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Veľmocenské impulzy globalizácie
The great power´s impulses of globalization

Úvod
Veda a verejnosť často podliehajú ilúzii o tom, že globali- 
začné procesy jednoznačne majú objektívnu povahu a jed- 
notlivci, štáty, či medzinárodné organizácie ich nemôžu  
ovplyvňovať, presmerovávať, zintenzívňovať. Toto presved- 
čenie vychádza predovšetkým z podstaty ekonomickej 
globalizácie založenej na zákonitostiach fungovania libe- 
rálnej ekonomiky. No vojensko-politický, kultúrno-civili- 
začný a hodnotový rozmer globalizácie je charakteristický  
svojím vplyvovo-vôľovým zameraním. Veľmoci na základe  
svojho mocenského statusu vo svetovom politickom sys-
téme majú možnosť ovplyvňovať a modifikovať správanie 
sa malých štátov. Na druhej strane je nevyhnutné konšta-
tovať, že ide iba o mieru prevahy jedného, resp. druhého 
aspektu. Vojensko-politická globalizácia podlieha vplyvu 
objektívne fungujúcich zákonitostí, ekonomické ukazova- 
tele globalizácie sa najmä v súčasnosti dosahujú na zákla- 
de realizácie rozhodnutí najvýraznejších aktérov svetovej  
hospodárskej politiky. Toto konštatovanie vyplýva aj 
z povahy samotnej politiky a vedy, ktorá sa ňou zaoberá  
v  podobe svojho predmetu skúmania. Politike je subjekti- 
vizmus vlastný, istá miera subjektivizmu sa preto odráža 
aj v samotnej politológii. Výsledkom je existencia množ-
stva vyargumentovaných názorov a koncepcií venovaných  
jednej a tej istej stránke teoretického politologického  
skúmania. (Škaloud 1991:12)

dva PolITICkÉ sysTÉMy
Základom nachádzania definície subjektívneho faktora 
globalizácie je analýza podstaty moderného vnútroštát-
neho (internal) a medzinárodného (external) politického 
systému a jeho základných charakteristických čŕt.

Jadro modernosti najlepšie odhaľuje filozoficko-polito-
logický rozmer (okrem sociologického, právneho, techno- 
kratického a krízového) skúmania danej problematiky. 
Historicko-teoretickým zdrojom modernizmu sú princípy  
osvietenstva, predovšetkým absolutizácia racionality, rea- 
lizmus, komplexné chápanie sveta, viera v ľudský rozum,  
opora na tvorivú funkciu jednotlivcov a más, jednotu a po- 
riadok, uprednostňovanie rovnosti pred slobodou, ale aj 
„absolutizácia abstraktného momentu a totalitarizmus 
politiky“. (Bröstl 1997:211) Konkretizuje to J. F. Lyotard, 
ktorý pod moderným myslením chápe „metanaratívne 
príbehy“, napr. postupnú emancipáciu rozumu a slobody, 
univerzálnu „postupnú alebo katastrofickú emancipáciu 
práce (ktorá je v kapitalizme zdrojom odcudzovanej hod-
noty), obohatenie celého ľudstva pokrokom kapitalistic-
kej vedotechniky, a dokonca tiež, ak počítame aj kresťan-
stvo k modernému mysleniu (v tomto prípade v opozícii 
k antickému klasicizmu), spásu tvorstva konverziou duší 
prijímajúcich kristovský príbeh mučeníckej lásky“. (Lyo-
tard 1993:25) Tieto príbehy nie sú mýtami v zmysle nie-
čoho vymysleného. Účelom ich existencie a ) fungovania 
je legitimizovať spoločenské a politické inštitúcie a praktiky,  
zákony a rôzne etiky a spôsoby myslenia. Túto legitimitu  
však modernizmus nehľadá v minulosti, ale práve naopak  
v budúcnosti, v podobe Idey (sloboda, osvietenosť, socia-
lizmus, demokracia, liberalizmus, atď.), ktorá má byť zrea- 
lizovaná vôľovým úsilím v rámci rôznych prejavov ľudských 
činností a aktivít. Idea má legitimizujúcu hodnotu preto,  
lebo je univerzálna a všetky ľudské činnosti a ostatné  
skutočnosti sú orientované práve na ňu. Takto chápaná  
modernosť vždy bude mať projektívny charakter a vždy 
bude späté s konkrétnymi uvedomelými sociálnymi 
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činnosťami tých najrozmanitejších aktérov 
v spoločnosti.

Ak chceme preniesť uvedené princípy mo-
dernosti na vnútroštátny politický systém kon-
štatujeme, že zobraziť moderný politický sys-
tém ako statickú veličinu je možné snáď len 
pre potreby didaktickej explanácie. Politický 
systém je potrebné chápať ako proces, ktorý 
má minimálne dve stránky:
– dynamiku vzťahov medzi jeho základnými  
zložkami a medzi týmito zložkami a systémom  
ako celkom, ktorá zahŕňa okrem iného aj ich 
vznik, formovanie, reprodukciu a zánik;
– spôsob vzniku, formovania, fungovania 
a zmeny (vytvárania, uchovávania a odovzdá-
vania) základných politických hodnôt v ma-
teriálnom, ale najmä v duchovnom vyjadrení, 
ktoré sú hlavnými výstavbovými kameňmi  
každého politického systému a ktoré odlišujú  
jeden typ usporiadania a realizácie moci v spo- 
ločnosti od druhého.

Kreovanie politického systému je výsledkom 
objektívne existujúceho a pôsobiaceho mecha-
nizmu inštitucionalizácie politického záujmu. 
Daný mechanizmus sa subjektivizuje v kon-
krétnych krokoch jednotlivcov a skupín zame-
raných na dosiahnutie a najmä na realizáciu 
cieľov, ktoré sú základom pre vznik akýchkoľ-
vek združení, vrátane medzinárodných.

Politický systém pozostáva z troch základ-
ných podsystémových jednotiek, ktoré navzá-
jom spájajú vzťahy medzi nimi:
– politickej ideológie – predstavuje súhrn exis-
tujúcich stereotypov a noriem, poznatkov 
a hodnôt, názorov a postojov, teórií, vedeckých 
koncepcií a ideologických orientácií fungujú-
cich v politicky diferencovanej spoločnosti;
– politickej organizácie, do ktorej patrí štát 
a všetky jeho mocenské zložky a atribúty, po-
litické strany a hnutia, nátlakové a záujmové 
skupiny a organizácie, občianske združenia;
– niektorí autori medzi základné prvky politic- 
kého systému zaraďujú aj politickú kultúru ako 
proces vytvárania, uchovávania a odovzdávania  
politických hodnôt, alebo ako politickú prax, 
„ktorá premýšľa o inovácii a obnove, zároveň 
berie do úvahy dobre zavedené tradície“ (Norval  
2016:16) a politickú verejnú mienku. (Kulašík 
and Tóth 1998:145) 

Pre moderný politický systém budú typické 
určité znaky, ktoré zároveň predstavujú jeho 
obsahové atribúty.

Kreuje sa na základe postupného spájania  
liberalistických a demokratických atribútov, pri-
čom je potrebné konštatovať, že pre moderni-
stickú charakteristiku politického systému  
toto spojenie nie je nevyhnutné. Dôvodom na 

toto konštatovanie je existencia skúseností  
s politickými systémami založených na báze 
realizácie demokratických princípov bez libe-
ralizmu (jakobínske obdobie vo Francúzsku,  
a také súčasné štáty ako sú Kuba a KĽDR) 
a spôsobov organizácie moci na báze liberál-
nych zásad bez dodržania nosných demokra-
tických kritérií (obdobie pred prijatím a v čase 
prijímania ústavy USA, ale aj novšie príklady,  
napr. ekonomicky efektívne juho- a východo- 
ázijské „tigre“). Moderný politický systém 
vzniká ako výsledok pôsobenia transformácie 
diktatúry k demokracii, od plánovaného  
k trhovému hospodárstvu, od diktatúry k de-
mokratickému právnemu štátu, často pod  
rozhodujúcim vplyvom vonkajších aktérov. 
(Ther 2016:23)

Neoddiskutovateľnými atribútmi moderného  
politického systému sú predovšetkým zastupi-
teľský princíp vládnutia, pravidelné voľby, voľná 
súťaž politických strán, vytvorenie zodpovednej 
väčšiny (responsible majority) v podobe väčšino- 
vej vlády zodpovednej parlamentu, ale aj akcep- 
tácia a postupné rozširovanie prirodzených práv 
človeka a celých kategórií osobitných práv, plura-
lizmus, ktorý je základom fungovania moder-
ného politického systému, suverenita ľudu ako 
jediný zdroj legitímnosti politického systému, 
deľba politickej moci, ústavnosť vlády, schopnosť 
internej a externej komunikácie a otvorenosť sys-
tému. (Koper 1999:56-59) 

Samozrejme, je možné uvažovať aj o ďalších 
definičných znakoch moderného politického 
systému, napr. často sa spomína otázka jeho 
ústavnosti, osobitne sa uvádza nevyhnutnosť 
deľby moci a podobne. V každom prípade je 
nevyhnutné chápať moderný politický systém 
komplexne a mnohoúrovňovo. (Klíma 2015:23)

Natíska sa analógia, či by nebolo možné 
uvažovať o podobných východiskách a krité- 
riách pre charakteristiku súčasného typu sve-
tového politického systému. Opak je pravdou. 
Analýza svetového politického systému vyža-
duje kvalitatívne odlišný prístup. 

