

prekvapivo definícii vyhýbajú a s pojmom pracujú viac menej implicitne). Pre bližšie 

špecifikovanie pojmu malý štát je nutné si opäť pripomenúť historický a časový rámec 

práce: jedná sa len o geograficky presne vymedzené regióny Južnej Ameriky a Európy v 

presne daných časových obdobiach s obmedzeným počtom štátnych aktérov. Vzhľadom 

k tomu, že k skúmaniu oboch regiónov budeme pristupovať v podstate oddelene, nie je 

pre účel nášho skúmania potrebné vytvoriť obecnú definíciu, ktorá by sa vzťahovala na 

štáty všetkých regiónov či a nebola by časovo obmedzené. Naopak, v nami obmedzenom 

časovom období je možné malé štáty stanoviť na základe porovnania niektorých aspektov 

s regionálnymi mocnosťami.        

 Vzhľadom k tomu, že sa práca zaoberá teóriou prevládajúcou prevažne v 

neorealistickom chápaní medzinárodných vzťahov, je nutné prijať taktiež kritéria sily 

štátu určené týmto diskurzom. Jedná sa tak veľkosť armády a výdaje na armádu (tzv. 

Military expenditure costs - prepočítané v pomere na libru šterlingov a po roku 1914 na 

americký dolár). o veľkosť populácie a nepriamo taktiež o rozsah územia. Samozrejme 

nie sú tieto dáta prístupné ku každému roku a každému štátu, predpokladáme však, že 

faktor relatívnej sily štátu sa bez mimoriadnych okolností v priebehu stredne dlhých 

časových úsekov nemení (napr. na základe zmienených kritérií bola Brazília silným 

štátom v roku 1863, medzi rokmi 1863-1873 nemáme dostatok dát avšak bez výraznej 

teritoríálnej zmeny sa mocenská pozícia štátu v týchto rokoch nezmenila).7 Samozrejme 

vzrast či pád moci štátu v priebehu 2 storočí nie je zďaleka vylúčený, empiricky však k 

                                                            
6 Medzi tieto štúdie patri napr. LABS, Eric J. Do Weak States Bandwagon?. Security Studies. 1992, roč. 1, č. 
3, s. 383-416.; GVALIA, Giorgi, David SIROKY, Bidzina LEBANIDZE a Zurab IASHVILI. Thinking Outside the 
Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. Security Studies. 2013, roč. 22, č. 1, s. 98-13 
7 Realistický diskurz dostatočne nereflektuje vnútornú situáciu v krajine , avšak neexistujú ani dostatočné 
kvantitatívne kritéria na jej meranie, musíme sa preto v práci obmedziť len na jasne merateľné  kritéria).  



 

tomuto procesu v rámci tejto štúdie iba v prípade Argentíny a nie je preto nutné túto 

záležitosť na tomto mieste viac problematizovať. Pochopiteľne bude potrebné hranicu 

medzi malým a veľkým štátom v rámci regiónu na základe kvantitatívnych dát arbitrárne 

stanoviť, čo však kvôli špecifickým charakteristikám oboch regiónov nie je natoľko 

sporné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.  

 

Výskumné otázky a hypotézy 

 Ako sme už vyššie zmienili, práca si kladie za cieľ predovšetkým doplniť 

chýbajúci výskum na systémovej úrovni v rámci zahraničnej politiky malých štátov a ich 

sklonu k balansovaniu či bandwagoningu (prípadne neutralite). V rámci tohto skúmania 

si práca kladie nasledovné otázky: 

 Má malý štát tendenciu balansovať proti regionálnej mocnosti alebo s ňou 

bandwagonovať? 

 Aké faktory vplývajú na príklon štátu k jednej z alternatív? Je geografická 

proximita kľúčovým faktorom pri tomto rozhodovaní? 

 Je sklon malých štátov k balansovaniu rozdielny v kontinentálnom systéme 

Južnej Ameriky a Európy? 

 Mení malý štát tendencie k balansovaniu či k bandwagoningu v prípade, že sa v 

jeho okolí nachádzajú iní potenciálny spojenci? 

 Do akej miery sa tendencia k balansovaniu v rámci malých štátov líši od 

tendencie k balansovaniu medzi veľkými štátmi navzájom?8  

Zmyslom práce nie len odpovedať na tieto otázky, ale taktiež overiť hypotézy, ktoré 

vyplývajú z prác iných autorov avšak zatiaľ neboli testované. Hypotézy sú nasledovné: 

 Malý štát ma tendenciu priklánať sa k bandwagonovaniu voči hegemónom. 

 Čím bližšie sa regionálny hegemón nachádza, tým silnejšia je tendencia k 

balansovaniu. 

 Malé štáty vykazujú rovnaké tendencie k jednej z alternatív v rámci oboch 

kontinentálnych systémov. 

                                                            
8 Na balansovanie v rámci veľkých śtátov sa zamerali už spomíaný Levy, Thomson (2005, 2010) a preto 
budeme vychádzať pri porovnaní aj z ich dát. 



 

 V prípade existencie ďalších malých štátov, ktoré nie sú s regionálnou mocnosťou 

v spojeneckom zväzku budú mať malé štáty vyššiu tendenciu k balansovaniu. 

 

Metodológia 

 Ako už z doterajšieho popisu vyplýva, v práci budú použité primárne 

kvantitatívne a štatistické metódy. Pre úspešné zodpovedanie vyššie uvedených otázok je 

podstatné predovšetkým jasne rozlíšiť, kedy sa malý štát prikláňa k balansovaniu/k 

bandwagoningu a nakoľko je tento sklon k silný. Za týmto účelom sme sa rozhodli 

vypracovať kritéria, ktoré preukazujú príklon štátu k jednej z týchto orientácií. V rámci 

týchto kritérii sme rozlíšili dva typy balansovania (tak ako sa rozlišujú aj v odbornej 

literatúre).9 Tzv. externý balancing (external balancing) ukazuje snahu štátu o 

balansovanie voči inému štátnemu aktérovi prostredníctvom medzinárodných zmlúv, 

formálnych a prípadne neformálnych aliancií. Prostá deklaratívna dohoda o priateľstva 

však pochopiteľne nemá rovnakú váhu ako spojenecká zmluva obsahujúca povinnosť 

vojenskej pomoci zameranej proti konkrétnemu aktérovi. Za zmluvy obsahujúce 

vojenskú klauzulu, zmluvy zamerané proti konkrétnemu aktérovi a deklaratívne zmluvy 

tak budeme v rámci práce udeľovať rozličné bodové ohodnotenie (viď. tabuľka nižšie). 

Druhým typom balancingu je tzv. interný balancing (internal balancing), ktorý sa 

prejavuje pri vyhrotenej mezinárodnej situácii rastom počtu ozbrojených zložiek a rastom 

výdavkov na ne (military expenditures). V rámci bandwagoningu bohužiaľ nie sme 

podobného rozlíšenia schopní, pretože neexistuje kvantitatívny ukazovateľ vnútorného 

bandwagoningu (ako vnútorný bandwagoning by šlo chápať ústretový až servilný postoj 

väčšiny obyvateľstva a elít k hegemónovi). Pri bandwagoningu sme preto odkázaní iba 

na skúmanie formálnych zmlúv medzi štátmi.  

 

Balancing Bez zmlúv 

a 

záväzkov 

Bandwagoning 
External balancing Internal balancing 

Nízky Stredný Vysoký Nízky Vysoký - Nízky Vysoký 

0.5  1,5 3 0.5 4 0 -1 -3 

 

                                                            
9 S týmto rozlíšením prišiel už Kenneth Waltz v: WALTZ, Kenneth N. Theory of international politics. 
Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1979, 251 s. ISBN 02-010-8349-3. 
 



 

 Pre zodpovedanie našej kľúčovej otázky, t.j. či majú malé štáty tendenciu 

balansovať alebo bandwagonovať, nie je podstatné, voči ktorému štátu sa malý štát 

profiluje. Kvantitatívne kritéria tak slúžia k určenie istého stavu, ktorý sa pohybuje v 

rozmedzí medzi dvoma krajnými bodmi - absolútnym balansovaním a absolútnym 

badwagoningom. Tento stav budeme skúmať ako v rámci jednotlivých štátov tak aj v 

rámci celého kontinentu, pričom oboje je možné znázorniť na jednej ose grafu, zatiaľ čo 

na druhej ose je možné znázorniť časové obdobie.  V rámci práce tak budeme skúmať 

jednotlivé štáty rovnako ako skupiny štátov na kontinente a zároveň vývoj tendencii počas 

rôznych historických období.  

  Na overenie hypotézy o tendencie k balansovaniu použijeme predovšetkým test 

dobrej zhody (Pearsonov chí-kvadrát test). Predpokladáme, že najčastejšie vyskytujúce 

sa hodnoty budú v rozmedzí 1 až 4, zatiaľ čo extrémny balancing, faktická neutralita a 

bandwagoning ako taký sa budú vyskytovať menej často.  Na overenie hypotézy o vplyvu 

geografickej proximity použijeme regresnú analýzu, kde závislá premenná je sklon k 

balansovaniu, zatiaľ čo nezávislá premenná je geografická blízkosť hegemóna k malému 

štátu.  

 

Zdroj dát 

 Pre úspešné vypracovanie vyššie popísaného výskumného projektu je práve zdroj 

kvantitatívnych dát kľúčovou záležitosťou. V tomto ohľade bezpochyby ako primárny 

zdroj budú slúžiť dáta prístupné v rámci projektu "The Correlates of War".10 Databáze 

prístupné v rámci tohto projektu obsahujú údaje o ozbrojených konfliktoch, územných 

zmenách,  formálnych alianciách medzi štátmi, počte obyvateľov, vojenských výdajoch 

a počte príslušníkov ozbrojených zložiek. Projekt tak obsahuje v podstate všetky 

kvantitatívne dáta potrebné k vypracovaniu práce. K niektorým indikátorom v rámci 

danej krajiny určitom roku (predovšetkým v 19. storočí) dáta chýbajú, tento nedostatok 

nie je však natoľko závažný, aby narušil štruktúru výskumu či bránil jeho prevedeniu. 

Chýbajúce dáta sa týkajú predovšetkým položky výdaje na armádu. Táto položka slúži 

predovšetkým na určenie relatívnej sily štátu a zároveň je dôležitá pri skúmaní interného 

balansovania, v chýbajúcich obdobiach však môže byť dostatočne nahradená sledovaním 

zmien vo veľkosti armády (tieto dáta sú obvykle dostupné).  

                                                            
10 The Correlates of War Project [online]. Dostupné z: http://www.correlatesofwar.org/ 
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Úvod 

Koncept balansovania (a jeho opaku bandwagoningu), odvodený od teórie 

rovnováhy síl (balance of power), sa stal v druhej polovici 20. storočia jednou z 

najvýznamnejších súčastí neorealistického prístupu k skúmaniu medzinárodných 

vzťahov.  Koncept ako jeden z prvých autorov vo svojich prácach využil Kenneth Waltz, 

ktorý bezpochyby patrí medzi kľúčové postavy neorealizmu.1 Od prvého vydania jeho 

prelomového diela "Man, the State and War"  uplynulo už viac než 50 rokov, počas 

ktorých bol koncept mnohokrát diskutovaný a empiricky testovaný.2 Aj táto práca bude 

tvoriť príspevok k tomuto dodnes neutíchajúcemu diskurzu. Ako už z jej názvu vyplýva, 

bude sa primárne zaoberať uplatnením teórie balansovania na prípadoch menších štátov 

(na rozdiel od iných teórií, ktoré sa zaoberajú predovšetkým mocnosťami – na čo ešte 

poukážeme v ďalšej časti práce). Samozrejme, testovanie tejto teórie na všetkých štátoch 

naprieč historickými epochami by bolo nesmierne komplikované, pokiaľ nie priamo 

nemožné. Preto sa v tejto práci zameriame len na dva svetové regióny a užší časový výsek. 

V práci tak  budeme skúmať zahraničnú politiku malých štátov voči regionálnym 

mocnostiam: 

a) v európskom systéme po období napoleonských vojen do vypuknutia 2. 

svetovej vojny 

b) v regióne Južnej Ameriky od získania nezávislosti jednotlivých štátov do 

posledného konfliktu na kontinente (t.j. do roku 1941) 

 Malé štáty, ktoré disponujú značne obmedzenými materiálnymi ako aj ľudskými 

zdrojmi sú v (neo)realisticky pojímanom medzinárodnom prostredí mimoriadne 

zraniteľným aktérom. V medzinárodnom systéme sa však vyskytovali už od jeho 

pomyselných počiatkov, pričom ich pozícia bola počas histórie rôzna: od faktických 

protektorátov v rukách silnejších susedných štátov až po významných svetových aktérov 

(napr. talianske mestské štáty Janov a Benátky či Spojené Nizozemské Provincie v 16. a 

hlavne 17. storočí). Tak ako aj veľké štáty, sa však aj malé (v realistickom diskurze) 

snažia zabezpečiť svoje vlastné prežitie, ktoré ale nie je zďaleka tak samozrejmé ako v 

prípade silných a veľkých štátov. Malé štáty sú v dobe svojho vzniku (zvlášť v nami 

                                                            
1 Tradičný koncept Balance of Power má dlhú intelektuálnu históriu, ďaleko staršiu než je práca Kennetha 
Waltza. V práci však budeme pracovať primárne s konceptom tzv. balasovania a bandwagonovania, ktoré 
boli práve podrobne využité ako súčasť teórie medzinárodných vzťahov vo Waltzovych prácach.   
2 Koncept bol však podrobnejšie rozpracovaný až v diele Theory of international politics roku 1979. 
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skúmanom období) v rámci svojho regiónu obklopené silnými štátmi, ktoré už dosiahli 

mocenského postavenia a nie je tak možné balansovaním tomuto stavu predísť. Tento fakt 

stavia malé štáty do iného dilematu - ako sa majú správať voči regionálnym mocnostiam, 

ktoré sú schopné pripraviť slabšie štáty o ich suverenitu. Na túto otázku vznikli dve 

protikladné odpovede - balancing a bandwagoning.3 

 Otázka, ku ktorej z týchto možností sa slabšie štáty uchyľujú sa stala predmetom 

viacerých empirických štúdií. Tie sa obvykle na základe podrobného empirického 

skúmania zahraničnej politiky malého štátu  snažili preukázať, že jedna zo zmieňovaných 

možností je viac preferovaná než druhá, pričom väčšina štúdií predpokladá väčšiu 

tendenciu k bandwagoningu pre malé štáty než pre veľké a silné štáty. Je nutné 

podotknúť, že k tomuto názoru sa prikláňajú nie len autori presadzujúci realistický smer 

uvažovania, ale aj autori liberálneho či konštruktivistického smeru (aj keď dôvody k 

takémuto správaniu sa malých štátov sú vo všetkých smeroch uvažovania značne 

odlišné).4 Štúdie venované tejto téme sa však zamerali primárne na jeden štát, prípadne 

iba na teoretický rozbor a teoretické argumenty, pričom štúdia, ktorá by poskytla 

komplexnejší a pritom empirický prehľad chýba. Práve na túto medzeru v poznaní sa naša 

práca zameria.         

 Predkladaná práca si kladie za cieľ predovšetkým doplniť chýbajúci výskum na 

systémovej úrovni v rámci zahraničnej politiky menších (resp. slabých) štátov a ich 

tendencie k balansovaniu či bandwagonovaniu. V rámci tohto skúmania si práca kladie 

nasledovné otázky: 

 Existuje priama závislosť medzi silou štátu a jeho tendenciou k balansovaniu, 

resp. bandwagonovaniu?  

 Majú slabé štáty vyššiu tendenciu k bandwagonovaniu než silnejšie štáty? 

                                                            
3 Ďalšou možnosťou je samozrejme neutralita, ktorá sa stala typickým pre niektoré štáty európskeho 
systému. K vysvetleniu oboch pojmov sa dostaneme v ďalšej kapitole 
4 Medzi zástupcov týchto smerov patri napr. SCHWELLER, Randall L. Bandwagoning for Profit: Bringing the 
Revisionist State Back In. International Security. 1994, roč. 19, č. 1, s. 72–107. KEOHANE, Robert O. 
Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics. International Organization. 1969, roč. 23, č. 
2, s. 291–310. ELMAN, Miriam Fendius. The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its 
Own Backyard. British Journal of Political Science. 1995, roč. 25, č. 2. s. 171-217. Tendenciu k malých 
štátov k balansovaniu predpokladá napríklad LABS, Eric J. Do Weak States Bandwagon?. Security Studies. 
1992, roč. 1, č. 3, s. 383-416.  
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 Aké ďalšie faktory vplývajú na príklon štátu k jednej z alternatív? Sú geografická 

proximita, dostupnosť spojencov a rozdiely v politických systémoch 

relevantnými faktormi pri tomto rozhodovaní? 

 Majú silné štáty vyššiu tendenciu k aktívnej zahraničnej (resp. aliančnej) politike 

než malé štáty? 

 Je sklon štátov k balansovaniu rozdielny v kontinentálnom systéme Južnej 

Ameriky a Európy? 

 Samotná práca je rozdelená do 4 hlavných kapitol. V prvej kapitole sa budeme 

bližšie venovať doterajšiemu výskumu na tému balansovania a záverom, ku ktorým autori 

predošlých štúdií dospeli. Z toho následne v ďalšej kapitole odvodíme konkrétne 

hypotézy, ktoré sa budeme v práci snažiť potvrdiť či vyvrátiť. V tejto kapitole tiež 

podrobne objasníme metodologický postup použitý pri analýze dát a pri práci 

s výskumnými otázkami. V závere kapitoly venujúcej sa metodológií práce podrobnejšie 

popíšeme použitý štatistický model a zdroje použitých dát. Tým sa dostaneme 

k samotnému jadru práce, ktorým je interpretácie zozbieraných dát. Na základe tejto 

interpretácie budeme následne môcť zodpovedať výskumné otázky a falzifikovať 

hypotézy. V samotnom závere zhrnieme hlavné výsledky práce, jej celkový prínos 

a možnosti ďalšieho výskumu.  
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2. Teoretické východiská 

V úvode práce sme stručne naznačili niektoré teoretické predpoklady. s ktorými 

budeme v texte pracovať. V tejto časti práce sa budeme venovať analýze teoretických 

východísk a kľúčových pojmov použitých v ďalších kapitolách. Už z úvodu práce je 

zjavné, že práca stavia na východiskách neorealistického prístupu k skúmaniu 

medzinárodného systému. Rovnako ako aj v prípade ďalších prístupov v rámci štúdia 

medzinárodných vzťahov (t.j. liberalizmu a konštruktivizmu) je pod tento 

zovšeobecňujúci pojem možné zahrnúť množstvo autorov a prístupov so značne 

odlišnými pohľadmi na jednotlivé fenomény. Je preto nevyhnutné sa hneď na začiatku 

tejto kapitoly venovať prácam tých autorov, ktoré výrazne formovali rámce tohto 

výskumu a na ich základe definovať chápanie medzinárodného systému, od ktorého sa 

téma práce priamo odvíja. V ďalšej časti tejto kapitoly sa budeme venovať už iba 

teoretickým otázkam súvisiacim priamo s teóriou rovnováhy síl. Po predstavení hlavných 

prác a téz spájaných s touto teóriou sa zameriame na práce ďalších autorov, ktorí  svojimi 

prácami revidovali dnešné chápanie a uplatnenie teórie. Opomenuté však neostanú ani 

kritické práce autorov ďalších smerov, t.j. liberalizmu a konštruktivizmu. V poslednej 

časti kapitoly sa budeme venovať záverom, ktoré z teórie pre zahraničnú politiku malých 

štátov vyplývajú.  

    

2.1 Teória neorealizmu a jej implikácie  

Realistický prístup k skúmaniu medzinárodných vzťahov má bezpochyby dlhú 

tradíciu. Základné znaky tohto prístupu boli definované už v prvej polovici 20. storočia v 

dielach Edwarda Carra, Hansa Morgentaua a Rainholda Nieburha.5 Už títo autori vo 

svojich dielach do istej miery pracovali s teóriou rovnováhy síl, aj keď do značnej miery 

len čiastkovo a bez jasnej definície. Nemalo by význam sa na tomto mieste venovať 

prácam všetkých autorov, ktorí sa na rozvoji realistickej tradície podieľali. Za účelom 

pochopenia teórie použitej v tejto práci (t.j. teórie rovnováhy síl) bude postačujúce 

definovať si medzinárodný systém z pohľadu teórie neorealizmu, ktorá je priamym 

následníkom teórie realizmu používanej až do 60. rokov 20. storočia (teória rovnováhy 

                                                            
5 Za kľúčové sú považované práce. MORGENTHAU, Hans, J. Politics among Nations: The Struggle for Power 
and Peace. New York: Alfred A. Knopf. 1948 xvi, 489 s. CARR, Edward Hallett. The twenty years' crisis, 
1919-1939: an introduction to the study of international relations. London: Macmillan and co., limited, 
1940, xv, 312 s.  
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síl je takmer výlučne postavená na neorealistickom chápaní medzinárodného systému). 

Za jedného z najvýznamnejších autorov a taktiež za otca neorealizmu (resp. 

štrukturálneho realizmu, ako sám autor tento smer skúmania označoval) je považovaný 

Kenneth Waltz a jeho kniha Theory of International Politics, ktorá je dokonca 

považovaná za najvplyvnejšiu knihu v odbore medzinárodných vzťahov.6 Waltzom 

definované základné znaky medzinárodného systému sú dodnes často akceptované 

mnohými autormi hlásiacimi sa k teórii neorealizmu.7     

 Charakter medzinárodného systému je podľa Waltza definovaný nasledovnými 

základnými znakmi, ktoré podmieňujú správanie sa jednotlivých aktérov:  

 Základným znakom medzinárodného systému je absencia hierarchickej štruktúry 

- v medzinárodnom systéme vládne anarchia a neexistuje žiadna centrálna 

autorita, na ktorú by bolo možné sa vždy spoľahnúť.  

 Každý štát disponuje istými kapacitami, pričom ich rozdelenie je v 

medzinárodnom systéme nerovné   

 Úmysly štátov v tomto prostredí sú vždy nejasné, keďže každý štát je 

potenciálnym nepriateľom. Tento fakt obmedzuje dlhodobú spoluprácu medzi 

štátmi 

 Minimálnym cieľom štátov je zabezpečiť vlastné prežitie, maximálnym cieľom 

dosiahnutie svetovej nadvlády. 

 Štáty jednajú racionálne a ako unitárni aktéri.8 

V takto definovanom anarchistickom prostredí hrá podľa neorealizmu kľúčovú rolu sila 

(resp. moc) a snaha štátov získať čo najväčší podiel na moci na úkor iných štátov. Je 

dôležité zdôrazniť, že primárna nie je snaha o maximalizáciu absolútnej sily (t.j. snaha o 

zvýšenie vlastných kapacít bez ohľadu na ďalšie štáty), ale snaha o maximalizáciu 

relatívnej sily (t.j. sily štátu v porovnaní so silou ďalších štátov v medzinárodnom 

systéme). Na základe vyššie vymenovaných predpokladov a charakteristík Kenneth 

                                                            
6 WALTZ, Kenneth N. Theory of international politics. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1979, 251 
s. ISBN 02-010-8349-3., DONNELLY, Jack. The discourse of anarchy in IR. International Theory. 2015, roč. 
7, č. 3, s. 393-425. 
7 Zároveň je ale nutné podotknúť, že sa mnohí autori v rôznych bodoch od Waltza odchyľujú a do teórie 
dopĺňajú, prípadne z nej vyraďujú niektoré prvky. V tejto práci sme sa rozhodli použiť Waltza 
charakteristiku predovšetkým kvôli jeho kľúčovej role na vytvorení teórie balansovania (ktorú do značnej 
miery postavil na svojej charakteristike medzinárodného systému). 
8 WALTZ, Ref. 6, s. 102-128.  
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Waltz v Theory of International Politics predstavil jeden zo základných pilierov 

medzinárodného systému - rovnováhu síl (balance of power). 

          

2.2 Vývoj teoretického diskurzu a súčasný stav poznania 

 Teória rovnováhy síl sa od jej predstavenia stala trvalou súčasťou neorealistického 

paradigmatu a aj vďaka mnohým úpravám a doplneniam zostala relevantná až dodnes. 

Sám jej autor uviedol, “if there is any distinctively political theory of international 

politics, balance of power is it,”9  O významnosti tejto teórie rovnako vypovedá Robert 

Jervis: "balance of power is the best known, and perhaps the best, theory in international 

politics".10 V ďalších odstavcoch si stručne predstavíme vývoj tejto teórie a jej základné 

implikácie vysvetľujúce zahraničnú politiku štátov.      

 Podľa Waltza je teória rovnováhy síl platná vždy v prípade, že medzinárodný 

systém ma anarchistický charakter a je tvorený jednotkami (t.j. štátmi), ktoré sa snažia 

primárne zabezpečiť vlastné prežitie.11 Zjednodušene Waltzova teória predpokladá, že v 

prípade hromadenia príliš veľkého množstva sily jedným štátom ďalšie štáty vytvoria 

proti potenciálnemu hegemónovi koalíciu, prostredníctvom ktorej mu zabránia získať 

príliš veľký podiel na moci. Podľa Waltza tak štáty inklinujú k balansovaniu voči 

potenciálnemu hegemónovi.12 Balansovanie tak, ako už logicky z predchádzajúceho 

popisu teórie vyplýva, je podľa Waltza snaha štátu o zachovanie statu quo v 

medzinárodnom systéme a teda aj snaha o zabezpečenie vlastnej bezpečnosti. Ako opak 

balansovania Waltz ako prvý použil výraz bandwagoning, ktorým označil preferenciu 

štátu nadviazať spojenectvo so silnejším aktérom či koalíciou (zatiaľ čo v prípade 

balansovania sa štát pridáva k slabšej strane).13 Waltz vo svojom diele zároveň definoval 

aj koncept tzv. interného balansovania (interna lbalancing). Interné balansovanie zahŕňa 

snahu štátu o zvýšenie vlastných ekonomických a vojenských kapacít, či vytváranie 

lepších vojenských stratégií, zatiaľ čo externé balansovanie sa sústredí predovšetkým na 

vytváranie spojenectiev a koalícií.14       

                                                            
9 Ibid. s. 117 
10 JERVIS, Roberrt. System Effects Complexity in Political and Social Life. Princeton: Princeton University 
Press, 2001. s. 131. ISBN 1400804078 
11 WALTZ, ref. 6, s. 121 
12 Ibid. s. 119 
13 Ibid. s. 126 
14 Ibid. s. 118 
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 Na Waltzovu teóriu následne nadviazal Stephen Walt svojim dielom The Orginins 

of Aliances, v ktorom významne upravil dovtedajšie znenie teórie.15 Walt vo svojej práci 

argumentuje, že štáty namiesto balansovania proti moci (t.j. prípadnej hegemónií) 

balansujú voči ohrozeniu ich záujmov - jedná sa o tzv. balansovanie hrozby (balance of 

threat). Takáto hrozba je definovaná ako kombinácia predpokladaných úmyslov, 

ideológie, geografickej vzdialenosti ako aj súčtu celkových kapacít iného štátu.16 Walt 

následne príslušne redefinoval pojmy balansovania a bandwagoningu. Štát 

konfrontovaný externou hrozbou si vyberá medzi balansovaním a bandwagonovaním. 

Zatiaľ čo balansovanie predstavuje spojenectvo s ďalšími štátmi proti prítomnej hrozbe, 

bandwagonovanie predstavuje pripojenie sa k zdroju nebezpečenstva (vo Waltzovej teórii 

sa štát pripojil k silnejšej strane).17 Vo Waltovej teórii v sebe bandwagonovanie zahŕňa 

istú formu nerovnomernej výmeny - slabší štát je prinútený k ústupkom voči 

dominantnému štátu a akceptuje svoju podriadenú rolu. Bandwagonovanie taktiež 

predpokladá ochotu podporiť či akceptovať aj nelegitímne kroky zo strany dominantného 

spojenca. Štát si môže podľa Walta vybrať bandwagonovanie rovnako k nemu môže byť 

aj prinútený tlakom iného štátu, každopádne sa však jedná takmer o formu podriadenia 

sa.           

 Na teórie Walta a Waltza naviazali ďalší autori, predovšetkým Randall Schweller, 

Paul Schroeder, Jack Levy či Wiliam Thompson. Títo a mnohí ďalší svojimi príspevkami 

značne zasiahli do chápania celej teórie a je preto potrebné im na tomto mieste venovať 

patričnú pozornosť. Randal Schweller sa vo svojej stati zameral primárne na definíciu a 

príčiny bandwagonovania a značne zasiahol do chápania tohto pojmu. Schweller 

poukázal na fakt, že balansovanie a bandwagonovanie sú v teórii prezentované ako 

vzájomné opaky. Takéto chápanie oboch pojmov považuje Schweller za príliš 

redukcionistické. Podľa Schwellera je totiž hlavným cieľom balansovania sebazáchova a 

hájenie vlastných hodnôt (t.j. cieľom je vyhnúť sa stratám), zatiaľ čo cieľom 

bandwagonovania je obvykle snaha o vlastné rozpínanie (t.j. dôvodom k 

bandwagonovaniu je vidina zisku - tzv. bandwagoning for  profit).18  

 Walt tak kvôli chybnému chápaniu bandwagonovaniu (bandwagoning ako forma 

                                                            
15 WALT, Stephen M. The origins of alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987, x, 321 s. ISBN 08-014-
9418-4. 
16 Ibid. s.100 - 117 
17 Ibid. s. 17., WALT, Stephen. M. Alliance Formation and the Balance of World Power. International 
Security. 1985, roč. 9, č. 4, s. 4 
18 SCHWELLER, ref. 4, s. 79 
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kapitulácie) zle vyhodnotil výskyt tohto správania a považoval prirodzene balansovanie 

za častejšiu alternatívu (Walt testuje iba správanie sa tzv. ohrozených štátov, zatiaľ čo 

štáty, ktoré sa vstúpia do aliancie bez prítomnosti hrozby zostávajú nepovšimnuté). Walt 

nakoniec sám vo svojej práci priznáva, že primárnou motiváciou k bandwagoningu je 

podiel na zisku z víťazstva. Nie je tak dôvod, aby štáty museli byť ohrozené alebo nútené 

k pridaniu sa k silnejšej strane, ale naopak tak činia dobrovoľne.19 Schweller (rovnako 

ako aj ďalší autori) vyčítal Waltovi príliš statický pohľad na medzinárodný systém - iba 

pre silné a veľké štáty je primárnym cieľom zachovanie statu quo a ich pozícii v 

medzinárodnom systéme. Podľa neorealistickej teórie má byť naopak primárnym cieľom 

štátov snaha o maximalizáciu sily a zvlášť pre slabšie (prípadne revizionistické) štáty 

nemôže byť udržanie statu quo primárnym cieľom - tieto štáty budú naopak usilovať o 

zlepšenie svojej pozície v medzinárodnom systéme.20 Schwellerovu kritiku sme 

reflektovali aj pri našej konceptualizácií banalnsovania, kde sme síce využili Waltov 

koncept hrozby, ale nestotožnili sa úplne s Waltovou konceptualizáciou.21  

 Simultánne so Schwellerom publikoval svoju kritiku aj Paul Schroeder, ktorý 

navrhol rozšíriť kategórie možného aliančného správania sa štátov. Častejšie než k 

balansovaniu podľa Schroedera dochádza k nasledujúcim scenárom: 

 skrývanie sa pred hrozbou (hiding from threats) - toto správanie môže zahŕňať 

ignorovanie hrozby, vyhlásenie neutrality počas krízy, snahu o získanie 

bezpečnostných záruk z viacerých strán, snahu o stiahnutie sa do izolácie či 

ochranu zo strany silnejšieho štátu výmenou za poskytnutie diplomatických 

služieb či formy podpory bez aliančných záväzkov (táto stratégia je v podstate 

totožná s konceptom buck-passing v práci Christensena a Snydera22) 

 tzv. prekračovanie (transcending)  - menej častá stratégia, pri ktorej sa štát snaží 

ukončiť hrozbu či krízu a odvrátiť je opätovný výskyt prostredníctvom 

inštitucionálnych mechanizmov - t.j. dohodami na normách, pravidlách 

a procedúrach. 