Východiskovými pojmami tejto analýzy budú 
jednoznačne moc, štát a mocenská rovnováha. 

Moc vo svojej pôvodnej podobe nie je orga-
nizovaná, ani hierarchizovaná. Existuje obrov-
ské množstvo mocenských centier. Vektorový 
súčet moci týchto centier predstavuje vlastne 
reálnu moc jednotlivcov a skupín. Na to, aby 
bola zrušená mocenská anarchia medzi jed-
notlivými mocenskými centrami, vzniká štát 
ako inštitúcia, ktorej potenciál umožňuje zís-
kať rozhodujúce postavenie v týchto konflik-
toch v takej podobe, ktorá dovolí jednotlivcom 
a ich skupinám nielen prežiť, ale aj rozvíjať 

sa. Okrem toho, že štát sa stáva rozhodujúcim 
mocenským centrom, je zároveň aj inštitúciou 
organizovaného, suverénneho a legalizované-
ho násilia na určitom území voči obyvateľstvu, 
ktoré na ňom žije.

Vznik štátu zároveň znamená aj vznik dvoch 
sociálno-politických prostredí. Vnútroštátny  
politický život je v zásade charakterizovaný  
existenciou jediného mocenského centra ako 
vrcholu štátnej mocenskej pyramídy. Toto je-
diné mocenské centrum cieľavedome určuje 
povahu konfliktu a rovnováhy vnútri politické-
ho systému. Význam mocenského centra štátu 
spočíva v tom, že v prípade potreby má mož-
nosť a schopnosť pomocou použitia fyzickej 
sily vyvolať, resp. vynútiť si potrebné chova-
nie jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií vnútri 
politického systému, na území štátu. Rovnová-
ha a stabilita systému je určovaná mocenským 
záujmom štátu, resp. mocenským záujmom 
štátnej politickej elity. To zároveň znamená,  
že vytvorenie viacerých mocenských centier 
v štáte je síce dočasným javom, ale tak či onak 
predstavuje krízové obdobie v jeho vývoji. Rie-
šení je niekoľko: buď obnoví za použitia legál- 
neho násilia svoje predchádzajúce mocenské 
pozície staré centrum, alebo jedno z alterna-
tívnych centier moci prevezme (najčastejšie 
násilne, ale nie je to podmienka) jeho funkcie.  
Negatívnym dôsledkom by bola vzájomná 
nihilizácia existujúcich centier moci, čo naj-
častejšie vedie k zániku štátu, rozpadu poli-
tického systému a vytváraniu nových štátov 
a politických systémov.

Spoločenský a politický život sa neodohrá-
va iba vnútri štátu, ale aj mimo jeho hraníc, 
jeho právomocí a suverenity. To znamená, 
že štát a jeho reprezentácia sa môže stretnúť 
z javmi a procesmi, ktoré nemajú pod kon-
trolou a nemôžu ich vedome ovplyvňovať 
a riadiť. Podstatná časť vzťahov vo vonkaj-
šom prostredí štátu je súborom vzťahov med-
zi štátmi, ktoré navonok politicky reprezen-
tujú jednotlivcov, ich vnútroštátne skupiny 
a inštitúcie.

Hlavný rozdiel medzi vnútroštátnym a sve-
tovým politickým systémom spočíva v tom, že 
svetový politický systém nemá jeden centrálny 
mocenský orgán, resp. ich sústavu, ktorá by bola 
nadriadená jednotlivým komponentom, t. j. štá-
tom a ktorý by vedome určoval podobu svetového 
politického systému. „Moc vo svetovom politickom  
systéme zostáva koncentrovaná v štátoch, to 
znamená, že je rozptýlená“. (Krejčí 2014:18) 

Keďže vo svetovom politickom systéme no-
siteľmi moci zostávajú jednotlivé štáty, nie je 
možné hovoriť o integrujúcej funkcii moci.  
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Naopak, je to práve štátna moc, ktorá je vo svetovom politickom systé-
me zdrojom konkurencie, konfliktu a anarchie – stáva sa zdrojom nerovno-
váhy. Stabilita svetového politického systému tak nie je dosahovaná  
cieľavedomou činnosťou štátov, ale živelným vytváraním rovnováhy 
medzi jednotlivými štátmi, čomu sa odborne hovorí mocenská rovnová-
ha. Svetový politický systém teda patrí medzi systémy so skrytým re-
gulačným mechanizmom. Táto rovnováha je však dynamická, pretože 
je plná cieľavedomých pokusov o jej narušenie prostredníctvom snahy 
o získanie mocenskej prevahy. Potencia na získanie mocenskej prevahy 
sa skrýva najmä v nerovnomernom raste a vývojových stupňoch jednotli-
vých štátov, ale aj v konkrétnej historickej situácii (prehratá, resp. vyhraná  
vojna, podpis medzinárodnej zmluvy či založenie paktu zameranému voči 
iným, najčastejšie slabším a menším štátom a pod.). Na druhej strane stá-
le platí, že mocenská rovnováha sa vo svetovom politickom systéme 
dosahuje živelne, nie je produktom, racionálnych rozhodnutí, je vlastne  
vedľajším produktom procesu stretávania sa mocenských potenciálov 
jednotlivých štátov. Zmena rovnováhy preto neznamená automaticky 
zánik systému ako takého. Systém sa iba zmenil, nadobudol novú exis-
tenčnú podobu.

Zhodu medzi vnútornou a zahraničnou politikou vo sfére orientácie 
na moc vyvažujú rozdiely povahy a funkcií moci. Obidve politiky sme-
rujú k udržaniu, rozvoju alebo k zmene aktuálneho mocenského stavu. 
Povaha týchto zmien z hľadiska prostredia v ktorom sa odohrávajú, má 
odlišnú podobu. 

Evolučná zmena vo vnútornej politike sa dosahuje rokovaniami medzi  
jednotlivcami, skupinami a inštitúciami s cieľom dosiahnuť úpravu sys-
tému. Základnou metódou evolučnej zmeny v medzinárodnej politike je 
rokovanie medzi štátmi a základným cieľom je úprava medzinárodného  
systému.

Metódou kvalitatívnej zmeny vo vnútornej politike je revolúcia, resp. 
občianska vojna s cieľom nahradiť režim novým spôsobom vládnutia 
a vytvoriť novú sociálnu štruktúru. V medzinárodných vzťahoch je zá-
kladnou metódou kvalitatívnej zmeny hegemonistická vojna a cieľom je 
zmena politickej štruktúry v zmysle získania nadvlády (hegemónie).

Rozdiely medzi základnými črtami vnútroštátneho a svetového poli-
tického systému potvrdzuje aj nasledujúca tabuľka: (Krejčí 2014:20) 

Vnútroštátny politický systém je založený na deľbe moci medzi vnútro- 
štátnymi politickými skupinami, koalíciami, resp. triedami. Medzinárod- 
ný systém nachádza svoju bázu na deľbe moci medzi štátmi.

Vývoj a stav svetového politického systému môžeme uskutočňovať na 
základe štúdia nasledovných štyroch oblastí:

Zmeny aktérov (prvkov). Za aktéra tohto systému je považovaný predo- 
všetkým štát, v súčasnosti sa konštatuje silný vplyv na svetový politický 
systém zo strany neštátnych svetových aktérov.

Zmeny vzťahov medzi aktérmi. Základnými typmi vzťahov na medziná-
rodnej úrovni sú vzťahy diplomatické, vojenské a právne. V súčasnosti 
sa preferujú aj vzťahy politické, čo je výrazom reflexie významu vzťahu 
medzi politikou a ekonomikou v období globalizácie. 

Zmeny spoločenských regulátorov chovania aktérov. Ide predovšetkým 
o pravidlá a normy, ktoré sú do svetového politického systému cieľave-
dome vnášané ľuďmi pod tlakom vonkajšieho prostredia ako reakcie na 
zmeny možností aktérov v ich zápase o moc. Takto sa formuje určitý typ 
medzinárodného režimu, ktorý je založený na posilňovaní úlohy medzi-
národného práva a čiastočne aj niektorých skupín morálnych hodnôt.

Štruktúra je najkonkrétnejším prejavom aktuálnej podoby aktérov 
a ich vzťahov v systéme. Predovšetkým charakterizuje rozdiely v mo-
censkom postavení jednotlivých prvkov systému, ktoré sa odvodzuje od 
veľkosti jeho mocenského potenciálu. Štruktúra súčasného svetového 
politického systému má výrazne hierarchizovanú podobu.

Vo vývoji svetového politického systému zaznamenávame tri hlavné  
etapy:

Predmoderné obdobie, ktoré je charakteristické neexistenciou svetovej 
civilizácie, relatívne samostatným vývojom kultúrno-ekonomických re-
giónov a štátov na ich území, neexistenciou politických vzťahov medzi 
týmito regiónmi a štátmi. Hlavnými cieľmi hlavných aktérov bolo preži-
tie a expanzia. Vznikali prvé normy medzinárodného chovania, počiatky  
diplomacie a aliancií. Štruktúra bola už vtedy multipolárna, bipolárna 
a hegemonistická.