                                                            
19 Ibid. 
20 Ibid. s. 85 -88 
21 Naša konceptualizácia je podrobne popísasná v kapitole 3.2. 
22 CHRISTENSEN, Thomas J., a Jack SNYDER. “Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns 
in Multipolarity”. International Organization. 1990, roč. 44, č. 2, s.137–168 
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 Bandwagonovanie, do ktorého Schroeder zahrňuje aj bezpečnostné aj 

ekonomické dôvody (bandwagonovanie zároveň považuje Schroeder za častejšie 

než balansovanie, predovšetkým v rámci menších štátov)23 

 Posledným výrazným príspevkom do diskusie, ktorému sa budeme venovať,  

predstavujú kvantitatívne štúdie Jacka Levyho a Wiliama Thompsona.24 Levy a 

Thompson argumentujú, že pri skúmaní balansovania je nevyhnutné rozlišovať 

kontinentálne systémy (s pozemnou vojenskou silou ako dominantnou zložkou systému) 

a transregionálne námorné systémy (v ktorých je námorná a ekonomická sila dominantná 

zložka). Levy a Thompson sami uvádzajú, že tento rozdiel si implicitne mnohí autori 

skúmajúci dané téma pravdepodobne uvedomili, keď sa primárne sústredili na skúmanie 

európskeho kontinentu a na pozemnú vojenskú silu. Levy a Thompson vo svojej štúdií na 

základe štatistického výskumu preukázali, že námorné mocnosti, ktoré majú tradične 

malé pozemné armády a sústredia sa na ekonomickú silu, obvykle neohrozujú teritoriálnu 

integritu pozemných mocností a tie preto reagujú na hrozby zo strany námorných 

mocností odlišným spôsobom než na hrozby zo strany ďalších pozemných štátov v danom 

regióne.25 Táto štúdia tak ovplyvnila aj výber regiónov skúmaných v tejto práci, rovnako 

ako aj druhá štúdia autorov predstavovala značnú metodologickú inšpiráciu, k čomu sa 

ešte v ďalšej kapitole dostaneme.  

  

2.3. Kritika neorealistického výskumu teórie rovnováhy síl   

Okrem vyššie zmieňovaných kritikov z vlastných radov (t.j. kritikov 

neorealistickej školy) je teória balansovania často napádaná z pohľadu iných teórii, 

                                                            
23 SCHROEDER, Paul W. Historical Reality vs. Neo-Realist Theory, International Security. 1994, roč. 19, č. 
1, s. 117. Schroeder všetky tri alternatívne reakcie štátov ukazuje na snahe cisára Jozefa II. v roku 1785, 
keď sa snažil dosiahnuť výmeny Rakúskeho Nizozemska za Bavorsko. Výsledok tejto snahy by 
bezprostredne ovplyvnil všetky štáty vo vtedajšej nemeckej ríši. Niektoré zo štátov sa rozhodli krízu 
prehliadať na vzniknutú situáciu nereagovali nijak, či vyhlásením neutrality (t.j. stratégia hiding from 
threats). Ďalšie štáty sa naopak snažili realizáciu tohto cieľa predísť prostredníctvom balansovania. 
Hannoversko a Prusko sa snažili situácie využiť vo svoj prospech. Posledná skupina štátov sa rozhodla 
presadzovať zmenu ríšskych inštitúcii a ústavy tak, aby tieto orgány poskytovali záruky teritoriálnych práv 
a mechanizmy na riešenie budúcich sporov.  
24 LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading 
Global Power?. International Security. 2010, roč. 35, č. 1,  s. 7-43. LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. 
Hegemonic Threats and Great-Power Balancing in Europe, 1495-1999. Security Studies. 2005, roč. 14, č. 
1, s. 1-33. 
25 LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading 
Global Power?. International Security. 2010, roč. 35, č. 1,  s. 7-43 
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predovšetkým konštruktivismu. Všeobecne je kritika zameraná predovšetkým na 

prehliadanie vplyvu domácich a neštátnych aktérov na zahraničnú politiku zo strany 

neorealistickej školy a na prílišné zdôrazňovanie vplyvu systémových faktorov. Robert 

Kaufman vo svojej práci poukazoval, že teória balansovania nesprávne predpokladá 

správanie sa demokratických štátov - vplyv dlhodobo zaužívaných vnútropolitických 

procesov oslabuje efektivitu balansovania a demokracie tak majú sklon k 

bandwagoningu.26 Svojou kritikou do diskusie prispela rovnako aj Deborah Larson ktorá 

argumentovala, že Waltova teória nedokáže odpovedať na otázku, prečo sa štáty v 

podobnej situácii často správajú opačným spôsobom v rozpore s teóriou (t.j. prečo 

niekedy veľké štáty bandwagonujú a slabé štáty naopak volia balansovanie).27 

 S kritikou teórie prišiel taktiež Steven David, ktorý zdôraznil odlišnosť 

medzinárodného ako aj domáceho prostredia štátov tretieho sveta. K vysvetleniu 

aliančného správania sa týchto štátov prišiel David s konceptom tzv. omnibalansovania 

(omnibalancing), čím poukazoval na nevyhnutnosť vládnucich elít balansovať voči 

domácim rovnako ako aj medzinárodným hrozbám.28 Na problém vzťahov medzi štátom 

a spoločnosťou (taktiež predovšetkým v rozvojových krajinách) poukázali aj Levy a 

Bernett. Títo autori zdôrazňovali predovšetkým ekonomickú stránku aliancií a ich vplyv 

na domácu ekonomiku pričom došli k záveru, že lídri krajín často využívajú aliancie na 

zabezpečenie vojenských a ekonomických zdrojov nevyhnutných k upevneniu vlastnej 

politickej pozície na domácej scéne.29      

 Walt však následne dokázal do značnej miery na tieto argumenty úspešne 

odpovedať. Už podľa pôvodného znenia teórie Walt rovnako ako aj Waltz predpokladali, 

že štáty s nelegitímnymi vodcami, slabými vládnymi inštitúciami a malými domácimi 

kapacitami (t.j slabé štáty) budú mať väčšiu tendenciu k bandwagoningu.30 Taktiež 

argument, že slabé domáce elity často bandwagonujú s druhoradými zahraničnými 

                                                            
26 KAUFMAN, Robert G. “To Balance or To Bandwagon?” Alignment Decisions in 1930s Europe. Security 
Studies. 1992, roč. 1, č. 3, s. 417-447.  
27 LARSON, Deborah, “Bandwagoning Images in American Foreign Policy: Myth or Reality?” In: JERVIS, 
Robert a SNYDER, Jack. Dominoes and Bandwagons: Strategic Beliefs and Great Power Competition in the 
Eurasian Rimlands New York: Oxford University Press, 1991, s. 85 – 111. Larson preferuje 
inštitucionalistický prístup, ktorý je založený na vzťahoch medzi štátom a spoločenskými vrstvami. 
Hlavnou snahou elít je udržanie moci a podľa Larsona môže práve bandwagoning prispieť k tomuto cieľu, 
keďže môže režimu pomôcť udržať si autoritu prostredníctvom minimalizovania protištátnej činnosti, 
získaním ekonomickej pomoci či zneškodnením domácich politických rivalov. 
28DAVID, Steven, R.. Explaining Third World Alignment. World Politics, 1991, roč. 43, č. 2, s. 236. 
29 BARNETT, Michael N. a Jack S. LEVY. Domestic sources of alliances and alignments: the case of Egypt, 
1962–73. International Organization.1991, roč. 45, č. š, s. 369-395. 
30 WALT, ref. 16,  s.  29-31, s. 263. WALTZ, ref. 6, s.  113 
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protivníkmi za účelom získania výhody proti primárnym domácim protivníkom je plne 

kompatibilný s pôvodnou teóriou, keďže podľa nej štáty vždy balansujú proti primárnej 

hrozbe voči vlastnému prežitiu. Walt taktiež presvedčivo odmieta Kaufmanov argument 

keď poukazuje na nejasnosť Hitlerových zámerov z doby pred Mníchovskou dohodou a 

rýchlou reakciou demokratických štátov po marci 1939.31 Rovnako aj hypotéza, že štáty 

vyberajú svojich aliančných partnerov za účelom získania ekonomických a materiálnych 

prostriedkov (zdôrazňovaná Levym a Barnettom) bola vo Waltovej práci testovaná 

negatívne.32          

 Súčasťou moderného diskurzu na téma rovnováhy síl sa stal v nedávnej dobre tiež 

koncept. tzv. jemného balansovania (soft balancing). Soft balancing je založený 

predovšetkým na nevojenských prostriedkoch. Mechanizmus soft balancingu zahŕňa 

napríklad odopieranie prístupu k teritóriu, kompromitujúcu diplomaciu či naznačovanie 

rozhodnutia o pripojení sa k balansujúcej koalícii.33 Koncept jemného balansovania bol 

primárne vypracovaný v súvislosti s diskusiou o hegemónii USA po roku 1989 a obvykle 

býva aplikovaný iba na obdobie po páde ZSSR a preto mu v tejto práci nebudeme venovať 

pozornosť.34 Samozrejme sa takto definovaný soft balancing v nami skúmanom období 

rozhodne vyskytoval, za účelom jeho identifikácie a určenia jeho role by však bolo 

potrebné vypracovanie podrobnej kvalitatívnej štúdie.35 Koncept soft bolancingu je 

zároveň často predmetom kritiky kvôli svojej obsiahlosti a relatívnej nevyhranenosti – 

pod pojem soft balancing definovaný podľa autora konceptu sa dá totiž zaradiť takmer 

akékoľvek správanie štátu, pričom vôbec nemusí ísť o racionálnu voľbu balansovať voči 

inému štátu. Koncept soft balancingu tak to značnej miery "naťahuje" obsah tradičného 

balansovania ďaleko za hranice jeho pôvodného významu.36 V konečnom dôsledku by 

mohlo dôsledné nasledovanie tohto konceptu viesť k tomu, že by sme neboli schopní 

rozlíšiť skutočné balansovanie od bežných diplomatických nezhôd.   

                                                            
31 WALT, Stephen M. Alliances, Threats, and U.S. Grand Strategy: A Reply to Kaufmann and Labs. Security 
Studies. 1992, roč. 1, č. 3, s.  449-469. 
32 WALT, ref. 16 s. 218-242. 
33 PAPE, Robert Anthony "Soft Balancing against the United States." International Security. 2005, roč. 30, 
č.1, s. 36-38 
34 Viď. napr. PAPE, ref. 33. PAUL, Thazha V. Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy. International 
Security. 2005, roč. 30, č.1, s. 46-71, WHITAKER, Beth Elise. Soft balancing among weak states? Evidence 
from Africa. International Affairs. 2010, roč.. 86, č. 5, s. 1109-1127.  
35 Sám autor koncptpu Robert Anthony Pape priznáva primárne zameranie konceptu na obdobie po 
studenej vojne, aj keď vo svojej práci ponúka taktiež príklad jemného balansovania počas 19. storočia. 
PAPE, ref. 33, s. 38 
36 NEXON, Daniel H. The Balance of Power in the Balance. World Politics. 2009, roč. 61, č.2, s. 330-359. 
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 Všetci vyššie zmieňovaní autori sa v svojich prácach snažia predovšetkým 

odpovedať na otázku, ako spolu mocnosti (tzv. great powers) prostredníctvom stratégie 

balansovania a bandwagonovania súperia, resp. spolupracujú v anarchistickom prostredí. 

Na tom, aký typ správania teória predpokladá pre malé štáty sa však naďalej mnohí autori 

nezhodujú. Ako už z vyššie uvedených informácií vyplýva, predpokladané správanie 

malých štátov je podľa mnohých autorov značne odlišné od správania sa mocností (na 

tento fakt poukázali už samotný tvorcovia teórie rovnováhy síl).37 Mnohí autori uzavreli 

svoje štúdie konštatovaním, že bandwagonovanie sa pri slabších štátoch vyskytuje 

častejšie než sa predpokladalo, avšak tieto závery neboli doposiaľ podporené žiadnym 

štatistickým výskumom.38 Množstvo autorov s tézou o prevažujúcom bandwagonovaní 

malých štátov nesúhlasí.39 Diskurz sa však vedie predovšetkým v teoretickej rovine či s 

podporou úzko zameraných kvalitatívnych štúdii o zahraničnej politike jedného štátu vo 

vybranom období, pričom nebola doposiaľ predstavená žiadna štúdia, ktorá by 

prezentovala komplexný štatistický výskum na túto tému. Práve z tohto dôvodu sme sa 

rozhodli náš výskum orientovať na chýbajúci aspekt teórie a štatisticky preskúmať vzťah 

medzi silou štátu a stratégiou bandwagonovania, resp. balansovania. 

 

 

 

 

                                                            
37 Častokrát dokonca autori rolu menších štátov v teórii prehliadajú a orientujú sa len na skúmanie tzv. 
great powers. Svoje závery však často zovšeobecňujú na všetky štáty v systéme, čo vedie k zmätkom 
v rámci celého diskurzu. 
38 Pre prehľad uvedieme iba niekoľko najrelevantnejších štúdii: ROSECRANCE, Richard a Lo CHIH-CHENG. 
Balancing, Stability, and War: The Mysterious Case of the Napoleonic International System. International 
Studies Quarterly. 1996, roč.. 40, č. 4, s. 479–500., SCHROEDER, ref. 23, SCHWELLER, ref. 4, POWELL, 
Robert. In the shadow of power: states and strategies in international politics. Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1999, s.320., GLEASON, Gregory, Asel KERIMBEKOVA a Svetlana KOZHIROVA. Realism 
and the Small State: Evidence from Kyrgyzstan. International Politics, 2008, roč. 45, č.  s.40-51. 
39 LABS, ref. 4. GVALIA, Giorgi, David SIROKY, Bidzina LEBANIDZE a Zurab IASHVILI. Thinking Outside the 
Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. Security Studies. 2013, roč. 22, č. 1, s. 98-131.  
HANDEL, Michael I. Weak states in the international system. Portland, Or.: F. Cass, 1990, xviii, 318 s., 
KEOHANE, ref. 4,  SPERO, Joshua B. Great Power Security Dilemmas for Pivotal Middle Power Bridging. 
Contemporary Security Policy. 2009, roč. 30, č.1, s. 147-171.  
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3. Metodológia výskumu 

V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali prevažne teoretickým základom 

nášho výskumu. Na tomto mieste je potrebné sa bližšie zaoberať štruktúrou tohto 

výskumu, spôsobom jeho prevedenia ako aj jeho cieľmi. Hneď v úvode tejto kapitoly si 

preto definujeme výskumnú otázku a spôsob jej zodpovedania, v súvislosti s čím 

uvedieme aj hlavné premenné nášho výskumu a ich vzájomnú závislosť. Následne sa 

budeme podrobne venovať operacionalizácií a konceptualizácií týchto premenných, ako 

aj spôsobom ich merania. Na tento rozbor nadviažeme popisom zdrojov dát použitých 

v našom výskume. V závere kapitoly si stanovíme vlastné hypotézy, ktoré sa budeme 

v ďalšej časti práce snažiť potvrdiť či vyvrátiť ako aj podrobnejšie popíšeme štatistické 

metódy a modely, ktoré v ďalšej časti tejto práce použijeme 

3.1 Cieľ a zameranie výskumu 

 Hlavným cieľom tejto práce, ako už vyplýva z jej názvu a ako bolo aj v 

predchádzajúcom texte zmienené, je preskúmať súvislosť medzi relatívnou silou štátu a 

jeho tendenciou k balansovaniu, resp. bandwagonovaniu (so zreteľom na malé štáty). 