Moderné, resp. vestfálske obdobie. Hlavnými aktérmi medzinárodnej 
politiky v tomto období sú suverénne národno-dynastické a neskôr ná-
rodné štáty. Vznikol celosvetový politický a ekonomický systém, odvo-
dený z pôvodnej európskej (židovsko-gréckej) kresťanskej civilizácie. 
Základným obmedzujúcim faktorom v činnosti štátu sa stal jeho vlastný  
mocenský potenciál a mocenský potenciál konkurujúcich štátov. Hlav-
ným cieľom európskych veľmocí bola spočiatku koloniálna expanzia 
do mimoeurópskych regiónov sveta a územný konflikt, neskôr ideolo-
gický konflikt. Aj pre toto obdobie je charakteristická dynamika zmien 
štruktúry od multipolárnej, cez bipolaritu smerom k hegemonistickým 
snahám ako dôsledku kolonizácie a dekolonizácie sveta, napoleonských  
vojen a dvoch svetových vojen. Toto konštatovanie je dôležité aj pre 
spracovanie ďalšieho obsahu predloženej práce, nakoľko prípadové 
štúdie sú zamerané na obdobie konca druhej svetovej vojny a uplatnenie  
vplyvu víťazných veľmocí na podobu Talianskej republiky a neskôr aj 
SRN z hľadiska podstatných globalizačných trendov. 

Globálne obdobie je v súčasnosti hypotetickým modelom vývoja a sta-
vu vestfálskeho systému v blízkej budúcnosti za predpokladu premeny 
svetového politického systému na globálny systém s vlastnými cieľmi, 
v ktorom by boli všetky sociálne a politické jednotky vo svete vzájomne 
prepojené. Hlavnými aktérmi by mali prestať byť štáty, nahradiť by ich 
mali nadštátne inštitúcie a medzinárodné korporácie. Systémová rovno- 
váha by sa nemala dosahovať na základe posunov v mocenských rovno-
váhach jednotlivých štátov, ale vytváraním siete vzájomnej závislosti. 
Cieľom politického chovania aktérov globálneho politického systému by 
malo byť zabezpečenie blahobytu svetových občanov prostredníctvom 
ekologicky a sociálne vyváženého, trvale udržateľného rozvoja vo všet-
kých regiónoch.

Základy svetového politického systému boli položené postupne od 
začiatku 15. storočia do polovice 17. storočia. V tomto období zazname-
návame dva rozhodujúce procesy, ktoré k vytvoreniu svetového systému  
bezprostredne prispeli. Ide predovšetkým o európsku kolonizáciu sve-
ta a vojenskú a koloniálnu expanziu, a o premenu štátu na základný 
subjekt, resp. aktéra svetovej politiky. Európska kolonizácia na konci 
19. storočia zjednotila svet politicky, komunikačne a obchodne. Podria-
denie kolónií materským koloniálnym veľmociam znamenalo od samot-
ného počiatku tohto procesu vytváranie hierarchickej podoby tohto  
systému. Na druhej strane, kvalitatívnu zmenu najmä do európskeho 
systému vnieslo nové poňatie štátu ako hlavného aktéra tohto systému. 

MECHANIZMUS KONTROLY V POLITICKOM SYSTÉME

Vnútroštátny systém Medzinárodný systém

vláda dominancia veľmoci

autorita hierarchia prestíže

vlastnícke práva rozdelenie územia

zákon systémové pravidlá

vnútorná ekonomika svetová ekonomika
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Rozhodujúcim momentom, ktorý politicky  
a právne túto zmenu potvrdil, bol vestfálsky  
mier z roku 1648. Najväčší prínos systému 
zmlúv po skončení tridsaťročnej vojny nespo- 
číva ani tak v rozdelení mocenského vplyvu,  
ale spočíva v zavedení a použití princípov, 
ktoré do tejto novej európskej organizácie boli 
vložené. Pôvodný zápas o náboženský univer-
zalizmus bol dlhotrvajúcim vojnovým konflik-
tom pretransformovaný na zápas o moderný 
medzištátny politický systém. Povaha tejto mo-
dernity je úzko spätá so sekularizáciou politiky. 
Počnúc kardinálom Richelieu sa objavuje po-
jem svetského štátneho záujmu. Okrem tohto 
sa na základe vestfálskych dohôd stal európsky  
medzištátny systém horizontálnym a pluralit-
ným, pretože na svojej aktuálnosti stratila ví-
zia jednotnej Európy podriadenej pápežovi  
a cisárovi, čo súviselo aj s obmedzením moci 
nemeckého cisára. Okrem toho, vestfálsky 
mier znamenal začiatok uznania štátnej suvere-
nity ako princípu medzinárodného práva, ktorý 
má dva dôležité aspekty: a) princíp vnútornej 
suverenity predpokladá, že štát je zvrchova-
ným správcom územia a obyvateľstva, ktoré 
na ňom žije, zároveň nikto (žiadna subštátna 
jednotka) okrem štátu nemá právo na zahra-
nično-politickú činnosť; b) princíp vonkajšej 
suverenity znamená stelesnenie tézy o právnej 
rovnoprávnosti všetkých štátov.

Obdobie druhej svetovej vojny a jej medzi-
národných dôsledkov je potrebné z tohto uhla 
pohľadu skúmať ako pokračovanie I. svetovej 
vojny minimálne z dvoch hľadísk: 
a) dovŕšenie a použitie tých vojnových tech-
nológií, ktorých výskum a použitie sa prvýkrát 
začalo v rokoch 1914–1918 (radar, helikoptéra,  
tankové vojská, lietadlová loď, raketa na tekuté  
palivo, neskôr prúdové lietadla a atómová 
bomba); b) vytvorila sa skupina revizionistic-
kých štátov na čele (rovnako ako v prvej sve-
tovej vojne) s Nemeckom s tými istými požia-
davkami ako v predchádzajúcom období – pod 
hlavičkou antikomunizmu dosiahnuť revíziu 
rozdelenia zmluvne zakotveného mocenského 
vplyvu vo svete.

Nakoniec úprava štruktúry svetového poli-
tického systému bola dohodnutá medzi ame-
rickým prezidentom F. D. Rooseveltom, 
predsedom Rady ľudových komisárov ZSSR 
J. V. Stalinom a ministerským predsedom Veľ-
kej Británie W. Churchilom na Jaltskej kon-
ferencii vo februári 1945, na ktorej okrem vo-
jenských otázok poslednej fázy vojny proti 
nemeckému nacizmu, okupácie a reparácií ho-
vorili aj o konferencii Spojených národov, zá-
sadách riešenia hospodárskych a politických  
problémov v Európe, o Poľsku, Juhoslávii  
a ďalších regiónoch – išlo teda o rozdelenie 

sfér vplyvu. Následná Postupimská konferencia  
okrem riešenia európskych, najmä však nemec- 
kých povojnových záležitostí obrátila svoju  
pozornosť aj na mimoeurópske regióny, najmä  
Indočínu.

Rozhodujúcim a zásadným rozdielom 
v štruktúre aktérov v období počas 2. svetovej 
vojny a bezprostredne po nej sa stalo jej roz- 
šírenie o mimoeurópskeho účastníka – USA.  
Tzv. „Európsky koncert“ (Krejčí 2014:59) sa de-
finitívne zmenil na svetový politický systém,  
zatiaľ viac menej pluralisticky a horizontálne  
orientovaný, no povojnové udalosti jednozna-
čne dokázali jeho postupnú transformáciu  
cez bipolaritu na hegemonistický typ na čele 
s USA.

Na základe vyššie uvedených úvah, existuje  
zásadný rozdiel medzi vnútroštátnym a med-
zinárodným politickým systémom. Tieto roz-
diely sú analogicky reflektované aj v ich 
vnútornej štruktúre. Štruktúra vnútroštátneho  
politického systému môže byť určená aj poli-
tickým režimom, ako mechanizmom činnosti  
vlády a špecializáciou jednotlivých systémo-
vých jednotiek, ktorá je výsledkom deľby moci 
so zdrojom vzájomnej závislosti. Ich usporia-
danie je hierarchické.

Na druhej strane svetový politický systém 
je typický:
• Absenciou vedomého riadiaceho princípu, t. j. 

„medzinárodný politický systém, rovna-
ko ako ekonomické trhy, je individualistický 
z hľadiska svojho pôvodu, spontánne gene-
rovaný a nezamýšľaný“. (Waltz 1979:78) 

• Svetový politický systém je množinou sub-
jektov, ktoré sú si funkčne podobné, najmä 
z hľadiska zhody funkcií a atribútov ako aj 
mocenskou výbavou potrebnou na dosaho-
vanie a realizáciu svojich záujmov.

• Štruktúra svetového politického systému sa 
mení na základe zmeny mocenských kapa-
cít jednotlivých aktérov a ich vzájomných 
korelácií.
Vestfálsky systém predpokladá síce právnu  

rovnosť štátov spojenú s recipročným uznaním 
suverenity, no faktické politické usporiadanie  
zodpovedá vzájomnému pomeru ich mocí. Od-
ráža sa to aj v povahe hlasov v Bezpečnostnej  
rade OSN. Štáty sú si rovné v práve vedome 
vyberať ciele zahraničnej politiky a formulovať  
stratégie k ich dosiahnutiu, no rovnosť sa 
stráca z hľadiska možností realizácie týchto  
cieľov a stratégií. Preto je prípustné konšta-
tovať, že zákonitosti mocenskej rovnováhy sa 
týkajú veľmocí a superveľmocí, a nie malých 
štátov. „Čo sa týka veľmi malých štátikov, či už 
ľudových, či monarchistických, žiadna ľudská 
múdrosť ich neudrží dlhšie, ako potrvá žiarli-
vosť ich mocných susedov“. (Hobbes 1941:285) 

Život malých štátov „nie je daný ich silou, ale 
tým, že sa nikto neusiluje o ich územie, alebo  
tým, že majú byť zachované ako nárazníkové  
štáty či ako závažie v mocenskej rovnováhe 
záujmov silných národov. Keď táto rovnováha  
zmizne, malé štáty obyčajne miznú s ňou“. 
(Spykman 1942:25)

Takisto aj limity slovenskej národno-štátnej 
zvrchovanosti spočívajú paradoxne v tom, že 
SR je síce samostatným aktérom medzinárod-
ných vzťahov, no v medzinárodnom spoločen-
stve má jednoznačne postavenie malého štátu,  
pre ktorý sú typické tieto všeobecne platné 
charakteristiky:
– malá fyzická sila;
– relatívne slabá medzinárodná pozícia;
– regionálne ohraničenie, resp. obmedzenie 
záujmov;
– úzky vnútorný trh;
– malé domáce hospodárske zdroje a závislosť 
ich štruktúry a rozvoja od vonkajšieho trhu 
a konjunktúry. (Koper 2002:73) 

Malý štát teda nie je pólom v štruktúre, ale  
existuje iba ako súčasť vzťahov medzi veľmo- 
cami, ktoré sú skutočnými pólmi štruktúry.