Okrem tohto cieľa však budeme testovať aj iné hypotézy založené na ďalších troch 

premenných. Tendencia k balansovaniu či bandwagonovaniu pre nás predstavuje závislú 

premennú, zatiaľ čo relatívna veľkosť štátu, geografická proximita k silným štátom v 

okolí, dostupnosť spojencov a forma politického systému sú premenné nezávislé. Tento 

vzťah sa dá vyjadriť aj nasledujúcou schémou: 

 

    Nezávislé Premenné                            Závislá Premenná 

 

Sila (resp. veľkosť) štátu 

Geografická proximita                   Balansovanie/ 

Dostupnosť spojencov      Bandwagonovanie 

Forma vlády               

 

  

Za účelom zodpovedania našej výskumnej otázky sme sa v práci rozhodli 

zaoberať iba špecifickými oblasťami a obmedzeným časovým obdobím. Už v 
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prechádzajúcej kapitole sme sa zmienili o rozdieloch medzi kontinentálnymi a 

námornými systémami a o implikáciách z nich vyplývajúcich. Rozhodli sme sa preto 

skúmať správanie štátov vždy iba v rámci kontinentov a nezaoberať sa skúmaním 

transkontinentálneho balansovania. Za kontinenty najvhodnejšie na skúmanie nami 

zvolenej problematiky sme zvolili Európu a Južnú Ameriku, keďže sa v oboch nachádza 

dostatok malých štátov ako aj regionálnych mocností s pomerne dlhou tradíciou 

nezávislosti.40 Balansovanie a bandwagonovanie sme sa rozhodli skúmať vo 

vymedzenom časovom období, t.j. v rámci európskeho kontinentu v období po skončení 

napoleonských vojen do 2. svetovej vojny a v regióne Južnej Ameriky od získania 

nezávislosti jednotlivých štátov do posledného medzištátneho konfliktu na kontinente v 

nami skúmanom období (t.j. Ekvádorsko-Peruánska vojna v roku 1941). Skúmaniu 

obdobia po roku 1945 sme sa vyhli z dôvodu zmeny charakteru medzinárodného systému, 

t.j. prechodu od multipolarity k bipolarite.41 Výber období bol ovplyvnení taktiež 

dostupnosťou dát o kapacitách jednotlivých štátov, k čomu sa dostaneme v ďalšej časti 

tejto práce.       

3.2 Závislá premenná 

 Už v predchádzajúcej kapitole sme videli, že pod pojmami 

balansovanie/banwagonovanie je možné si predstaviť značne odlišné typy zahraničných 

politík. Pokiaľ chceme v tejto práci predstaviť relevantný empirický test, je nevyhnutné 

presne vymedziť, aký typ správania sa štátu považujeme za bandwagonovanie a aký typ 

za balansovanie (čím presne definujeme nami skúmanú závislú premennú). 

Balansovanie/bandwagonovanie sme sa rozhodli konceptualizovať ako typ odpovede na 

koncentráciu sily či ohrozenia zo strany susedného štátu prostredníctvom aliančnej 

politiky. V tejto práci tak budeme skúmať iba tzv. externý balancing, pričom interný 

balancing zostane bohužiaľ mimo záber práce. Nie je tak preto, že by interné balansovanie 

nebolo rovnako relevantné ako externé balansovanie prostredníctvom aliančnej politiky. 

Bohužiaľ by však skúmanie interného balansovania vyžadovalo odlišný typ spracovania 

                                                            
40 Severná Amerika sa nedostala do nášho výberu práve z dôvodu nedostatku prípadov balansovanie či 
bandwagonovanie, Afrika a Ázia kvôli závislosti štátov na európskych mocnostiach a nedostatku 
regionálnych hegemónov (v rámci Ázie hral rolu taktiež výrazný námorných charakter regiónu) 
41 Väčšina autorov (vrátane Waltza a Walta) sa zhoduje, že štruktúra medzinárodného systému silne 
ovplyvňuje sklon k balansovaniu - v rámci bipolárneho systému je balansovanie častejším javom než v 
rámci multipolárneho systému. Problémom obdobia po roku 1945 je samozrejme silná závislosť na jednej 
zo svetových mocností, čo taktiež komplikuje možnosti odlíšiť balansovanie od bandwagonovania, 
predovšetkým v rámci malých štátov. 
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ako aj odlišný typ štúdie. Problémom je predovšetkým nastavenie relevantných kritérií, 

podľa ktorých by bolo možné odlíšiť interné balansovanie od výkyvov vnútroštátnej 

politiky (akými sú napríklad militarizácia spoločnosti, vláda vojenskej junty, vojenské 

reformy atď.). Podobný názor o nutnosti špecifického prístupu k internému balansovaniu 

zastávajú aj Thompson a Levy v svojej kvantitatívnej štúdii na téma balansovania v rámci 

mocností na európskom kontinente.42 Interné balansovanie by zároveň hralo rolu v tých 

konfiguráciách medzinárodného systému, kde nie je pre menšie štáty dostatok 

spojencov.43 Taktiež podľa Waltza hrá interné balansovanie kľúčovú rolu predovšetkým 

v období bipolarity.44 Keďže v nami skúmanom období bol naopak potenciálnych 

spojencov dostatok, predpokladáme, že k internému balansovaniu dochádzalo len 

výnimočne a obvykle bolo sprevádzané balansovaním externým. 

 Databáza aliancií vypracovaná v rámci projektu Correlates of War (ďalej len 

CoW) nám však umožňuje podrobne skúmať a kvantifikovať rozličné druhy aliančného 

správania. Práve aliančné záväzky štátov sme sa rozhodli využiť pre konceptualizáciu 

našej závislej premennej, t.j. balansovania, resp. bandwagonovania. Aliancie sme s 

použitím informácií z projektu CoW rozdelili do dvoch kategórii na základe záväzkov, 

ktoré pre štát z aliančnej zmluvy vyplývajú:  

 Nízky stupeň záväzkov - aliančná zmluva má formát dohody (entente), ktorá štáty 

zaväzuje ku konzultácií či spolupráci v prípade vypuknutia kríze, alebo obsahuje 

klauzule o vzájomnej neutralite, resp. neútočení (neutrality/nonagression) 

 Vysoký stupeň záväzkov - štát má na základe aliančnej zmluvy záväzok v prípade 

potreby poskytnúť pomoc (vrátane vojenských prostriedkov) ďalším štátom v 

aliancii (defense alliance) 

Na základe povinností vyplývajúcich z aliančných zmlúv sme následne mohli určiť silu, 

resp. závažnosť samotnej snahy o balansovanie či bandwagonovania. Závažnosť 

záväzkov vyplývajúcich z aliančnej zmluvy a ich vzťah k 

                                                            
42 LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. Hegemonic Threats and Great-Power Balancing in Europe, 1495-
1999. Security Studies. 2005, roč. 14, č. 1, s. 1-33. 
43 Interné balansovanie totiž predstavuje pre politické elity ďaleko nákladnejšiu variantu, než je 
balansovanie externé. Z toho dôvodu sa štáty v prípade dostatku spojencov uchýlia skôr k externému 
balansovaniu a aliančnej politike.  
44 WALTZ, Kenneth N. Theory of international politics. s. 168 
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balansovaniu/bandwagonovaniu sa dá vyjadriť taktiež prostredníctvom nasledujúcej 

tabuľky.45 

 

Balansovanie 
Bez tendencie k 

jednej z alternatív 
Bandwagonovanie 

Silné Slabé - Slabé Silné 

2 1 0 -1 -2 

 

Pokiaľ bola aliančná zmluva podpísaná medzi malým štátom a štátom, s ktorým 

zdieľa spoločnú hranicu, pričom kapacita tohto, tzv. referenčného štátu (počítaná na 

základe hodnoty CINC - hodnotu si bližšie popíšeme v časti kapitoly venujúcej sa 

výpočtu sily štátu) je minimálne 2x vyššia než kapacita slabšieho štátu, jedná sa o 

bandwagonovanie zo strany malého štátu. Takto definovaný štát totiž predstavuje 

významného aktéra v bezprostrednom okolí skúmaného štátu, na ktorého prítomnosť by 

mal menší štát podľa teórie neorealizmu reagovať. Takto definovaný koncept hrozby 

vyplýva z Waltovho výskumu, pričom však reflektuje kritiku Schwellera, ktorej sme sa 

venovali v prechádzajúcej kapitole.46 Malé štáty sa totiž môžu pridať na stranu silnejších 

susedov nie len z dôvodu prípadného ohrozenia, ale aj kvôli vlastným záujmom.47 Preto 

sme v našej konceptualizácii nereflektovali napr. rozdiel v politických systémoch, keďže 

malý štát by mohol bandwagonovať so silnejším susedom za účelom zisku bez ohľadu na 

rozdiel v politickom režime. Štát, voči ktorému by mal malý štát vykazovať jeden z typov 

správania tak nie je nutné označovať ako hrozbu, ale skôr ako tzv. referenčný štát, ktorý 

hrá významnú rolu v bezprostrednom okolí malého štátu a prípadný vstup do aliancie 

s takýmto štátom sa dá interpretovať ako tendencia k príklonu k jednej z alternatív 

(balansovanie/bandwagonovaie).       

 V prípade, že bola aliančná zmluva podpísaná so štátom, ktorého sila nie je 

minimálne dvojnásobná, jedná sa o formu balansovania proti inému štátu v regióne. O 

formu balansovania sa zároveň jedná v prípade, že malý štát podpísal zmluvu s 

mocnosťou, ktorá je však geograficky vzdialená (t.j. nezdieľa spoločné pozemné či 

námorné hranice), zatiaľ čo v okolí malého štátu sa nachádza iný silný štát, s ktorým 

                                                            
45 Slabé balansovanie/bandwagonovanie predstavujú aliancie s nízkym stupňom záväzkov, zatiaľ čo silné 
balansovanie/bandwagonovanie predstavujú aliancie s vysokým stupňom záväzkov.  
46 Pozri stranu 15.  
47 SCHWELLER, ref. 4, s.79. 
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aliančná zmluva podpísaná nebola. K prípadom bandwagonovania nepočítame situáciu, 

keď štát A podpísal aliančnú zmluvu so susedným štátom B, ktorého kapacity sú síce dva 

krát vyššie, ale súčasťou aliancie bol zároveň aj ďalší štát (štát C), ktorého kapacity boli 

vyššie než kapacity štátu B (štát B tak nebol hegemónom v aliancii). V prípade, že by 

zmluvy podpísané skúmaným štátom v tej istej chvíli mohli byť interpretované podľa 

vyššej uvedenej definície ako oba typy správania, považujeme za rozhodujúci záväzok 

vyjadrený v aliancii a následne geografickú proximitu štátov, s ktorými bola zmluva 

podpísaná.  Štát taktiež nemusí balansovať vždy iba proti jednému štátu vo svojom okolí. 

Vyššie popísané skúmanie aliančného správania je odvodené z predpokladu, že pripojenie 

sa k aliancii je spojené s nákladmi zo strany jednotlivých štátov (či už sa jedná o sčasti 

redukovanú autonómiu, či o finančné náklady). Predpokladáme tak, že štáty budú 

podpisovať spojenecké dohody v prípade, že považujú vlastnú bezpečnosť za ohrozenú. 

 Táto práca sa však nebude zameriavať iba na aliancie, ktoré vznikli v súvislosti s 

ozbrojeným konfliktom medzi štátmi. Ako poukázali v svojej štúdii Levy a Thompson, v 

rámci teórie balansovania môže dôjsť k trom výstupom, ktoré nevedú k nastoleniu 

hegemónie v systéme (t.j. k víťazstvu agresora):  

1. potenciálny agresor svoju agresiu neuskutoční kvôli pravdepodobnému vzniku 

balansujúcej koalície 

2. agresor zaháji expanziu avšak kvôli vzniku balansujúcej koalície dôjde k 

opätovnému nastoleniu rovnováhy bez vzniku ozbrojeného konfliktu 

3. agresor zaháji expanziu a je následne vojensky porazený.48 

Balansovanie tak hrá významnú rolu v každom z týchto scenárov, pričom však súvislosť 

s vojenským konfliktom je zahrnutá len v treťom scenári. V našej práci preto budeme 

skúmať aliančné správanie taktiež počas období mimo vojenského konfliktu.49 Zároveň 

sa v práci budeme zaoberať iba tzv. formálnymi alianciami (t.j. alianciami písomne 

potvrdenými). Napriek tomu, že neformálne aliancie mohli v niektorých prípadoch hrať 

rolu v rámci vzťahu malého štátu k balansovaniu/bandwagonovaniu, sú takéto prípady 

zriedkavé a nespôsobujú výraznú systémovú odchýlku. Zároveň sú tieto prípady obťažne 

                                                            
48 LEVY, Jack S. a William R. THOMPSON. Hegemonic Threats and Great-Power Balancing in Europe, 1495-
1999. Security Studies. 2005, roč. 14, č. 1, s. 1-33. 
49 Je však zároveň extrémne obťažne rozlíšiť, kedy v rámci prvého scenára nedošlo k agresii z dôvodu 
očakávania vzniku balansujúcej koalície a kedy k agresii nedošlo z iných dôvodov. Balansovaním bez vzniku 
aliancie sa preto nebude v tejto práci zaoberať. K diskusii o tomto probléme pozri LEVY,THOMPSON, ref. 
45, s. 12-13 
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kvantitatívne merateľné a vyžadujú skôr podrobný kvalitatívny výskum. Aliancie, ktoré 

boli v svojej dobe tajné sú v našej databáze zahrnuté. V našej práci tak nepracujeme 

skutočne len s alianciami, ku ktorým neexistuje žiadny historický dôkaz. Zároveň 

neexistuje žiadny výskum preukazujúci, že by sa neformálne aliancie jedného typu mali 

vyskytovať častejšie než aliancie druhého typu (výsledky nášho štatistického výskumu 

tak nebudú ovplyvnené).50   

3.3 Nezávislé premenné  

 Po definovaní závislej premennej je teraz rovnako dôležité špecifikovať, čo 

myslíme pod pojmom relatívna veľkosť (resp. sila) štátu a aké kritéria sme použili na 

meranie tejto premennej. V súčasnosti v odbornom diskurze na túto tému existuje 

všeobecná zhoda iba na fakte, že žiadna všeobecne prijímaná definícia neexistuje. S 

ohľadom na tento stav sa mnohí autori vyhýbajú akejkoľvek definícii či ju považujú za 

nepodstatnú.51 Iní autori tvrdia, že rozdiel medzi veľkými a malými štátmi nemôže byť 

založený len kritériu veľkosti, ale na základe ďaleko širších kritérií - na politickom 

systéme, histórii, byrokratických vrstvách, ekonomickej štruktúre, kultúrnych tradíciách 

a na postavení štátu v rámci regionálnych a medzinárodných systémov.52 Rothstein zas 

považuje veľkosť za problém vnímania - rozdiel medzi malými štátmi nie je len v 

materiálnych kapacitách, ale je to taktiež rozdiel psychologický.53 Vzhľadom k tejto 

komplexnosti problému definície malého štátu sa mnoho autorov rozhodlo použiť 

relatívnu definíciu veľkosti štátu (veľkosť tak nie je absolútna, ale porovnávacia 

veličina).54 Práve tento prístup uplatníme pri našej definícii veľkosti štátu. Ako už z 

                                                            
50 V prípade výskytu neformálnych aliancií by sme mohli teoreticky predpokladať, že väčšina takýchto 
dohôd bola podpísaná medzi malými štátmi navzájom. U aliančných dohôd medzi veľkým a malým štátom 
je motivácia zverejnenia dohody totiž ďaleko vyššia - malý štát môže formou verejnej dohody lepšie 
chrániť svoje práva voči silnému štátu, keďže záväzky vyplývajúce zo zmluvy sú známe celému 
medzinárodnému spoločenstvu. Naopak silný štát môže v prípade porušenia povinností zo strany malého 
štátu transparentnejšie uplatniť svoje práva a uskutočniť nápravu v správaní menšieho štátu. Na druhej 
strane, členovia balansujúcej koalície majú teoreticky ďaleko vyšší záujem o podpísanie neformálnej 
dohody, keďže sa tak môžu vyhnúť nepriateľskej reakcii zo strany silnejšieho štátu. V tomto prípade sa 
však jedná iba o špekuláciu, ktorá nie je podporená reálnym pozorovaním a preto sme sa rozhodli ju 
v práci výraznejšie nezohľadniť.  
51 FOX, Annette Baker. The Power of Small States. Chicago: University of Chicago Press, 1959, s.24. VITAL, 
David. The survival of small states: studies in small power/great power conflict. London: Oxford University 
Press, 1971, vi, s. 17 
52 BJOL, Erling,  The Power of the Weak. Cooperation and Conflict. 1968, roč. 3, č. 2 , s. 157-168. 
53 ROTHSTEIN, Robert L. Alliances and small powers. New York: Columbia University Press. 1968, s. 21 
54 BROWNING, Christopher S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. 
Cambridge Review of International Affairs. 2006, roč. 19, č. 4: s. 669-684, AMSTRUP, Niels. The Perennial 
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vyššie uvedeného prehľadu vidíme, konceptu malých štátov bola venovaná ďaleko väčšia 

pozornosť než konceptu slabých štátov. V rámci neorealistického prístupu k skúmaniu 

medzinárodného systému, je základnou jednotkou sila. Sila štátu sa dá merať 

prostredníctvom vojenskej sily (počet zbraní, veľkosť armády, výdavky na zbrojenie 

atď.), ekonomickej sily či veľkosti teritória a populácie. Veľkosť teritória tak predstavuje 

iba jedno z možných kritérií merania sily štátu, pričom relevancia tohto kritéria je značne 

sporná. V rámci operacionalizácie pojmu "malý štát" chápeme oba termíny ako vzájomné 

synonymá, tak ako aj niektorí ďalší autori skúmajúci túto problematiku.55   

 Za účelom určenia slabých štátov v rámci skúmaných regiónov ako aj určenia 

regionálnych mocností sme využili tzv. Composite Index of National Capability (ďalej 

len CINC) vypracovaný Davidom Singerom v rámci projektu CoW.56 CINC je štatistický 

údaj vypovedajúci o sile štátu a skladá sa zo šiestich kategórii: objem celkovej populácie 

štátu, podiel populácie žijúcej v mestách, objem produkcie železa a oceli, objem celkovej 

spotreby energie, objem výdavkov na zbrojenie a rozsah vojenského personálu daného 

štátu.57 Na základe CINC sme tak dokázali kvantifikovať silu štátov v rámci oboch 

skúmaných regiónov, pričom výsledná premenná je premennou kontinuálnou, vďaka 

čomu sa vyhneme "násilnému" rozdeľovaniu do dvoch skupín (silné verzus slabé štáty) a 

môžeme tak skúmať závislosť medzi silou a balansovaním/bandwagonovaním 

„prirodzene“.            

 Naša druhá nezávislá premenná, t.j. geografická proximita, je počítaná na základe 

geografického koeficientu, ktorý vyjadruje dĺžku spoločne zdieľanej hranice medzi 

skúmaným štátom a silným štátom (príp. štátmi) v jeho bezprostrednom okolí. Pre 

výpočet geografického koeficientu sme použili nasledujúci vzorec: 

 

𝑑ĺž𝑘𝑎 ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 š𝑡á𝑡𝑢 𝑋 𝑧𝑑𝑖𝑒ľ𝑎𝑛á 𝑠𝑜 š𝑡á𝑡𝑜𝑚 𝑦  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑑ĺź𝑘𝑎 ℎ𝑟𝑎𝑛í𝑐 š𝑡á𝑡𝑢 𝑋
× 100 

                                                            
Problem of Small States: A Survey of Research Efforts. Cooperation and Conflict. 1976, roč. 11, č. 2, s. 163-
182. 
55 Napr. KEOHANE, Robert O. The Big Influence of Small Allies. Foreign Policy. 1971, roč. 2, spring, s. 161 -
182   
56 SINGER, J. David. "Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816-
1985." International Interactions 1988, roč. 14, č. 2, s. 115-132 Databáza je dostupná online: [cit. 2016-
03-02] http://cow.dss.ucdavis.edu/  
57 Pre podrobnejší popis kritérií a odôvodnenie ich výberu pozri SINGER, ref. 53,  Bohužiaľ CINC ani žiadny 
iný ukazovateľ neskúma kompetenciu armád na bojisku, kvalitu dôstojníckych kádrov či štátne vojenské 
stratégie Bohužiaľ sa jedná ale o kategórie primárne kvalitatívne a len ťažko kvantifikovateľné. Z tohto 
dôvodu tak nie sme schopní tieto ukazovatele do nášho výskumu zahrnúť, čo môže ohodnotenie 
potenciálnej sily štátu do istej miery skresľovať.  

http://cow.dss.ucdavis.edu/
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V prípade zmeny dĺžky spoločnej hranice dvoch štátov bude koeficient 

prepočítaný len vtedy, pokiaľ sa dĺžka hranice skúmaného štátu zdieľaná so štátom, ktorý 

ho ohrozuje zmenila minimálne o 10%. Geografický koeficient je kontinuálnou 

premennou, ktorá v prípade štátov so zdieľanou hranicou dosahuje hodnôt od 0 do 100. 

Hodnota 100 tak predstavuje štát, ktorý zdieľa 100% svojich hraníc so štátom (resp. 

štátmi) s minimálne dvojnásobnými kapacitami.58 V našom výskume sa budeme zaoberať 

iba zdieľanými vnútrozemskými hranicami, keďže skúmanie transkontinentálneho 

balansovania nie je primárnym cieľom tejto práce. Rovnako sme sa rozhodli upustiť aj 

od zohľadňovania námorných hraníc medzi európskymi štátmi.59 V súlade s Levym 

a Thompsonom totiž pokladáme Európu za kontinentálny systém s kľúčovou rolou 

pozemných síl, v ktorom námorná expanzia nehrala silnú rolu.60 V prípade, že štáty 

nezdieľajú spoločnú hranicu, dochádza podľa našich predpokladov k balansovaniu  alebo 

bandwagonovaniu voči štátu, s ktorým daný štát spoločnú hranicu zdieľa (stále však platí, 

že CINC susediaceho štátu musí byť minimálne 2x vyššie).V prípade, že skúmaný štát 

zdieľa hranicu s viacerými referenčnými štátmi, je výsledná hodnota premennej súčtom 

nameraných čiastkových hodnôt (t.j. súčtom pomerov hraníc so všetkými referenčnými 

štátmi).    

 Pod našou ďalšou nezávislou premennou - dostupnosťou spojencov - rozumieme 

počet ďalších štátov v regióne, ktoré zdieľajú spoločnú hranicu so štátom, ktorého 

správanie skúmame, či hranicu s nami označovaným referenčným štátu. Pochopiteľne za 

potenciálnych spojencov pokladáme len tie štáty, ktoré nepredstavujú pre menší štát 

referenčný štát a podpis spojeneckej zmluvy by tak neviedol k bandwagonovaniu. Čím je 

počet potenciálnych spojencov vyšší, tým bude podľa našich predpokladov tendencia k 

balansovaniu vyššia. Premenná tak môže nadobúdať akejkoľvek hodnoty od 0 (t.j. nie je 

dostupný žiadny spojenec s ktorým by skúmaný alebo  referenčný štát zdieľal spoločnú 

hranicu).61 V prípade výskytu viacerých referenčných štátov v okolí skúmaného štátu je 

výsledná hodnota počítaná na základe priemeru jednotlivých hodnůt.   

Poslednou premennou, ktorej vplyv na správanie štátu sme v našom výskume 

skúmali, je podobnosť (či rozdielnosť) politického systému skúmaného štátu 

a referenčného štátu. Politický režim môže v našej databáze nadobúdať hodnoty od -10 

                                                            
58 Príkladom takého štátu môže byť Portugalsko, ktoré zdieľa 100% svojej hranice so Španielskom 
59 Jedinú v výnimku z tohto pravidla sme pripustili v prípade vzťahu Albánska s Talianskom, kde sme 
Taliansko považovali za referenčný štát napriek absencii pozemskej hranice.  
60 LEVY, THOMPSON, ref. 45. 
61 V rámci nami skúmaných dát nájdeme túto „extrémnu“ hodnotu iba v prípade Írska.  
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(hodnota predstavuje najvyšší stupeň totalitného štátu) do 10 (kde najvyššia hodnota 

predstavuje dodržiavanie všetkých demokratických noriem). Výsledná hodnota tak tvorí 

rozdiel medzi hodnotou skúmaného štátu a hodnotou referenčného štátu. V prípade 

viacerých referenčných štátov je výsledná hodnota spriemerovaná. Údaje sme čerpali zo 

databázy projektu Polity IV., kde je podrobnejšie popísaná metodológia hodnotenia 

politických režimov.62 Rola podobnosti (rozdielnosti) režimov býva často zdôrazňovaná 

autormi liberálneho a konštruktivistického smeru, preto sme sa ju rozhodli zaradiť medzi 

premenné aj v našom výskume.63 V súlade s liberálnou, príp. konštruktivistickou školou 

očakávame, že štáty s podobným typom politického režimu budú náchylné k vzájomnej 

spolupráci (t.j. menší štát bude bandwagonovať so silnejším štátom s podobným 

režimom), zatiaľ čo s rastúcim rozdielom medzi režimami bude rásť tendencia k menších 

štátov k balansovaniu. 

3.4 Aké správanie na základe teórie od štátov očakávame? 

Ako sme uviedli už v predchádzajúcich kapitolách tejto práce, v odbornom 

diskurze neexistuje všeobecná zhoda ohľadom predpokladaného správania sa malých 

štátov v rámci politiky balansovania/bandwagonovania. Naše predpoklady a hypotézy sa 

preto nezakladajú na všeobecne príjmanom konsenze, ako ani na predchádzajúcich 

kvantitatívnych štúdiách (keďže žiadne neexistujú).  

V rámci nami skúmaného obdobia sa nachádzame vždy v období multipolarity. 

Základných aktérov, ich správanie ako aj typy multipolarity, bližšie popisuje nasledujúca 

tabuľka64: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
62 The Center for Systemic Peace. Polity IV: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-
2013.  [online]. Vienna, USA, 2014 [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: 
http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html 
63 WALT, ref. 16, s.100-117, WENDT, Alexander. Social theory of international politics. New York: 
Cambridge University Press, 1999, s. 112, GVALIA, SIROKY, LEBANIDZE, IASHVILI ref. 39,  KEOHANE, ref. 4 
64 KOFROŇ, J. Tragédie malého státu: geostrategické perspektivy Česka podle ofenzivního neorealismu. 
Geografie. 2016, roč. 121, č. 2, s. forthcoming 

http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
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Ako môžeme vidieť, forma multipolarity a prítomnosť globálneho hegemóna 

pozíciu slabých štátov nijak radikálne nemení. Tie sú totiž naďalej ohrozované primárne 

silnými štátmi a mocnosťami v svojom geografickom okolí, zatiaľ čo reálne balansovanie 

proti potenciálnemu hegemónovi celého systému je mimo ich možnosti.65 Predpokladáme 

tak, že malé štáty sa v rámci svojej aliančnej politiky sústredia primárne na svoje 

bezprostredné geografické okolie. Zároveň predpokladáme, že najväčšiu hrozbu pre slabý 

štát predstavuje silný štát, s ktorým zdieľa spoločnú geografickú hranicu. Čím vyššia bude 

geografická proximita, tým bude slabší štát viac nútený k bandwagonovaniu so silnejším 

                                                            
65 Vplyv nebalansovanej multipolarity sme taktiež štatisticky testovali, keď sme za toto obdobie považovali 
roky 1900–1914 a 1935–1939 na európskom kontinente. Táto premenná však nevykazovala žiadnu 
štatistickú významnosť pri skúmaní tendencie štátov k balansovaniu, resp. bandwagonovaniu.  

Systém Výstup Aktér Správanie 

Vyvážená 

multipolarita 

tri a viac podobne 

silných mocností 

Nestabilita, obmedzené 

súperenie, klasická 

mocenská rivalita – 

aliančná politika 

Mocnosť Opatrná snaha získať viac a 

zabrániť posilneniu inej mocnosti 

- prevencia hegemónie a zároveň 

snaha stať sa hegemónom  

Štát Snaha budovať koalície a tak 

balansovať proti potenciálnym 

agresorom a aktuálnym hrozbám 

Nevyvážená 

multipolarita 

tri a viac mocností, 

jedna z nich výrazne 

silnejšia 

Extrémne nestabilné, 

výrazné tendencie k 

mocenskému súpereniu, 

pravdepodobnosť 

systémovej vojny.  

Potenciálny 

hegemón 

Vojenské posilňovanie, snaha 

rozvrátiť existujúce aliancie. 

Vyradiť jednu (či viac) 

z mocností a zmeniť systém na 

unipolárny. 

Mocnosť Snaha posilniť a sformovať 

alianciu proti potenciálnemu 

hegemónovi. 

Štát Snaha budovať koalície a tak 

balansovať proti potenciálnym 

agresorom a aktuálnym hrozbám 

(prítomnosť potenciálneho 

hegemóna obvykle pozíciu 

slabších štátov zásadne nemení). 
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štátom, keďže snaha o balansovanie by sa mohla pre slabý štát stať ľahko osudnou.66 

Pokiaľ bližšie preskúmame politické mapy oboch regiónov počas nami skúmaného 

obdobia tak zistíme, že drvivá väčšina slabých štátov zdieľa hranice so štátom, ktorý 

disponuje minimálne 2x vyššími kapacitami. Slabý štát má v tak obvykle na výber z 

dvoch možností: vstúpiť do aliancie so daným silným štátom alebo naopak hľadať 

alternatívnych spojencov vo svojom geografickom okolí, či v geografickom okolí daného 

silného štátu (podľa voľby varianty sa tak štát prikloní k balansovaniu či 

bandwagonovaniu, pozri definíciu nezávislej premennej v podkapitole 3.2).  