Za veľmoci môžeme považovať tie štáty, 
ktoré dokážu zaistiť svoju bezpečnosť bez po-
moci iných štátov. Každý, kto si musí od nie-
koho vyžiadať pomoc pri zachovaní vlastnej 
bezpečnosti, musí za túto pomoc platiť časťou 
svojej suverenity. Odstránenie a zánik pôvod-
nej veľmoci alebo objavenie sa veľmoci novej 
vždy znamená zmenu štruktúry svetového sys-
tému. História moderného sveta je do značnej 
miery históriou zmien v zaradení štátov medzi 
mocnosti. Získanie alebo strata statusu moc-
nosti jednotlivými štátmi vždy transformovala 
svetový politický systém. „Vo všeobecnosti nie 
je možné oddeliť svetový poriadok od vývoja 
mocností.“ (Terem 2017:106)

Za veľmoci nižšieho radu sú dnes považova- 
né také štáty, ktoré síce nie sú schopné druhé- 
ho úderu, ale majú také množstvo strategických  
zbraní, ktoré dostatočne odstrašia každého 
protivníka a so superveľmocami môžu súperiť 
len v niektorých oblastiach. Výhodnejšia pre 
obe strany je vzájomná kooperácia.

Po II. svetovej vojne sa objavil ďalší pojem, 
ktorý sa začal veľmi rýchlo používať v odbornej  
literatúre a v masmédiách – superveľmoc. Je to 
štát formulujúci globálne ciele a záujmy, vy-
tvárajúci a využívajúci špecifické mocenské 
nástroje na ich realizáciu a prejavujúci dosta-
točnú vôľu na ich ochranu, resp. na ich roz-
širovanie a ďalšie uplatnenie. V období stu-
denej vojny takými superveľmocami boli USA 
a ZSSR, pretože Rusko znížením úrovne svojich  
mocenských kapacít po rozpade ZSSR a poči- 
točnou neochotou prejavovať svoju vôľu ku 
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globálnej politike sa premenilo na regionálnu  
veľmoc. Okrem tejto globálnej charakteristiky  
superveľmoci, existuje aj technologicko- 
-vojenský aspekt. Superveľmoc je štát, ktorý je 
schopný po použití zbraní hromadného niče-
nia druhého, rovnako zničujúceho odvetného  
úderu strategických zbraní. Aj keď jadrový  
potenciál sa postupne mení na mocenský, 
veľmocenský symbol, praktický výkon úlohy 
superveľmocí je spätý s obmedzenou konvenč-
nou vojnou, no s jej novými charakteristikami.  
Predovšetkým narastá význam schopnosti 
a možnosti použiť silu letectva a nových tech-
nológií leteckého boja a schopnosti v krátkom 
čase presunúť na ktorékoľvek miesto na svete 
dostatočný počet vojakov a techniky. 

Vychádzajúc z uvedených faktov by sa moh-
lo zdať, že vplyvovo-mocenský, resp. subjek- 
tívny faktor v procese uplatnenia vôle veľmocí 
je len teoretickou konštrukciou. Povaha med-
zinárodných vzťahov a existujúceho svetového  
politického systému preferuje skôr náhodnosť,  
nepreviazanosť s cieľavedomým úsilím a forma- 
mi konania v zmysle prijímania adekvátnych 
politických rozhodnutí na dosahovanie vopred 
vytýčených cieľov. Celý proces fungovania 
medzinárodných vzťahov sa vymyká spod ve-
domej kontroly jednotlivých aktérov, resp. ich 
zoskupení. Na druhej strane v prvej kapitole  
analyzovaná problematika globalizácie, najmä  
jej politicko-vojenská, informačná, komuni-
kačná, kultúrna, ekologická, ale aj niektoré 
úrovne ekonomickej globalizácie sa dosahujú 
spolupôsobením objektívnych a subjektívnych  
faktorov.

sUbJekTívNy FakTor GlobalIZáCIe
Je adekvátne položiť si otázku, či teda existuje 
možnosť vedomého ovplyvňovania a zasaho-
vania do medzinárodných vzťahov tak, že naj- 
vplyvnejší aktéri dokážu presadiť svoju vôľu? 
Ak áno, v ktorej sfére medzinárodných vzťahov 
je možné dosiahnuť uplatnenie vôle veľmocí?  
Aké sú mechanizmy uplatnenia veľmocenskej  
politickej vôle a ako tento uvedomelý prvok 
cieľavedome prispieva k dosahovaniu stále 
vyšších a vyšších úrovní globalizácie, takmer 
vo všetkých jej smeroch? Čo je vlastne vôľa 
veľmocí a ktorý z jej prejavov je tým najdôleži-
tejším veľmocenským impulzom globalizácie?

Najúčinnejším spôsobom hľadania odpovedí  
na uvedené otázky je sústrediť pozornosť práve  
na vzťah medzi veľmocami a tzv. malými štátmi.  
Základné charakteristiky malých štátov sme 
uviedli vyššie. Tento výpočet je však nevyhnut-
né doplniť o ďalšie možnosti. Vychádzame  
z konštatovania, že vznik veľmocí a malých 
štátov ako relatívne rovnocenných aktérov 
svetového politického systému je výsledkom 

dlhodobých objektívnych procesov, ale aj úsilí  
ich vlastných politických reprezentácií. Naj-
častejšie je aj samotný vznik a existencia ma-
lých štátov vyvolaný buď súhlasom veľmocí, 
resp. ich rozpadom na základe krízového vý- 
voja, tiež so súhlasom a za podpory ostatných 
veľmocí. No postavenia malého štátu, t. j. štá- 
tu s obmedzeným mocenským potenciálom sa 
môže dostať aj ten, ktorý predtým mohol byť 
v postavení regionálnej veľmoci, ale v dôsledku  
ekonomickej krízy alebo prehry vo vojnovom 
konflikte s inými veľmocami o toto mocenské 
postavenie prišiel. A práve tento druhý aspekt 
je typický aj pre postavenie Nemecka a Talian- 
ska v období tesne na konci a po skončení dru-
hej svetovej vojny. Vytvorili sa dve skupiny  
štátov – porazení bez inštitucionálnej základ-
ne a blok víťazných mocností pôsobiacich na  
báze vzájomných dohôd z Teheránu, Jalty  
a Postupimu. Preto ak máme hľadať sféru 
uplatnenia vôle veľmocí, tak ju musíme hľadať  
práve vo vzťahu medzi víťaznou koalíciou  po-
razenými štátmi. 

Aj keď spomenuté dohody medzi členmi 
antihitlerovskej koalície stanovovali viac alebo 
menej jednotné princípy a mechanizmy postu-
pu voči porazeným krajinám, nakoniec sa uká-
zalo, že každá z veľmocí sa snažila uskutočniť 
vlastnú predstavu o budúcej podobe a smero-
vaní porazených štátov. Takisto sa ukázalo, že  
napriek deklarovanej jednote veľmoci uplat-
ňovali diferencované prístupy ku každému zo 
spomínaných štátov. V priebehu rokov 1945–48  
nastala aj diferenciácia vnútri samotnej víťaz- 
nej koalície. Na jednej strane to boli spoločné  
snahy Američanov a Britov, osobitné postavenie  
sa stále snažilo zaujímať Francúzsko, úplne  
rozdielne sa k povojnovému usporiadaniu  
staval Sovietsky zväz. No ani jeho samostatnú,  
v čase bipolarity veľmocenskú ambíciu, nemôž- 
me nazvať antiglobalizačnou. Na istú dobu sa 
mu podarilo vytvoriť vyššiu úroveň zjednote- 
nia a najmä vzájomného previazania krajín  
sovietskeho bloku na tých istých, no iným spô-
sobom interpretovaných princípoch – vysoká  
miera ideologizácie spoločenského života,  
ekonomická podmienenosť a medzinárodno- 
-politická hierarchia. No sféra a mechanizmy  
sovietskeho vplyvu nie sú predmetom tejto  
analýzy. Preto budeme pozornosť sústreďovať  
na cieľavedomé konanie západnej skupiny 
spojencov, konkrétne vo vzťahu k Nemecku 
a Taliansku. 