 Rovnako, ako aj tvorcovia teórie balansovania predpokladáme, že snaha o 

balansovanie klesá s relatívnou silou štátu.67 Jedným z dôvodov tohto stavu je nákladnosť 

politiky balansovania - v prípade balansovania silnejšieho štátu sa nedajú očakávať 

okamžité ekonomické zisky, naopak je potrebné počítať s nákladnejšími záväzkami 

vyplývajúcimi z aliančných dohôd. Zároveň s klesajúcou silou štátu klesá aj jeho šanca 

na úspešné balansovanie - pre extrémne slabý štát by bola snaha o balansovanie 

mnohonásobne silnejšieho suseda takmer samovraždou. Vyvažujúcim faktorom, ktorý 

naopak zvyšuje pravdepodobnosť balansovania, je podľa našich predpokladov 

prítomnosť potenciálnych spojencov. V prípade, že slabší štát môže vytvoriť fungujúcu 

alianciu s ďalšími štátmi, bude tendencia k bandwagonovaniu výrazne oslabená. Napriek 

tomu, že drvivá väčšina doterajších prác sa sústredila na európsky kontinent a na 

balansovanie medzi veľmocami, očakávame, že vyššie uvedené predpoklady a závislosti 

budú rovnako platné pre štáty na oboch skúmaných kontinentoch. 

 

Na základe vyššie uvedených postulátov sme sa rozhodli predložiť nasledujúce hypotézy: 

 

H1. Čím slabší je štát, tým má väčšiu tendenciu k bandwagonovaniu so silnejším štátom 

(malé štáty budú mať tendenciu k bandwagonovaniu, zatiaľ čo silnejšie štáty 

k balansovaniu) 

 Potvrdenie tejto hypotézy by potvrdzovalo predpoklady neorealistických 

zástancov teórie balansovania (t.j. predpoklady Walta, Waltza, Schroedera a 

                                                            
66 Samozrejme v tomto bude sa plne stotožňujeme s neorealistickým predpokladom, že primárnym cieľom 
štátu je zabezpečiť vlastné prežitie. 
67 K tomuto predpokladu dospeli Waltz, Walt ako aj ďalší autori uvedený v teoretickej kapitole. 
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ďalších).68 Potvrdenie hypotézy by následne spochybnilo argumenty Labsa, 

Keohaneho, Handela, Spera či Gvaliu a kol.69  

 

H2. S rastúcim počtom možných spojencov stúpa tendencia štátov k balansovaniu 

 Potvrdenie tejto hypotézy na skúmaní multipolárneho systému by podporilo 

Waltovu teóriu o vytváraní aliancií v tomto systéme, zatiaľ čo vyvrátenie tejto 

hypotézy by potvrdzovalo teórie Christensena a Snydera.70 

 

H3. Čím vyššia je geografická proximita skúmaného štátu k silnejšiemu susedovi, tým 

slabšia je tendencia k balansovaniu. 

 V prípade potvrdenia tejto hypotézy by sa potvrdili predovšetkým závery 

predstaviteľov ofenzívneho neorealismu (Mearsheimera a ďalších).71 

 

H4: So stúpajúcou odlišnosťou politického režime stúpa tendencia štátov k balansovaniu  

 S teóriou o role podobnosti politických režimov pracujú predovšetkým autori 

liberálneho a konštruktivistického smeru, potvrdenie tejto hypotézy by tak 

podporilo závery týchto autorov (napr. Wendta, Keohaneho, Gvaliu a kol, do istej 

miery aj zástancov dyadickej formy teórie demokratického mieru).72  

 

H5. Silnejšie štáty vykazujú tendencie k jednej z alternatív, zatiaľ čo slabšie štáty ostávajú 

častejšie mimo aliančné zväzky. 

 Potvrdenie tejto hypotézy by potvrdilo závery Schroedera, ktorý naznačoval častý 

sklon malých štátov k skrývaniu sa pred hrozbami a k neutralite.73 

 

                                                            
68 WALT, ref. 6, WALTZ, ref. 16, SCHROEDER, ref. 23,  
69 LABS, ref. 4, KEOHANE, ref. 4, HANDEL, ref. 39, SPERO ref. 39, GVALIA, SIROKY, LEBANIDZE, IASHVILI, 
ref. 39 
70 CHRISTENSEN, SNYDER, ref. 23. s. 137–168 
71 MEARSHEIMER, John J. The tragedy of Great Power politics. New York: Norton, c2001. s. 155, 160, 261, 
272., FENG, Liu a Zhang RUIZHUANG. The Typologies of Realism. The Chinese Journal of International 
Politics. 2006 roč. 1, č. 1,,s. 124. Vplyv geografickej proximity očakáva aj Walt, pozri. WALT, ref. 16, s. 100-
117 
72 WENDT ref. 59. KEOHANE, ref. 4, GVALIA, SIROKY, LEBANIDZE, IASHVILI, ref. 39 
73 SCHROEDER, ref. 23.  
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H6. Závislosť medzi silou štátu a tendenciou k balansovaniu/bandwagonovaniu je 

rovnako platná v rámci oboch kontinentálnych systémov.  

 Autori venujúci sa téme balansovania obvykle predpokladajú univerzálnu 

platnosť teórie, pričom odlišnosti v rôznych systémoch zdôraznili iba Levy 

a Thompson.74 Potvrdenie tejto hypotézy by posilnilo ďalší výskum na 

systémovej úrovni, pričom jej vyvrátenie by naopak naznačovalo potrebu 

podrobnejšieho výskumu menších jednotiek. 

3.5 Zdroje dát a požité štatistické metódy 

 Primárnym zdrojom dát potrebných pre vypracovanie práce sú databázy projektu 

"The Correlates of War".75 Databázy prístupné v rámci tohto projektu nám umožnili určiť 

silu štátov naprieč rôznymi historickými obdobiami (na základe CINC). V datábaze 

nájdeme tiež údaje o uzavretých alianciách od roku 1815 a forme záväzkov v nich 

vyjadrených, na základe čoho sme podľa vyššie uvedených kritérií určili stupeň 

balansovania, resp. bandwagonovania.76 Pri určovaní pomeru hraníc medzi štátmi sme 

vychádzali primárne zo súčasného stavu hraníc, ktorých vývoj sme následne spätne 

sledovali až do počiatku nami skúmaného obdobia. Ako základný zdroj informácií 

o dĺžke súčasných hraníc sme použili The World Factbook vypracovaný CIA.77 Následne 

sme teritoriálne zmeny sledovali na základe datasetu územných zmien (Territorial 

Change) dostupného z projektu COW.78 V prípade teritoriálnej zmeny, ktorá presahovala 

10% z teritória skúmaného štátu, sme dĺžku hraníc vypočítali odhadom na základe 

súčasného stavu hraníc, prípadne sme použili historické monografie.79 V niektorých 

prípadoch sa nám bohužiaľ dĺžku hraníc vo všetkých časových obdobiach nepodarilo 

                                                            
74 LEVY, THOMPSON, ref. 24 
75 The Correlates of War Project [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.correlatesofwar.org/ 
76 SINGER, J. David, a Melvin SMALL. Formal Alliances, 1815-1939. Journal of Peace Research. 1966, roč. 
3, č. 1, s.1-31., SMALL, Melvin, and J. David SINGER. Formal Alliances, 1815-1965: An Extension of the 
Basic Data. Journal of Peace Research. 1969, roč. 6, č. 3, s. 257-282. GIBLER, Douglas M.  International 
military alliances, 1648-2008. 2009. Washington, DC: CQ Press. Databáza dostupná online z: 
http://cow.dss.ucdavis.edu/data-sets/formal-alliances [cit. 2016-02-02]. 
77 The World Factbook 2013-14. Central Intelligence Agency.  [online]. Washington, DC, 2013 [cit. 2016-
02-02]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
78 TIR, Jaroslav, Philip SCHAFER, Paul DIEHL a Gary GOERT. Territorial Changes, 1816-1996: Procedures and 
Data. Conflict Management and Peace Science. 1998, roč. 16, č. 1.s. 89-97 Databáza dostupná online z: 
http://cow.dss.ucdavis.edu/ [cit. 2016-03-02]  
79 COHEN, Yohanan. Small nations in times of crisis and confrontation. Albany: State University of New 
York Press, 1989. 379 s. 

http://www.correlatesofwar.org/
http://cow.dss.ucdavis.edu/data-sets/formal-alliances
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://cow.dss.ucdavis.edu/
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dohľadať. Dáta k počtu dostupných spojencov sme zostavili samostatne na základe vyššie 

uvedenej metodológie (pozri prechádzajúcu kapitolu). Zdrojom údajov o forme 

politických režimov bol dataset vypracovaný v rámci projektu Polity IV. (bohužiaľ ani 

tento dataset neobsahoval kompletné údaje pre všetky nami skúmané štáty, počet 

chýbajúcich údajov bol však nižší než 1%).80  

             Vzhľadom k rozsiahlemu množstvu dát a prípadov, ktoré je potrebné na 

zodpovedanie vyššie menovaných otázok analyzovať, budú v práci použité pochopiteľne 

výlučne kvantitatívne (štatistické) metódy. Výsledný dataset pozostáva z 2190 

pozorovaní, z ktorých 1337 predstavujú pozorovania na európskom kontinente a 853 

pozorovania v Južnej Amerike. Vzhľadom k tomu, že sa táto práca venuje primárne 

skúmaniu malých štátov, rozhodli sme sa z našej databázy vylúčiť tradičné mocnosti na 

oboch kontinentoch (t.j. Veľkú Britániu, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, 

Taliansko, Rusko a Brazíliu).81 Tieto štáty pochopiteľne v databáze naďalej slúžia ako 

referenčné štáty pre štáty malé, rovnako ako aj potenciálni spojenci.   

 Kvôli nedostatku dát sme v našej práci nemohli analyzovať nemecké a talianske 

štáty pred ich zjednotením (tieto štáty preto neboli do našej databázy zahrnuté). 

Databázou CoW sme boli limitovaní v prípade Uruguaju, kde sú dáta prístupné len od 

roku 1882. V ojedinelých prípadoch sme neboli schopní dohľadať dáta k výpočtu 

geografického koeficientu, prípadne nám chýbali dáta k politickému systému štátu. Do 

úvahy sme museli vziať taktiež značnú nerovnomernosť v rozdelení CINC naprieč 

skúmanými štátmi (keďže niektoré silné štáty majú niekoľko 100-násobne vyššie hodnoty 

CINC než štáty malé). Za účelom odstránenia tohto nerovnomerné rozdelenia sme pri 

analýze dát použili logaritmované hodnoty CINC. Hodnoty CINC po logaritmovaní 

získavajú hodnoty od –2.31 do 3.84 (samozrejme v skutočnosti nemá žiadny štát 

negatívnu hodnotu CINC). V počte dostupných spojencov sa naše hodnoty pohybujú od 

0 do 11, geografický koeficient naberá hodnoty od 0 do 100 a rozdiel v politických 

režimoch sa pohybuje medzi hodnotami 0 až 20. 

                                                            
80 The Center for Systemic Peace. Polity IV: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-
2013.  [online]. Vienna, USA, 2014 [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: 
http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html 
81 Tieto štáty sme zároveň vylúčili aj z toho dôvodu, že samotné nemajú vo svojom okolí ďalší referenčný 
štát, voči ktorému by  mohli vykazovať balansovanie/bandwagonovanie (Výnimkou je iba Rakúsko-
Uhorsko vo vzťahu k Nemecku po jeho zjednotení. Tento prípad sme však museli vylúčiť z datasetu kvôli 
nedostatku dát o geografickej proximite).  

http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
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 K prevedeniu štatistickej analýzy sme s ohľadom na charakter skúmaných dát 

rozhodli využiť špecifický model regresnej analýzy, tzv. Random-effects ordered logistic 

regression model.82 Random-effects ordered logistic regression model sa používa na 

zisťovanie vzťahov medzi ordinálnou závislou premennou a skupinou nezávislých 

premenných. Ordinálna premenná je premenná s jasným poradím jej vnútorných hodnôt 

(čím sa líši od kategorickej premennej). V našom prípade sú hodnoty -2 (silné 

bandwagonovanie), -1 (slabé bandwagonovanie), 0 (bez tendencie k jeden z alternatív), 

1 (slabé balansovanie) a 2 (silné balansovanie). Každá hodnota je vždy o 1 vyššia od 

predchádzajúcej, hodnoty sa však nevyskytujú rovnako často. Rozdiel vo veľkostiach 

jednotlivých skupín hodnôt je zároveň nerovný - v prípade rovnako veľkých skupín by sa 

jednalo o intervalovú premennú.        

 Nami zvolený model neodráža len špecifický charakter závislej premennej, ale 

aj charakter skúmaných dát. V prípade tejto práce sa jedná o dáta k vybranej skupine 

štátov počas dlhodobého časového obdobia  - ide tak o výskum tzv. panelových dát, často 

označovaný aj ako longitudinálny výskum. Pri tomto type výskumu je potrebné vziať do 

úvahy dva hlavné problémy, ktoré majú zásadný vplyv na výber nášho modelu. Prvým 

problémom, s ktorým sa pri skúmaní väčšieho množstva jednotiek (v našom prípade 

štátov) stretávame, je heteroskedasticita. Na kontrolovanie heteroskedasticity (resp. 

nepozorovanej heterogenity), je možné využiť model fixných efektov (fixed effects 

model) alebo model náhodných efektov (random effects model). Model fixných efektov 

však nie je vhodné v tomto prípade použiť, pretože naša závislá premenná je premennou 

ordinálnou. Pri použití modelu fixných efektov dochádza pri ordinálnej premennej 

dochádza totiž k tzv. incidental parameters problem (problému odhadovaných 

parametrov).83 Z tohto dôvodu je pre našu analýzu použitý model náhodných efektov. 

Druhým problémom pri skúmaní panelových dát je tzv. autokorelácia, pri ktorej dochádza 

k porušeniu Gauss-Markovovej podmienky pre odhad regresných parametrov metódou 

najmenších štvorcov.84 Na odstránenie tohto problému je potrebné skúmať časovú 

veličinu (v našom prípade roky, počas ktorých správanie štátov skúmame) ako nezávislú 

                                                            
82 Pre podrobnejšie informácie k modelu pozri: LONG, J. Scott a Jeremy FREESE. Regression models for 
categorical dependent variables using Stata. Texas: Stata corporation, c2001, s. 141 – 145. 
83 Tento problém definovali ako prví J.  Neyman a Elizabeth L. Scott vo svojom článku z roku 1948, kde je 
možné nájsť podrebné vysvetlenie problému. NEYMAN, Jerzy., a Elizabeth L. SCOTT.“Consistent Estimates 
Based on Partially Consistent Observations”. Econometrica. 1948, roč. 16, č. 1. s. 1–32.  
84 Hodnota závislej premennej tak môže byť ovplyvnená svojou vlastnou hodnotou pri minulom 
pozorovaní (štát, ktorý balansoval v minulom roku má vyššiu pravdepodobnosť, že tak učiní aj v ďalšom 
roku). 
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premennú. V rámci našej analýzy budeme čas (rovnako aj ďalšie nezávislé premene) 

skúmať iba ako lineárnu premennú.85  

 Random-effects ordered logistic regression model nám bohužiaľ neumožňuje tak 

jasnú interpretáciu štatistickej významnosti premenných, akú umožňujú iné typy 

štatistických modelov. Z tohto dôvodu sme do našej analýzy pridali aj druhú variantu 

tohto modelu, ktorá zobrazuje pomer šancí (odds ratio – v tabuľke označované ako OR). 

Pomer šancí je pomer výskytu skúmaného javu v exponovanej a neexponovanej skupine. 