Môžeme teda konštatovať, že potencia 
schopnosti veľmocí ovplyvňovať politické procesy  
a vzťahy v rámci chaotického svetového poli-
tického systému existuje minimálne v prostre-
dí vzťahov medzi veľmocami a malými štátmi.  
Samozrejme nevylučujeme ani iné sféry preja-

venia sa a uplatnenia veľmocenskej vôle (Maed 
and Keely 2017) (funkčný ústavný systém, 
sila ekonomiky priaznivo naklonenej podni-
kaniu a inovatívnosť obyvateľstva sú trvalým 
zdrojom moci bez ohľadu na rozmary ich vod-
cov). Ako by sme potom mohli chápať vôľu 
veľmocí, jej podstatu, prejavy a mechanizmy 
uplatnenia?

Pod vôľou veľmocí budeme chápať prijatie roz-
hodnutia zo strany veľmoci na základe svojho 
aktuálneho mocenského potenciálu, záväzného 
pre reprezentáciu druhého (malého) štátu a trva-
nie na jeho realizácii, pričom sa vytvárajú aj špe-
cifické mechanizmy na dosahovanie stanovených 
rozhodnutí vrátane ich kontroly. Najčastejšie  
a najefektívnejšie sa vôľa veľmocí uplatňuje voči  
malým štátom z hľadiska slabosti ich mocenského  
potenciálu alebo jeho straty v dôsledku vzniku,  
resp. vytvorenia istej miery alebo oblasti závis-
losti. Svoju vôľu môže takto prejaviť buď jeden 
štát so silným mocenským statusom voči inému  
štátu, alebo vedome utvorená koalícia veľmocí  
proti viacerým štátom so slabým mocenským 
statusom.

Ale aj v tomto prípade si musíme uvedomiť, 
že štát je príliš abstraktnou kategóriou na to, 
aby sme mu mohli prisúdiť vôľový aspekt jeho 
existencie. V konečnom dôsledku najdôležitej-
ším aktérom svetového politického systému,  
resp. subjektom medzinárodných vzťahov sú 
viac alebo menej demokraticky, alebo aj nede-
mokraticky legitimizované štátne politické re- 
prezentácie, vládnuce politické elity a ich mo- 
censké ambície (Krejčí 2014:77), majúce vo 
svojich rukách hlavné štátno-mocenské páky, 
s cieľom realizovať svoj záujem najčastejšie  
v podobe zákona, záväzného pre všetko obyva- 
teľstvo vnútri štátu, alebo v inštitucionalizova- 
nej podobe (na základe medzinárodnej zmluvy,  
paktu, okupačného štatútu a pod.) vytvorením 
adekvátnych medzinárodných podmienok, 
zabezpečujúcich reprodukciu vlastnej moci 
vnútri štátu a posilňujúcich mocenský status 
vo vzťahu k iným štátom. Vo vzťahu k rozvojo-
vým krajinám „USA v zásade napísali pravidlá  
a vytvorili inštitúcie globalizácie. V niektorých 
z týchto inštitúcií – napríklad v Medzinárodnom 
menovom fonde – USA stále majú právomoc veta 
napriek zmenšenej úlohe Ameriky vo svetovom 
hospodárstve...“ (Stiglitz 2017)

Aké rozhodnutia budeme považovať za hlav- 
né globalizačné impulzy veľmocí, aké prejavy 
má uvedomelé a cieľavedomé konania štátov 
s dostačujúcim mocenským potenciálom? Na-
jjednoduchšiou odpoveďou by bolo konštato-
vanie o úsilí vytvárať vhodné prostredie zabez-
pečujúce vývoj a pokrok. Je viac ako zrejmé, že 
túto všeobecnú konštatáciu je potrebné ope-
racionalizovať, t.j. premeniť na merateľné veli-
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činy. Predpokladáme, že smerovanie k základným princípom a znakom 
moderného politického systému, je podstatou cieľavedomých globali-
začných veľmocenských impulzov. Modernizačné snahy, resp. moderni-
zácia ako taká, je predstavovaná najmenej štyrmi základnými procesmi: 
liberalizáciou, demokratizáciou, urbanizáciou a sekularizáciou, ktoré zá-
roveň predstavujú najvýznamnejšie globalizačné faktory. Zároveň pred-
stavujú aj systém hodnôt, ktorý dokáže nastoľovať stále vyššie a vyššie  
úrovne zjednocovania sveta aj v duchovno-kultúrnej rovine, nielen 
v materiálnej. V prípade Nemecka a Talianska po II. svetovej vojne ne-
pôjde o nastoľovanie zásad liberalizmu, demokracie, urbanizmu a odde-
lenia svetskej a duchovnej moci. So všetkými uvedenými hodnotami aj 
Taliani, aj Nemci mali svoje vlastné skúsenosti v predchádzajúcich ob-
dobiach štátnej a národnej histórie. Problém spočíva v tom, že víťazné 
veľmoci sa zaviazali obnoviť demokratické a liberalistické (v ich materi-
álnom a duchovnom vyjadrení) zásady organizácie politického života  
po porážke nemeckého nacizmu a talianskeho fašizmu ako režimov, 
ktoré tieto hodnoty absolútne, alebo takmer absolútne popierali. Seku-
lárna a urbanistická podstata skúmaných spoločností, ktoré boli vytvore-
né v priebehu 19. storočia, sa v podstate nezmenila, aj keď aj tu boli za-
znamenané dostatočne silné impulzy, no bez priameho vplyvu veľmocí. 
O postmodernizme ako o metodológii a nástroji na hlbšie pochopenie 
medzinárodného diania v prípade veľmocenských impulzov vo vzťahu 
k povojnovému Nemecku a Taliansku, takisto nemôžeme hovoriť, preto-
že postmodernistickú výzvu si spomínané krajiny osvojili viac-menej  
samostatne v ďalšom procese vlastnej existencie a vývoja. (Ivanička 
1998)

Poznáme množstvo ciest prechodu k demokracii, vyskúšaných v rám-
ci historickej skúsenosti. (Dvořáková and Kunc 1994) Najväčší počet 
konkrétnych prípadov je možné zaradiť do skupiny prechodu zrútením 
alebo kolapsom predchádzajúceho režimu. Patrí sem práve Taliansko,  
Nemecko a Japonsko po druhej svetovej vojne, Grécko a Portugalsko 
v roku 1974 alebo Argentína v rokoch 1982 - 1983. Pre tento typ je cha-
rakteristické, že bývalé autoritárske režimy len z veľkými ťažkosťami 
môžu zachovávať aspoň nejakú mieru kontroly nad priebehom, vzhľadom  
k úplnej strate legitimity a diskreditácií ako dôsledku vojenskej porážky  
zvonku alebo hlbokej vnútornej krízy. Pre tento typ sú charakteristické  
hlboké štrukturálne zmeny a zlom v normách politickej autority. Ani  
jeden z čelných predstaviteľov bývalých elít nie je schopný zachovať si 
rovnakú politickú pozíciu v novom demokratickom režime. Aj keď prechod  
cestou kolapsu vykazuje omnoho menej kontinuity ako iné demokratic-
ké prechody (napr. dohodou), napriek tomu obsahuje viac kontinuity  
ako v prípade, kedy je režim zvrhnutý pomocou revolúcie. Podstatné  
pritom je, že demokratizačný prechod prostredníctvom dohody, alebo  
prechod započatý zhora do určitej miery neprerušuje kontinuitu elít, na 
druhej strane revolúcia bývalé elity fakticky ničí, prechod po kolapse  
väčšinou nahradzuje staré elity novými, ale staré elity neničí. (Viola 
and Mainwaring 1985) 

Okrem spomínaných typológií (Dahl 1971, Huntington 1984) pre-
chodu k demokracii sa chceme zmieniť ešte aj o prístupe T. L. Karlovej  
a P. Schmittera, ktorí vychádzajú z predpokladu, že prechody sú utvá-
rané aktérmi, ktorí si volia stratégie a tie vedú k zmenám od jedného 
režimu k druhému. Je zrejmé, že títo aktéri sú vo svojom výbere limito-
vaní určitými sociálnymi, ekonomickými a politickými štruktúrami.  
Takisto interakcia stratégií môže často vyústiť do výsledku, ktorý si 
pôvodne nikto neželal. Napriek tomu sa citovaní autori domnievajú, že 
práve aktéri a stratégie určujú ten základný priestor, v ktorom sa pre-
chody uskutočňujú. Kombinácia aktérov a stratégií potom definuje typ 
prechodu. Tento prístup je znázornený v tabuľke. (Dvořáková and Kunc 
1994: 64)

V tejto schéme horizontálna os vyjadruje stratégiu prechodov, ktorá  
sa môže pohybovať od jednostranného použitia násilia až po mnoho- 
strannú ochotu ku kompromisu. Oblasť medzi týmito krajnými poloha-
mi je naplnená dynamickými a protikladnými tendenciami, v ktorých sa 
môžu uplatňovať hrozby, fyzické zastrašovanie, priame násilie, akty  
podpornej mobilizácie. Na vertikálnej osy sa reflektujú prípady, v ktorých  
podnet ku zmene vzišiel zdola, od aktérov, ktorí boli v podriadenom po-
stavení, či dokonca vylúčení zo sociálneho a ekonomického poriadku 
starého režimu, až po prípady, keď elity, ktoré zaujímali vedúce posta-
venie vnútri autoritatívneho režimu hrajú kľúčovú úlohu v pohybe sys-
tému v nejakej forme demokracie. Takisto je zrejmé, že tu musí exis- 
tovať aj priestor pre zmiešané a prechodné kategórie, v ktorých môžu 
staré a nové elity súťažiť o smerovanie prechodu. Z vyznačených štyroch  
extrémnych polôh tak vznikajú štyri ideálne typy prechodov od jedného  
režimu k inému. 

Prvým typom je pakt. Elity sa dohodnú na mnohostrannom kompro-
mise. Druhým typom je vnútenie (oktrojovanie), kedy sa elity rozhodnú 
jednostranne a efektívne použiť silu na presadenie zmien aj proti od-
poru doterajších privilegovaných skupín a časti mocenskej základne re-
žimu. Tretím typom je reforma, pri ktorej dochádza k mobilizácii más 
zdola, ktoré si vynucujú kompromisné východisko bez použitia násilia. 
Nakoniec revolúcia prebieha vtedy, keď masy povstanú a porazia pred-
chádzajúci režim vojenskou silou. 

V priestore medzi týmito štyrmi ideálnymi typmi dochádza ku kom-
binácii množstva rôznych situácií, v ktorých sa miesi identita jednotli-
vých aktérov a selekcia stratégií. Napríklad násilie môže byť zmiernené 
pomocou kompromisu skôr než stačí prevládnuť a stať sa určujúcim ry-
som. Takisto masy môžu byť výrazne aktivizované, ale stále môžu zo-
stávať pod kontrolou bývalých elít.

lIberalIZáCIa a deMokraTIZáCIa
Zdôraznime, že pre takýto proces, kedy sa začínajú uplatňovať určité  

práva na ochranu pred konaním štátu, sa vžil termín liberalizácia. Takis-
to je potrebné podčiarknuť, že liberalizácia tvorí zároveň samostatnú  
etapu v celom procese prechodu k demokracii: na jej vymedzenie ako 
samostatnej etapy je najdôležitejší inštitucionálny základ – možnosť  
zvratu je naďalej všade prítomná v tom zmysle, že autoritárske štruktúry  
zostávajú relatívne nezmenené, iba nie sú využívané tak ako predtým, 
sú zmrazené, neutralizované či dokonca postavené pod kontrolu refor-
mátorov, čo nevylučuje rýchly prevrat a ukončenie celého procesu. Mo-
censké štruktúry predchádzajúceho režimu a novovznikajúce inštitúcie 
sa v období tranzície nachádzajú v situácii permanentného boja (napr. 
jedno ministerstvo je konzervatívne, druhé reformné). V tejto časti pre-
chodu, najčastejšie vzájomným vyčerpaním mocenských potenciálov 
jednotlivých aktérov často dochádza k tomu, že títo budú hľadať podpo-
ru pre realizáciu svojich ambícií (stratégií) mimo hraníc prekonávaného 
režimu, to znamená, že sa môžu uchádzať o otvorenú alebo nepriamu 
podporu okolitých štátov alebo regionálnych a svetových veľmocí.

Ako príklad modelu variantného vývoja môže slúžiť Przeworského 
model liberalizácie. (Przeworski 1991)

A. Przeworski vychádza z toho, že rozhodnutie začať liberalizáciu 
kombinuje pohyb zhora i zdola. Dovolíme si doplniť autora o pohyb  
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zvnútra a zvonku režimu. Predpokladá teda, 
štiepenie vnútri starého bloku, v ktorom libe-
ralizátori odhaľujú v istej forme uvoľnenie  
režimu a svoje spojenie s rodiacimi sa autonóm- 
nymi organizáciami občianskej spoločnosti  
považujú za perspektívu rozšírenia svojej mo-
censkej základne a upevnenia svojho postave-
nia na úkor zástancov nehybnosti, stúpencov  
tvrdej línie. Liberalizácia je výsledkom inter- 
akcie medzi štiepením autoritárskeho režimu  
a občianskej spoločnosti. Samozrejme, nevy- 
hnutnou súčasťou tohto procesu je vôľa 
veľmocí, najmä vo vzťahu k štátom alebo  
režimom, ktoré sa dostali do krízy vládnutia.  
Ľudová mobilizácia signalizuje potenciálnym  
liberalizátorom možnosť aliancie, ktorá by 
mohla zmeniť pomer síl vnútri mocenského 
bloku v jej prospech. Práve vnútri mocenského  
bloku znamená pre prvky občianskej spoloč-
nosti otvorenie priestoru pre autonómne orga-
nizácie. Vonkajšie faktory môžu pri svojich li-
beralizačných zámeroch ľudovú mobilizáciu 
a štiepenie režimu efektívne využiť. Zároveň 
je potrebné upozorniť, že ľudová mobilizácia 
a vonkajšie mocenské vplyvy diktujú rytmus 
transformácie, pretože nútia režim, aby sa roz-
hodol, či použije represie, kooptácie alebo 
opustí moc. 

Fáza budovania demokratických inštitúcií  
a postupné zvyšovanie stability z hľadiska 
istoty v pravidlách hry sa najčastejšie označuje 
ako demokratizácia. Existujú však aj iné kate-
goriálne možnosti. Napríklad G. Sartori pou-
žíva výrazy východ zo starého a vchod do nového 
z dôrazom na to, že východ nevedie automa-
ticky ku vchodu. (Sartori 1991) 

Demokratizácia je jednoznačne jedným zo 
zjednocujúcich procesov sveta, chápeme ju 
v politologickom zmysle slova. Je to zároveň 
proces, ktorý nadväzuje na úspešnú liberali-
záciu, no jeho počiatky sú založené v ňom sa-
motnom. Rozlíšenie obidvoch fáz je obťažne 
práve v prípadoch otvoreného kolapsu starého 
režimu, kedy tieto procesy splývajú. (Grilli Di 
Cortona 1991) 

Aj vzájomná separácia do dvoch podetáp 
v rámci demokratizačnej etapy je daná odliš-
nou logikou. Na vystúpenie z predchádzajú-
ceho režimu je potrebné spojiť všetkých jeho 
odporcov, vrátane odporcov zvonku, čo vôbec 
neznamená, že tento protiautoritársky front 
je totožný so stúpencami demokracie. To  
znamená, že na rozviazanie pút so starým re-
žimom je potrebná iná spoločenská a politic-
ká koalícia ako na budovanie demokracie.  
A práve v tejto etape dochádza k veľkým 
preskupovacím procesom. Francúzsky polito-
lóg G. Hermet to charakterizuje približne  
takto: V politickej rovine sa vytvára koalícia 

dvoch súperiacich politických skupín, umier- 
nených frakcií z obidvoch táborov, t.j. zástan-
cov reforiem, ktorí predtým patrili do poli-
tickej reprezentácie odstraňovaného režimu 
alebo umiernenej opozície (realistickí demo-
krati). Práve táto umiernená opozícia sa po-
važuje za skutočného priateľa demokracie, 
pretože vie, že politika revanšu a rýchlych ne-
zrelých reforiem odoženie tých, ktorí sú teraz  
označovaní za oponentov nového režimu, do 
kúta a zjednotí ich proti demokracii. Rovnako  
sa nepriatelia demokracie rekrutujú jednak 
zo strany zástancov tvrdej línie, tak aj z bloku 
odporcov starého režimu (A. de Tocqueville 
ich považuje za „prehnaných demokratov“ –  
excessive democrats). Preto najhazardnejším  
spôsobom prechodu je ten, ktorý znamená  
úplný rozchod s bývalou vládou. (Hermet 
1991) 

Pre podetapu vytvárania demokratického 
politického systému je charakteristický ústup 
od jednotného a nediferencovaného antiauto-
ritárskeho frontu, rozpad rôznych celonárod-
ných hnutí a fór za vytvorenie nového režimu 
a profilácia jednotlivých politických síl (akté-
rov) podľa pluralitných záujmov charakteris-
tických pre demokratické pomery. Široký anti- 
autoritársky front neznamená, že by si jeho 
príslušníci neuvedomovali existujúce rozdiely,  
nech už sa týkajú povahy záujmu alebo len mi-
ery radikalizmu a odlišného postoja k rytmu 
premien. Požiadavkou je prinajmenšom akčná  
jednota medzi radikálmi a umiernenými, nie 
však totožnosť. Okrem bežnej diferenciácie 
podľa pluralitných záujmov a politických orien- 
tácií ovplyvňujú priebeh každého prechodu 
reálne pôsobiace alebo mýtické, ale tým viac 
skutočné inštitucionálne relikty okolo očaká-
vaného správania sa armády, polície a civil-
ného štátneho aparátu. V literatúre má táto 
obava špecifický názov – „The Nomenklatura 
Question“, resp. „Gorilla Question“. (Karl and 
Schmitter 1991:222) 

Nerozhodný výsledok v pomere síl medzi 
autoritárskou a reformnou koalíciou môžu vý-
razne ovplyvniť vonkajšie, zahraničnopolitické  
faktory. Jedna aj druhá strana s určitosťou 
budú hľadať vonkajšiu legitimizáciu, ale aj ma-
teriálnu podporu pre svoje mocenské úsilie. 
Práve tu je možné získať prevahu za podpory  
susedných štátnych reprezentácií. No ešte reál- 
nejšie je podriadiť sa vnútri systému želaniam 
a predstavám svetových veľmocí, najmä ak si 
uvedomíme, že demokratický prechod sa vždy 
uskutočňuje v krízovej situácii, najčastejšie po 
prehratej vojne, keď veľmoci využijúc svoj ví-
ťazný mocenský potenciál môžu oktrojovať 
svoje hodnotové a inštitucionálne predstavy  
o budúcnosti režimu v transformujúcom sa 

systéme. Reformní aktéri sú zvýhodnení tým, 
že podporu veľmocí získajú oveľa ľahšie. 