V prípade že má pomer šancí kladnú hodnotu, dostávame pozitívnu asociáciu medzi 

skúmanými premennými, v prípade hodnoty menšej než 1 je asociácia negatívna. 

V prípade hodnoty 1 nezávislá premenná nemá žiadny vplyv na výskyt závislej 

premennej. So stúpajúcou hodnotou pomeru šanci tak stúpa šanca, že dôjde k výskytu 

skúmaného typu správania (t.j. v našom prípade balansovania/bandwagonovania) Pre 

lepšie vysvetlenie použijeme príklad z našej práce. Predstavme si, že náš pomer šancí je 

1. 04 a my skúmame balansovanie pri štátoch s istou hodnotou rozdielnosti politického 

režimu (hodnoty 0 až 20). Šanca výskytu balansovania bude v takom prípade pri  každom 

zvýšení vnútornej hodnoty skúmanej nezávislej premennej (t.j. rozdielnosti politického 

režimu) vždy o 4% vyššia než pri predchádzajúcej hodnote. Pri pomere šancí však 

nedochádza k lineárnemu efektu, ale hodnota stúpa exponenciálne. Skúmaný štát 

s hodnotou politického režimu 20 tak bude mať o 119% vyššiu šancu vykazovať 

balansovanie než štát s hodnotou 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
85 Sila štátu sa pri testovaní na nelineárnych modeloch neukázala signifikantnejšou než v lineárnom 
modely, rovnako ako ani ďalšie premenné.  
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4. Analýza a interpretácia zozbieraných dát 

V tejto kapitole sa budeme venovať interpretácií dát získaných na základe 

vypracovanej štatistickej analýzy s použitím vyššie popísaného modelu. Každej 

z hypotéz bude venovaná jedna podkapitola, v ktorej budeme konfrontovať získané 

výsledky s našimi očakávaniami. V prípade, že nami získané výsledky nebudú odpovedať 

našim hypotézam (prípadne hypotézam iných autorov), budeme sa snažiť nájsť príčinu 

takéhoto výsledku a prípadne navrhnúť riešenia či závery pre ďalší výskum. Štatistické 

výpočty sme uskutočnili pomocou programu Stata 13. V nasledujúcich tabuľkách 

uvádzame získané výsledky v štandardnom zobrazení používanom v akademických 

prácach v politickej vede. Prvá tabuľka predstavuje výsledky získané skúmaním dát 

z oboch kontinentov, t.j. našej kompletnej databázy. Nasledujúce dve tabuľky zobrazujú 

efekt skúmaných premenných v rámci jednotlivých kontinentov. Posledná tabuľka bola 

vypracovaná za účelom testovania hypotézy H5 - tabuľka skúma, do akej miery 

ovplyvňujú nami zvolené premenné rozhodnutie štátov k výberu jednej z alternatív. 

Inými slovami, do akej miery je skúmané premenné ovplyvňujú štát k tomu, aby aktívne 

vystupoval v medzinárodnom systéme. V tomto prípade sme použili klasický Logit model 

regresnej analýzy, vzhľadom k tomu že skúmaná premenná nadobúda iba hodnotu 0 alebo 

1.86

                                                            
86 Teoreticky by bolo možné použiť aj Random-effects ordered logistic regression model, pri naších 
hodnotách premennej je však model fixných efektov postačujúci, pretože v tomto prípade nenarážame 
na signifikantný problém odhadovaných parametrov. V Durbin-Wu-Hausmanovom teste dosiahli oba 
modely zrovnateľnú signifikantnosť.  
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Regresná analýza (Random-effects ordered logistic regression model) - oba kontinenty 

 

 Model 1 Model 1 OR Model 2 Model 2 OR Model 3 Model 3 OR Model 4 Model 4 OR 

Sila štátu (ln CINC) 1.484*** 4.411*** 1.478*** 4.385*** 1.589*** 4.899*** 1.592*** 4.916*** 
 (0.153) (0.677) (0.153) (0.672) (0.162) (0.792) (0.162) (0.794) 

Dostupnosť spojencov   -0.216** 0.806** -0.260*** 0.771*** -0.276*** 0.759*** 
   (0.0842) (0.0679) (0.0871) (0.0672) (0.0884) (0.0670) 

Geografická blízkosť     0.00897** 1.009** 0.00836** 1.008** 
     (0.00413) (0.00416) (0.00419) (0.00423) 

Rozdielnosť politických režimov       0.0267 1.027 
       (0.0168) (0.0172) 

Rok 0.0171*** 1.017*** 0.0174*** 1.018*** 0.0173*** 1.017*** 0.0169*** 1.017*** 
 (0.00232) (0.00236) (0.00232) (0.00236) (0.00233) (0.00237) (0.00235) (0.00239) 

Počet pozorovaní 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 

Štandardná chyba je uvedená v zátvorkách        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

 

 Zdroj: zdroj dát viď. príloha č. 1, vypočítané v programe STATA 13.  
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Regresná analýza (Random-effects ordered logistic regression model) – Európa 

 

 Model 1 Model 1 OR Model 2 Model 2 OR Model 3 Model 3 OR Model 4 Model 4 OR 

Sila štátu (ln CINC) 2.161*** 8.679*** 2.072*** 7.939*** 2.305*** 10.03*** 2.344*** 10.42*** 
 (0.256) (2.222) (0.257) (2.043) (0.275) (2.761) (0.276) (2.879) 

Dostupnosť spojencov   -0.219* 0.803* -0.297** 0.743** -0.318*** 0.728*** 
   (0.118) (0.0946) (0.120) (0.0894) (0.121) (0.0884) 

Geografická blízkosť     0.0138*** 1.014*** 0.0130** 1.013** 
     (0.00512) (0.00519) (0.00521) (0.00528) 

Rozdielnosť politických režimov       0.0344* 1.035* 
       (0.0204) (0.0211) 

Rok 0.0123*** 1.012*** 0.0127*** 1.013*** 0.0139*** 1.014*** 0.0134*** 1.013*** 
 (0.00365) (0.00369) (0.00361) (0.00366) (0.00372) (0.00377) (0.00373) (0.00378) 

Počet pozorovaní 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 

Štandardná chyba je uvedená v zátvorkách        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

 

Zdroj: zdroj dát viď. príloha č. 1, vypočítané v programe STATA 13. 
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Regresná analýza (Random-effects ordered logistic regression model) - Južná Amerika 

 

 Model 1 Model 1 OR Model 2 Model 2 OR Model 3 Model 3 OR Model 4 Model 4 OR 

Sila štátu (ln CINC) 0.485** 1.624** 0.533** 1.703** 0.550** 1.733** 0.492** 1.635** 
 (0.215) (0.350) (0.228) (0.388) (0.234) (0.406) (0.235) (0.385) 

Dostupnosť spojencov   -0.0829 0.920 -0.0686 0.934 -0.0574 0.944 
   (0.133) (0.123) (0.139) (0.130) (0.140) (0.132) 

Geografická blízkosť     0.00347 1.003 0.00559 1.006 
     (0.0107) (0.0107) (0.0107) (0.0108) 

Rozdielnosť politických režimov       0.0610* 1.063* 
       (0.0362) (0.0384) 

Rok 0.0255*** 1.026*** 0.0253*** 1.026*** 0.0251*** 1.025*** 0.0243*** 1.025*** 
 (0.00343) (0.00352) (0.00346) (0.00354) (0.00349) (0.00358) (0.00350) (0.00359) 

Počet pozorovaní 853 853 853 853 853 853 853 853 

Štandardná chyba je uvedená v zátvorkách        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

 

Zdroj: zdroj dát viď. príloha č. 1, vypočítané v programe STATA 13. 
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Regresná analýza (logistic regression model) - Tendencia k výberu jedného z typov správania 

 Oba regióny Európa Južná Amerika Oba regióny, OR Európa, OR Južná Amerika, OR 

Sila štátu (ln CINC) 0.354** 2.989*** -0.194 1.424** 19.87*** 0.823 
 (0.175) (0.545) (0.244) (0.250) (10.83) (0.201) 

Dostupnosť spojencov -0.0223 0.0295 -0.146 0.978 1.030 0.864 
 (0.0954) (0.158) (0.128) (0.0933) (0.163) (0.111) 

Geografická blízkosť -0.00303 0.0345** -0.00407 0.997 1.035** 0.996 
 (0.00793) (0.0138) (0.0105) (0.00791) (0.0143) (0.0104) 

Rozdielnosť politických režimov 0.0439** -0.0509* 0.168*** 1.045** 0.950* 1.184*** 
 (0.0207) (0.0278) (0.0441) (0.0216) (0.0264) (0.0522) 

Rok 0.0134*** 0.0546*** 0.00300 1.014*** 1.056*** 1.003 
 (0.00272) (0.00760) (0.00359) (0.00275) (0.00803) (0.00360) 

Počet pozorovaní 2,190 1,337 853 2,190 1,337 853 

Štandardná chyba je uvedená v zátvorkách      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       

 

Zdroj: zdroj dát viď. príloha č. 1, vypočítané v programe STATA 13. 
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4.1 Analýza a interpretácia vzťahu medzi silou štátu a balansovaním 

 Skúmanie vzťahu medzi silou štátu jeho tendenciou k balansovaniu, resp. 

bandwagonovaniu bolo primárnym cieľom našej práce. Ako sme si už v prechádzajúcich 

kapitolách ukázali, tento vzťah ostával kvantitatívnymi štúdiami do značnej miery 

zanedbávaný, pričom región Južnej Ameriky ostával úplne mimo pozornosť  svetového 

výskumu. O to zaujímavejšia je príležitosť preskúmať tento vzťah na základe značného 

množstva dát a porovnať získané výsledky so závermi výskumov na túto tému. Ako 

z našej prvej tabuľky vidíme, je vzťah medzi silou štátu (definovanou na základe CINC) 

a tendenciou k balansovaniu štatisticky silne signifikantný. S rastúcou silou štátu priamo 

rastie aj jeho tendencia k balansovaniu silných štátov v jeho okolí. Malé štáty tak naopak 

majú tendenciu s týmito štátmi bandwagonovať. Sila štátu ostáva kľúčovým faktorom aj 

po postupnom zaraďovaní ďalších premenných, ktoré by mohli pôvodnú štatistickú 

závislosť zmeniť. Tieto výsledky potvrdzujú našu hypotézu H1. Pri porovnaní 

významnosti premennej medzi regiónmi zistíme, že sila štátu ovplyvňuje tendenciu 

k balansovaniu silnejšie v Európe než v oblasti Južnej Ameriky. V oboch prípadoch 

ostáva však táto premenná štatisticky najviac signifikantnou.  

4.2 Vplyv dostupnosti spojencov na tendenciu štátov k balansovaniu 

Pri skúmaní našej druhej hypotézy dochádzame k pomerne prekvapivému 

pozorovaniu negatívnej závislosti medzi počtom spojencov a tendenciou k balansovaniu. 

Zo štatistickej analýzy vyplýva, že čím viac potenciálnych spojencov skúmaný štát má, 

tým je vyššia jeho tendencia k bandwagonovaniu. Toto pozorovanie rozhodne vyvracia 

našu hypotézu H2. Zaujímavý je taktiež vývoj závislosti medzi skúmanými premennými, 

keď po pridaní ďalších kontrolných premenných závislosť medzi počtom spojencov 

a tendenciou k bandwagonovaniu stúpa (tento efekt je jasne pozorovateľný predovšetkým 

na európskom kontinente). Pozorovanú negatívnu závislosť je teoretický možné 

zdôvodniť príliš širokou operacionalizáciou skúmanej premennej, keď do úvahy berieme 

iba geografické kritérium, pričom by bolo možné za potenciálnych spojencov považovať 

napríklad len štáty s podobným typom režimu, či brať do úvahy historické faktory. 

Zahrnutie týchto faktorov by však vyžadovalo ďalším výskum vzťahov medzi týmito 

faktormi navzájom a ostáva tak otvorené pre skúmanie v ďalších prácach. 
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Na druhej strane je nutné si povšimnúť zásadného rozdielu medzi pozorovaním 

v rámci jednotlivých kontinentov. V prípade Južnej Ameriky totiž medzi skúmanými 

premennými neexistuje žiadna štatisticky signifikantná závislosť. Aj tento výsledok však 

zapadá do jednej z už známych teórií. Napriek tomu, že sa naša hypotéza H2 nepotvrdila, 

je možné výsledky zaznamenané pri skúmaní Južnej Ameriky interpretovať ako 

potvrdenie záverov, ku ktorým došli Christensen a Snyder.97 Tí totiž predpokladali, že 

pre multipolárny systém (ktorý pretrvával počas celého nami skúmaného obdobia) je 

typickým javom tzv. buck passing. Tento jav je charakteristický tým, že pri výskyte 

väčšieho množstva nezávislých štátov v systéme nebude štát sám iniciatívne vystupovať 

proti hrozbe, ale bude sa spoliehať, že takto učiní jeden z ostatných štátov na vlastné 

náklady. Pokiaľ sa tohto postupu následne držia všetky štáty, výsledkom je absencia 

balansovania, resp. aliančných zmlúv založených na balansovaní hrozby (v našom 

výskume sú tieto pojmy zámenné).  

4.3 Analýza vplyvu geografickej proximity  

 Geografická premenná hrá bezpochyby jednu z kľúčových úloh v ofenzívnom 

neorealisme, ktorý s teóriou balansovania do veľkej miery pracuje. Z tohto dôvodu bola 

táto premenná zaradená aj do nášho výskumu. Ako vidíme z našej analýzy, štatistická 

závislosť medzi geografickou proximitou a tendenciou štátov k balansovaniu je pomerne 

významná, a to predovšetkým na európskom kontinente. Čím väčšiu časť hranice štát 

zdieľa so silným štátom v jeho okolí, tým väčšia bude jeho tendencia balansovať proti 

tomuto aktérovi. Tento výsledok však do značnej miery vyvracia našu hypotézu H3, 

keďže sme so stúpajúcou geografickou proximitou predpokladali stúpajúcu tendenciu 

k bandwagonovaniu. Skúmaná premenná si zachováva svoj vplyv len na európskom 

kontinente, pričom v regióne Južnej Ameriky sa nejaví byť signifikantnou. Príčinu tohto 

javu môžeme teoreticky hľadať v našej operacionalizácii tejto premennej, kde sme 

premennú počítali iba na základe dĺžky spoločnej hranice medzi skúmaným štátom 

a štátom, ktorý ho ohrozuje. Prípadná zmena v operacionalizácií premennej, ktorá by viac 

reflektovala charakter juhoamerických štátov s nižšou hustotou zaľudnenia než 

u európskych by mohla priniesť odlišné výsledky. Pre juhoamerické štáty by sme 

napríklad mohli zohľadniť hustotu zaľudnenia pohraničných oblastí či vzdialenosť medzi 

                                                            
97 CHRISTENSEN, SNYDER, ref. 23. s. 137–168 
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hlavnými mestami štátov, čo by mohlo chýbajúcu závislosť medzi premennými v regióne 

vyvrátiť. 

4.4  Vplyv rozdielu v politických režimoch na tendenciu štátov k 

balansovaniu 

Premenná, ktorá nepochádza z neorealistickej školy uvažovania mala v našom 

výskume do istej miery slúžiť ako doplnok k neutíchajúcemu diskurzu medzi rôznymi 

školami na teóriu balansovania. Vzhľadom k tomu, že táto práca vychádza takmer 

výlučne z neoralistického prístupu je do istej miery pochopiteľné, že táto premenná 

v našom výskume vykazuje len malú štatistickú významnosť. Hypotéza H4 sa tak v našej 

analýze potvrdila len čiastočne. Premenná je mierne štatisticky signifikantnou pri 

skúmaní oboch regiónov oddelene, pričom pri skúmaní celkových dát sa tento efekt 

vytráca. V rámci celkových dát ako aj v rámci európskeho regiónu má táto premenná 

najnižšiu štatistickú významnosť. Na druhej strane sa premenná javí významnejšou 

v regióne Južnej Ameriky, kde je po sile štátu druhou štatisticky najsignifikantnejšou 

premennou. Ako sme však už naznačili, môže byť nízka signifikantnosť tejto premennej 

spôsobená štruktúrou nášho výskumu, ktorý stavia primárne na neorealistických 

základoch.  

 

4.5 Porovnanie tendencie štátov k voľbe jednej z alternatív 

 Rovnako ako pri tendencii k balansovaniu, je aj pri rozhodovaní, či sa vôbec 

o nejakú jasnejšie vyhranenú zahraničnú politiku pokúšať rozhodujúcim faktorom 

veľkosť, resp. sila štátu. Aj v tomto prípade platí, že čím je štát silnejší, o to častejšie sa 

pre jednu z alternatív rozhoduje a naopak menej často ostáva mimo aliančné záväzky. 

Tak ako aj v prechádzajúcich pozorovaniach mala však sila štátu vyšší vplyv v Európe 

než v Južnej Amerike. Naše pozorovanie tak potvrdzuje model správania, ktoré sme na 

základe našej hypotézy H5 od štátov očakávali, avšak iba na európskom kontinente. 

Zároveň voľba k aktívnej zahraničnej politike nie je závislá len od sily štátu, ale aj od 

geografickej blízkosti silného štátu a rozdielu v politickom systéme. Geografická 

blízkosť hrá rovnako ako aj sila podstatnú rolu predovšetkým v Európe. Vplyv sily je 

vysvetliteľný prostredníctvom Schroederovej teórie (ako aj teórie Christensena 

a Snydera), keď sa menšie štáty budú pri balansovaní spoliehať na tie silnejšie a sami sa 
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rôznych dôvodov zdržia aktívnej politiky. Vplyv geografickej blízkosti na tendenciu 

k aktívnej zahraničnej politike zas potvrdzuje predpoklady ofenzívneho neoralizmu. 

Vysokú explanačnú silu v oboch regiónoch ukázala rozdielnosť politických režimov. Pri 

pozorovaní regiónu Južnej Ameriky sa ukázala táto premenná ako kľúčový faktor 

ovplyvňujúci tendenciu k aktívnej zahraničnej politike. Čím bola rozdielnosť 

v politickom režime v tomto regióne väčšia, o to častejšie sa štáty pre aktívnu zahraničnú 

politiku a teda pre balansovanie alebo bandwagonovanie rozhodli. V Európe sme však 

pozorovali vzťah negatívny, keď s rozdielnosťou v politických režimoch tendencia 

k aktívnej aliančnej politike naopak klesala. Obe zistenia však potvrdzujú hypotézu, že 

rozdielnosť v politických režimoch ovplyvňuje zahraničnú politiku štátu (pričom však 

priamo neovplyvňuje výber jednej z jej variant).  

4.6 Porovnanie tendencie štátov k balansovaniu v Európe a v Južnej 

Amerike 

 Pomerne prekvapujúcim je zistenie, že takmer všetky nami testované premenné 

(s istou výnimkou podobnosti politických režimov) v regióne Južnej Ameriky nedosahujú 

rovnakej štatistickej významnosti ako v prípade Európy. Toto zistenie do značnej miery 

vyvracia našu hypotézu H6, na základe ktorej sme predpokladali rovnaký vplyv 

skúmaných premenných v oboch regiónoch. Prekvapujúcim je predovšetkým značný 

rozdiel v štatistickej významnosti vplyvu geografickej blízkosti a počtu dostupných 

spojencov na tendenciu štátov k balansovaniu. Pozoruhodnými sú tiež rozdiely vo 

vysvetľujúcej sile premenných pri skúmaní tendencie k aktívnej zahraničnej politike. Ako 

už bolo spomenuté vyššie, prípadná zmena v operacionalizácií geografickej premennej 

by mohla priniesť odlišné výsledky. Chýbajúca štatistická významnosť medzi počtom 

spojencom a správaním sa štátov je v rámci dostupných teórií dobre vysvetliteľná. 

Napriek tomu je stále možné, že zásadnú vysvetľujúcu hodnotu má Južnej Amerike iná 

premenná, ktorá nebola do nášho výskumu zaradená. Pozorované rozdiely však rozhodne 

potvrdzujú potrebu skúmať pri štatistickej analýzy aj menšie jednotky, ktoré sa môžu 

odchyľovať od obecného trendu.  

4.7 Vplyv časového obdobia na tendenciu štátov k balansovaniu 

 Zaujímavou premennou, ktorú nám náš model umožnil sledovať, je vzťah medzi 

tendenciou k balansovaniu/bandwagonovaniu a skúmaným časovým obdobím. V našom 



39 
 

výskume sme skúmali tento vzťah (rovnako ako aj iné premenné) lineárne. Ako vidíme 

z výpočtov na základe nášho modelu, existuje medzi časovou jednotkou a tendenciou 

k balansovaniu silná pozitívna závislosť v rámci oboch regiónov. Balansovanie tak bolo 

v priebehu rokov čoraz častejším fenoménom, bandwagonovanie sa stávalo naopak 

zriedkavejším. Jednou z príčin tohto vzťahu môže byť postupný inštitucionálny rozvoj 

medzinárodného systému, ktorý poskytoval s postupom času štátom väčšiu ochranu ich 

práv a suverenity. Mnoho z malých štátov v priebehu 19. a 20. storočia vznikalo 

odtrhnutím, prípadne rozpadom väčších štátov, pričom následné vzťahy medzi štátmi boli 

často nepriateľské, čo viedlo k stúpajúcemu počtu balansujúcich aliancií (t.j. v našom 

výskume balansovania). Ďalšou príčinou tohto trendu mohlo byť prostý nárast v počte 

malých štátov. Čím sa počet štátov zvyšoval, tým bolo pre štáty možné stále častejšie 

vytvárať aliancie s „rovnocennými“ štátmi, či so štátmi, s ktorými nezdieľali spoločné 

hranice. Rovnako sa s postupom času zvyšovala aj tendencia štátov k aktívnej aliančnej 

politike, avšak primárne len na Európskom kontinente.  
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Záver 

 Štatistická analýza predstavená v predchádzajúcej kapitole priniesla bezpochyby 

zaujímavé, v istých bodoch taktiež prekvapivé výsledky, ktoré poskytujú odpovede na 

naše výskumné otázky. Našou najzásadnejšou výskumnou otázkou bolo preskúmanie 

vzťahu medzi veľkosťou štátu a jeho tendenciou k balansovaniu, príp. bandwagonovaniu. 

Na túto otázku nám naša analýza ponúkla plnohodnotnú a taktiež pomerne jednoznačnú 

odpoveď, keď sa sila štátu ukázala nie len štatisticky signifikantnou v oboch skúmaných 

regiónoch, ale zároveň bola aj premennou s najvyššou explanačnou silou v rámci celého 

nášho testovania. Medzi tendenciou štátu k balansovaniu a jeho silou existuje jasná 

závislosť, keď so stúpajúcou silou štátu stúpa aj tendencia k balansovaniu. Čím je 

skúmaný štát menší, tým sa u neho vyskytuje častejšie bandwagoning. Týmto sa taktiež 

do istej miery potvrdila obecná neorealistická hypotéza o sile ako kľúčovom faktore 

v medzinárodnom systéme. Nami získané výsledky priniesli zároveň nový typ argumentu 

do dlhotrvajúceho sporu ohľadom správania sa malých štátov v medzinárodnom systéme, 

keďže sme výsledky získali na základe odlišného typu výskumu než ostatní autori 

bádajúci v tejto oblasti. Výsledky vyplývajúce z nášho výskumu potvrdzujú teoretické 

závery pôvodných autorov teórie – t.j. Walta, Waltza, Schwellera či Schroedera, ktorí 

predpokladali bandwagonovanie u malých štátov, pričom s rastom ich sily očakávali rast 

tendencie k balansovaniu.98 Na základe našich výsledkov musíme naopak odmietnuť 

závery Labsa, Keohaneho, Handela, Spera či Gvaliu, ktorí dospeli k opačným záverom 

a argumentovali, že malé štáty vykazujú obvykle tendencie k balansovaniu.99  

 V rámci predstaveného výskumu nás však nezaujímal iba vzťah medzi silou štátu 

a jeho tendenciou k balansovaniu či bandwagonovaniu, ale taktiež vplyv ostatných 

faktorov na správanie sa skúmaného štátu. Z nami vybraných premenných mali pri 

celkovej analýze dát najvyššiu štatistickú významnosť počet dostupných spojencov pre 

skúmaný štát a geografická blízkosť ku najzásadnejším aktérom v jeho bezprostrednom 

okolí (t.j. k referenčnému štátu, resp. štátom). Tieto premenné si však svoju explanačnú 

silu uchovali iba v Európe, čo poukazuje na zásadnú odlišnosť oboch skúmaných 

                                                            
98 WALT, ref. 6, WALTZ, ref. 16, SCHROEDER, ref. 23,  
99 LABS, ref. 4, KEOHANE, ref. 4, HANDEL, ref. 39, SPERO ref. 39, GVALIA, SIROKY, LEBANIDZE, IASHVILI, 
ref. 39. Tým však neodmietame závery kvalitatívnych štúdií zaoberajúcich sa podrobne politikou jedného 
či malého množstva štátov, ktoré mohli v jednotlivých prípadoch dospieť k odlišným záverom. 
Zovšeobecnenie týchto štúdií na celú populáciu je však pomerne problematické, keďže na agregátnej 
úrovni je situácia podľa nášho výskumu odlišná.  
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systémov. Nutné je taktiež podotknúť, že v Európe so stúpajúcim počtom spojencov klesá 

tendencia k balansovaniu. Naše výsledky v oboch regiónoch odporujú predpokladom 

Stephana Walta, keďže v ani jednom z nich nemal počet spojencov pozitívny vplyv na 

sklon k balansovaniu. V regióne Južnej Ameriky sa naopak potvrdili závery Christensa 

a Snydera, ako už bolo zmienené v predchádzajúcej kapitole. Argumenty zástancov 

vplyvu geografickej proximity je možné potvrdiť iba čiastočne, keďže geografická 

proximita hrá síce signifikantnú rolu, ale s rastom jej hodnoty rastie aj tendencia štátu 

k bandwagonovaniu.. Posledná premenná, odlišnosť politických systémov skúmaného 

štátov a referenčného štátu (resp. štátov), taktiež dosiahla síce slabej, ale konzistentnej 

štatistickej významnosti.  Táto premenná si totiž zachovala svoju explanačnú silu v oboch 

regiónoch, pričom v Južnej Amerike predstavuje po sile dokonca druhú 

najsignifikantnejšiu premennú. 

 Rovnako, ako nás zaujímali faktory ovplyvňujúce tendenciu štátu k balansovaniu 

a bandwagonovaniu, nás taktiež zaujímal vplyv tých istých faktorov na samotné 

rozhodnutie štátu aktívne sa zapojiť do aliancií a tým si aj vybrať ktorýkoľvek z oboch 

typov politiky. V tomto prípade sme predpokladali vyššiu aktivitu zo strany väčších 

a silnejších štátov, čo sa v našom výskume potvrdilo, avšak predovšetkým len v rámci 

európskeho kontinentu. Silnú štatistickú významnosť dosiahla v našom pozorovaní 

odlišnosť v politickom režime skúmaného štátu a referenčného štátu (štátov). Je nutné ale 

podotknúť, že zatiaľ čo v Južnej Amerike viedla odlišnosť k aktívnejšej zahraničnej 

politike, bol v Európe tento efekt opačný. Zaujímavým pozorovaním na európskom 

kontinente bola taktiež pozitívna závislosť medzi skúmaným obdobím a aktívnou 

aliančnou politikou, keď štáty s postupom času čoraz častejšie vstupovali do aliančných 

záväzkov. Tieto závery tak potvrdzujú relevanciu pôvodnej orientácie výskumu teórie 

balansovaniu, keď sa autori zaoberali primárne politikou mocností a silných štátov. 

 V neposlednom rade mala naša práca za úlohu porovnať vzťahy medzi 

skúmanými premennými v oboch regiónoch. V tomto ohľade priniesla táto práca 

rozhodne zaujímavé výsledky, keď jednotlivé nezávislé premenné dosahovali značne 

odlišných hodnôt na juhoamerickom a na európskom kontinente. Predovšetkým 

dostupnosť spojencov a geografická blízkosť neboli v Južnej Amerike relevantnými 

premennými, taktiež sila štátu stratila zo svojej štatistickej významnosti. Systém južnej 

Ameriky sa tak ukázal v mnohých ohľadoch odlišným od európskeho systému. Táto 

odlišnosť môže byť spôsobená výberom či konceptualizáciou nami skúmaných 
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premenných, ale rovnako môže byť táto odlišnosť všeobecne platným faktom, na ktorý 

bude pri ďalšom skúmaní na systémovej úrovni nutné brať zreteľ.  

 Napriek tomu, že naša práca ponúka odpoveď na niektoré doteraz nevyjasnené 

otázky v skúmanej oblasti, ostáva priestor na ďalším výskum nezmerný. Bezpochyby 

zaujímavým by bolo pokračovať vo výskume balansovania malých štátov aj po roku 

1945, čo by však vyžadovalo novú konceptualizáciu závislej premennej. Ďalšou 

možnosťou pre pokračovanie v našom výskume je jeho rozšírenie na ostatné svetové 

regióny, pričom bude opäť nevyhnutné zahrnúť ich špecifiká do konceptualizácie 

skúmaných premenných. Rovnako tak by bolo možné nájsť a konceptualizovať ďalšie 

premenné, ktorý by prípadne mohli nami zistené závislosti zmeniť či doplniť. 

V neposlednom rade je potrebné hlbšie preskúmať príčiny rozdielov medzi oboma 

skúmanými regiónmi a následne náležite modifikovať použité premenné.  
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Summary 
 

This thesis analyses the role fo the small states in the theory of balancing. Unlike 

the other studies on this topic, this paper doesn’t focus on world powers. Instead of world 

power, behaviour of the small states and middle powers is in the centre of our attention. 

This thesis doesn’t offer a comprehensive case studies of one particular state, but rather 

analyses a large group of states on systemic level. The key unit of our analysis – small 

states - do not belong to dominant actors in their region and therefore have to fight daily 

for their survival in the anarchic structure of neorealist world system. In this paper we 

have decided to explore which factors and variables influence a decision of small states 

to balance or to bandwagon with stronger states in his geographical neighbourhood.  

According to the neorealist theory, the key variable influence this decision should be 

power of the states. In our thesis we have statistical tested this assumption together with 

three other variables - number of the available allies, geographic proximity to stronger 

actor in the geographic neighbourhood and the difference in political system of the state 

and his closest threat. The influence of these factors is analysed in the period from the 

end of Napoleonic wars until the beginning of WWII. 

As we found out in our regression analyses, the power of the state plays a key role 

in decisions of the states on both continents. This finding confirms our initial hypothesis, 

as well as hypothesis of the other neorealist scholars researching on this topic. Power also 

significantly influences a decision of the state to actively join alliances and balance or 

bandwagon with neighbouring states. Geographic proximity and the number of available 

allies play a significant role only on European continent, while in South America these 

variables doesn’t seem to be statistically significant. Difference in political regimes 

between the states does play a role on both continents, although statistical significance of 

this variable remains relatively low.  Surprisingly, we can observe significant differences 

in statistical significance of our variables in Europe and in South America.  
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