F. Fukuyama tvrdí, že liberalizmus a demo-
kracia napriek tomu, že sú úzko späté, sú roz-
dielne pojmy. Politický liberalizmus je možné 
najjednoduchšie definovať ako právny poria-
dok, ktorý uznáva isté individuálne práva alebo  
slobody a separuje ich od vládnej kontroly.  
Z druhej strany demokraciu možno chápať ako  
právo, ktoré je priznané všeobecne všetkým 
občanom, a to právo mať účasť na politickej 
moci, t.j. právo všetkých občanov voliť a po-
dieľať sa na politike. „Právo podieľať sa na po-
litike je možné chápať len ako ďalšie liberálne 
právo – samozrejme to najdôležitejšie – a pre-
to je liberalizmus historicky úzko spojený 
s demokraciou“. (Fukuyama 2002:60) 

Vo svojich hospodárskych prejavoch libera-
lizmus znamená uznanie práva na slobodnú 
ekonomickú činnosť a ekonomickú výmenu, 
založenú na súkromnom vlastníctve a trhoch. 
Je jasné, že dosť široká definícia ekonomického 
liberalizmu poskytuje veľký priestor pre rôzne 
výklady, od USA počas prezidentúry Ronalda 
Reagana a Veľkej Británie v dobe premiérky 
Margaret Thatcherovej až po škandinávske  
sociálne demokracie a režimy s čiastočne  
centrálne plánovaným hospodárstvom ako je 
Mexiko a India. Všetky súčasné kapitalistické 
štáty majú rozsiahly verejný sektor, bývalé so-
cialistické krajiny však súkromnú ekonomickú 
aktivitu nepovoľovali, alebo len v obmedzenej 
miere. Podstatou diskusie o liberalizme a jeho 
diskvalifikácii nie je veľkosť verejného sektora, 
ale najmä principiálny postoj štátu k súkrom-
nému vlastníctvu a podnikaniu. Štáty, ktoré  
tieto ekonomické práva chránia sú pokladané 
za liberálne. 

To, čo je úspešné, nie je ani tak liberálna 
prax, ale skôr liberálna idea. To znamená, že 
v prevažnej časti sveta dnes neexistuje ideoló-
gia ašpirujúca na všeobecnú platnosť, ktorá by  
mohla súperiť s liberálnou demokraciou, ani 
žiadny iný univerzálny princíp legitimity ako 
je zvrchovanosť obyvateľstva. Monarchizmus 
vo svojich rozličných podobách utrpel väčši-
nou porážku na začiatku 20. storočia. Fašizmus  
a komunizmus ako najnovší hlavní súperi libe-
rálnej demokracie, sa zdiskreditovali. 

R. Tóth vo vzťahu k politickej demokratizá-
cii vychádza z faktu, že na začiatku 20. storočia  
prešla politická demokracia do svojej novej 
podoby, charakterizovanej radikálnym rozší-
rením svojich práv na celú občiansku pospo-
litosť. Pôvodný výber do politickej triedy sa 
uskutočňoval spomedzi približne jednej štvrti-
ny obyvateľstva, v skúmanom období sa zvýšil  
približne na 60 % (celá dospelá populácia). 
Pribudli nové sociálne vrstvy a ženy. Politický 
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systém však nerátal s takýmto nárastom „po-
litickej hmoty“ a začal byť „nervóznym“. Nové 
politické vrstvy, ktoré dostali volebné práva 
skôr, ako sa na to pripravili, sa stali destabili-
zujúcim faktorom politického procesu. Afekt 
a náhoda prevládli nad stabilnosťou určitého 
volebného výberu. Nižšia miera vzdelanosti li-
mitovala schopnosť spracovania politických 
informácií jednotlivými sociálnymi vrstvami.  
Vysoká miera účinnosti rôznych demagógií 
vyplývala z ich účelového vysvetľovania pro-
blémov tak, aby dosiahli určité politické sprá-
vanie širokých más. Tradičné politické strany 
sa nevedeli prispôsobiť novému stavu, napriek 
tomu, že ho samy v parlamentoch presadili. 
Snažili sa zachovať kabinetný charakter tvorby 
politiky a držať masy na dištanc. 

„Z uvedeného dôvodu môžeme toto obdo-
bie charakterizovať ako zmasovenie politic-
kého vplyvu. Demokratizácia politického sys-
tému by predpokladala cieľavedomý vstup 
nových politických občanov do politického 
procesu, tento však nemohol nastať. Demo-
kratizačnými boli iba samotné rozhodnutia 
o zmene štruktúry, nie ich následky. Rozšíre-
nie politických práv samozrejme možno pova-
žovať za demokratizačné rozhodnutie, zave-
denie chaosu do politického procesu však nie  
je súčasťou demokratizácie žiadneho systému“.  
(Tóth 2001:12-13) 

Jedným z dôsledkov demokratizácie, resp. 
postupného masovenia politického vplyvu, 
je aj dosiahnutie kvalitatívne a kvantitatívne 
novej úrovne politickej komunikácie a vznik 
podstatných problémov s tým spojených. 
Zdanlivo ide o vzťah medzi dvoma účastník- 
mi – verejnosťou a politikmi. V skutočnosti 
však doň vstupuje viacero účastníkov, pričom 
aj spomenutí dvaja hlavní účastníci procesu  
politickej komunikácie sú zvnútra rozčlenení 
na množstvo ďalších aktérov komunikácie. Na 
strane politickej sféry sa nachádza niekoľko 
vzájomne rušivých elementov: vládna koalí-
cia, opozícia, stranícke aparáty, mimoparla-
mentné strany, špecialisti z byrokratickej sfé-
ry, nadnárodní aktéri a pod. Vzhľadom na 
rozvoj demokracie by malo ísť o permanentnú 
zodpovednosť vládnucich tým, ktorým vládnu.  
„Bezprostrednou príčinou súčasného demo-
kratického zmätku je podľa nás to, že politici 
opakovane nedokážu komunikovať takým spôso-
bom, ktorý by dal voličom spoločné usmerňujúce 
vízie pre vládu. Medzi nepriame príčiny tohto 
zlyhania možno zaradiť reorganizáciu sveto-
vej ekonomiky a zrútenie sa komunizmu. Tie- 
to sily sklamali a dezorientovali ako pravicu, 
tak aj ľavicu. Pravica stratila najmocnejšieho  
nepriateľa, hrozbu sovietskeho komunizmu 
a ľavica upustila od viery v centrálne pláno-

vanie. Komentátori a vedci začali ostro kriti-
zovať ohromujúcu absenciu vládnucich my-
šlienok, ktoré by dokázali udať voličom smer 
v tejto novej, komplexnej a mätúcej ére“. 
(Åsard and Bennet 1997:17) 

Špecifický prístup k demokracii a procesu  
demokratizácie uplatňuje A. Giddens. Pod 
termínom demokracia rozumie predovšetkým 
systém vyžadujúci skutočnú súťaž politických 
strán o mocenské pozície. V demokracii okrem 
toho prebiehajú pravidelné a spravodlivé voľ-
by, ktorých sa môžu zúčastniť všetci oprávnení  
členovia spoločnosti. Tieto práva na demokra-
tickú účasť idú ruka v ruke s občianskymi slobo- 
dami – prejavu a diskusie a slobodou vytvárať 
politické skupiny a zapájať sa do ich činnosti. 
(Giddens 2000) 

Demokracia nie je vec, ktorá buď je, alebo  
nie je. Môže mať rôzne formy a podoby, do-
konca môžu existovať jej rozličné úrovne. 
V 19. storočí boli demokratické idey fungujú-
cimi elitami rozhodne odmietnuté a stávali sa 
terčom posmechu. Bola základným inšpirujú- 
cim ideálom francúzskej a americkej revolú-
cie, no dlho sa presadzovala iba v obmedze-
nom zmysle slova. Volebné právo mala iba 
menšina populácie. Aj niektorí tvorcovia libe-
rálneho a demokratického princípu vládnutia  
tvrdili, že volebné právo by malo podliehať 
istým obmedzeniam. J. S. Mill doporučoval, 
aby niektorí voliči mali viac hlasov než ostat-
ní, vďaka čomu by múdrejší a nadaní mali 
väčší vplyv než nevzdelaní a menej schopní. 
(Mill 1998) 

Na západe sa demokracia naplno rozvinula 
až v 20. storočí. Demokratizácia západu je spo-
jená predovšetkým s ďalším rozširovaním vo-
lebného práva. Pred prvou svetovou vojnou 
mali ženy volebné právo len v 4. krajinách – 
Fínsku, Nórsku, Austrálii a Novom Zélande. Vo 
Švajčiarsku dostali ženy volebné právo v roku 
1974, dokonca v jednom z relatívne autonóm-
nych švajčiarskych kantónov až v roku 1979. 
Iné štáty, ktoré sa demokratizovali v plnej mie- 
re, neskôr prekonali recidívu autoritárskych 
režimov a vlád. Okrem Európy a Ameriky počet 
demokratických štátov sa rovnal takmer nule 
(okrem Kostariky). 

Od polovice 70. rokov 20. storočia sa počet  
demokratických vlád viac ako zdvojnásobil.  
Demokratizovať sa začalo vyše 30 štátov, exis-
tujúce demokracie pokračovali v upevňovaní  
demokratických inštitúcií. Novú demokratizač- 
nú vlnu začali štáty stredomorského regiónu – 
Grécko, Španielsko a Portugalsko, druhú sku-
pina krajín predstavovali o desaťročie neskôr 
politické systémy Južnej a Strednej Ameriky. 
Globálna demokratizačná vlna pokračovala so-
vietskou perestrojkou, transformáciou stredo- 

a východoeurópskych štátov po roku 1989 až 
po počiatky demokratizácie v niektorých ázij-
ských systémoch.

Niektoré štáty prechádzajúce k demokracii  
ešte nedosiahli jej úplného rozvoja, alebo sa 
zdá, že uviazli kdesi na polceste. Rusko je iba 
jedným z mnohých príkladov. Iné krajiny sa 
jednoducho vrátili naspäť k tomu, čo už tam 
bolo predtým. Argentína a niektoré iné latin-
sko-americké štáty mali demokratické vlády  
už v minulosti, to isté platí aj o niektorých vlá-
dach v strednej a východnej Európe (Česko, 
Poľsko). No demokratické vlády boli často ná-
silne odstraňované, preto ani dnes nemáme 
istotu, akú trvanlivosť bude mať každý z tých-
to prechodov. 

Jednu z možných odpovedí ponúkajú „vy-
znávači neotrasiteľnej viery v západnú kombi-
náciu demokracie a voľných trhov. Iné systémy 
síce boli vyskúšané, ale zlyhali. Demokracia 
dopadla najlepšie, pretože je najlepšia. Väčšine  
štátov mimo západný okruh len trošku dlhšie  
trvalo kým na to prišli. Demokracia je najlep-
šia“. (Giddens 2000) Toto zdôvodnenie však 
neobjasňuje, prečo by sa tieto dôležité zmeny  
mali uskutočňovať práve v tomto historicky 
dôležitom okamihu.

Dokonalejšie pochopenie danej situácie 
predpokladá vysvetlenie súčasného paradoxu 
demokracie, ktorý spočíva v tom, že zatiaľ čo sa 
demokracia šíri po celom svete, v zrelých de-
mokraciách, ktoré sa zvyšok sveta chystá na-
podobniť, vládne všeobecné rozčarovanie z de-
mokratických postupov. Vo väčšine západných 
krajín výrazne poklesla dôvera v politiku, naj- 
mä medzi mladou generáciou, ktorú politika 
takmer vôbec nezaujíma. 

Ako teda môže byť zachovaná demokracia 
a efektívna demokratická vláda, keď sa zdá, že 
stratili svoj vplyv na priebeh udalostí? Odpo-
veď na túto otázku existuje:  
„V demokratických krajinách je potrebné pre- 
hlbovať demokraciu samotnú – budem tomu  
hovoriť demokratizácia demokracie“. (Giddens 
2000:95) No demokracia musí dnes byť tiež 
transnacionálna. Existuje nevyhnutnosť de-
mokratizácie v nadnárodnej rovine rovnako 
ako na nižších úrovniach. Éra globalizácie vy-
žaduje globálne reakcie, a to sa týka politika 
práve tak, ako ktorejkoľvek inej sféry života.

Nevyhnutnosť prehlbovania demokracie  
vyplýva z toho, že v spoločnosti, kde občania  
žijú v rovnakom informačnom prostredí ako 
tí, ktorí majú moc, prestali fungovať staré me-
chanizmy vládnutia, ktoré nemusia mať s de-
mokraciou nič spoločné (zatajovanie informá- 
cií, vládna demagógia, klientelizmus, zákulis-
né machinácie a pod.). Pre vyššie uvedeného  
autora je typickým prejavom tejto situácie  
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veľké množstvo korupčných škandálov odhale- 
ných po celom svete. Nie žeby korupcia v minu- 
losti nebola, resp. že by bola v demokratických 
systémoch bežnejšia ako inde, naopak, v otvo- 
renej informačnej spoločnosti je oveľa viditeľ- 
nejšia a zároveň sa posunuli aj hranice toho, 
čo sa za korupciu považuje. 

Demokratizácia demokracie má (a zrejme aj 
bude mať) v rôznych štátoch odlišné formy  
v súvislosti s podmienkami ich existencie 
a fungovania. Neexistuje taký vyspelý demo-
kratický štát, aby sme ho mohli z tohto proce- 
su vylúčiť. Demokratizácia demokracie vyža-
duje transformáciu moci najmä tam, kde je  
vysoko koncentrovaná v celoštátnom meradle.  
Takýto postup najčastejšie vyvoláva potrebu  
zmeny ústavy a spriehľadnenia politického 
procesu. 

Zároveň to vyžaduje istú dávku odvahy na 
aplikáciu alternatívnych demokratických po-
stupov s cieľom priblížiť tvorbu politických 
rozhodnutí každodenným záujmom občanov. 
Politické strany si budú musieť zvyknúť na 
spoluprácu s tzv. monotematickými nátlako-
vými (najmä ekologickými) skupinami, pretože 
tieto najčastejšie ako prvé upozorňujú na pro-
blémy a otázky, ktoré sa ortodoxne vládnucim 
elitám môžu zdať marginálne. 

Demokratizácia demokracie je takisto bez-
prostredne spätá s nevyhnutnosťou pestova-
nia zdravej občianskej kultúry. Vychádzame 
z toho, že samotný trhový mechanizmus nie je 
schopný takýto typ politickej kultúry vytvoriť, 
podobne ako nemôže vytvoriť ani pluralizmus 
spoločensky angažovaných skupín. Spoločnosť 
nie je rozdelená iba na dva sektory – štát a trh 
(resp. verejný a súkromný). Medzi nimi je sféra  
občianskej spoločnosti, zahŕňajúca predovšet- 
kým rodinu a iné neekonomické inštitúcie. 
Jednou zo súčastí rozvinutej občianskej kultú-
ry je vytvorenie emocionálnej demokracie. Ob-
čianska spoločnosť je arénou, v ktorej sa musia 
rozvíjať demokratické postoje vrátane toleran-
cie. Občianska sféra môže prijímať podporu od 
vlády, sama je však jej kultúrnym základom. 
Vláda, ekonomika a občianska sféra by mali 
nadobudnúť rovnovážny stav.

Pri vytváraní rovnovážneho stavu demo- 
kratickej spoločnosti významnú úlohu zohrá-
vajú masmédiá, najmä televízia, ktoré majú 
k demokracii dvojaký vzťah. Na jednej strane  
podporujú informačnú spoločnosť ako význam- 
nú globalizačnú silu, na strane druhej smeruje  
spolu s ostatnými médiami k trivializácii, per-
sonalizácii a ritualizácii politických problémov,  
čím obmedzuje verejný priestor na dialóg,  
ktorý vlastne započali. Nárast počtu vplyvných 
nadnárodných komunikačných spoločností  
prináša naviac nebezpečenstvo, že nedemokra- 

tickí (nevolení) masmediálni magnáti získajú 
obrovskú moc.

Nielen preto nie je demokratizácia demo-
kracie výlučnou záležitosťou vnútroštátnej 
politiky. Je pravda, že uskutočňovanie demo-
kratickej politiky doteraz predpokladalo ná-
rodné spoločenstvo, ktoré si samo vládne a je 
schopné svojou politikou usmerňovať väčšinu 
záležitostí, ktoré sa ho týkajú. Tým predpokla-
dom bola národná, resp. štátna suverenita. Pod 
vplyvom globalizácie sa však suverenita roz-
plýva. Národy a národné štáty zostávajú stále 
dosť silné, ale medzi nimi a globálnymi silami, 
ktoré ovplyvňujú život ich vlastných občanov,  
vzniká veľký deficit demokracie. Ekologické  
riziká, výkyvy globálnej ekonomiky, alebo glo-
bálne technologické zmeny nerešpektujú štát-
ne hranice a vymykajú sa spod demokratických  
kritérií.

Najzložitejšie sa zdá hovoriť o demokrati-
zácii demokracie na nadnárodnej úrovni.  
Z vyššie uvedeného je jasné, že medzinárodný  
politický systém je vo svojej podstate s demo-
kraciou nezlučiteľný. No existujú príklady  
uplatnenia demokratických princípov aj v tej-
to sfére. Majú sa pritom na mysli základné 
dokumenty a činnosť OSN, ako aj síce deficit-
ná, ale stále sa rozširujúca demokracia v rám-
ci EÚ a iných nadnárodných a medzinárod-
ných organizácií a inštitúcií. Nadnárodný 
systém a systém vzťahov medzi štátmi s rôz-
nym mocenským potenciálom „môže aktív-
ne prispieť k demokratickým vzťahom vnútri 
štátov rovnako ako medzi nimi“. (Giddens 
2000:102) 

Vychádzajúc z metodológie modernizmu 
a najmä postmodernizmu sa na problematiku 
demokratizácie díva aj K. Ivanička. Vychádza 
zo všeobecného presvedčenia a intelektuálnej 
zhody v tom, že demokratické štátne zriadenie  
ako ideológia a prax nebudú mať v 20. a 21. 
storočí relevantnú alternatívu. Tým, že auto- 
kracia je na ústupe sa demokracia stala základ- 
nou medzinárodnou normou. Pritom výrazná 
skupina autorov viaže demokraciu ako politic-
ký systém s liberálnou globalizáciou v ekono-
mike, alebo priamo s kapitalizmom. Zároveň 
ekonomické úspechy demokratických štátov  
sa týkajú priamo demokracie, no autoritárske  
systémy po určitom rozvojovom období zazna- 
menávajú úpadok a kolaps. Záujem obyvateľ- 
stva o ekonomický rast a ekonomickú prospe-
ritu sa stal hlavnou vnútornou hnacou silou 
prechodu autokratických štátov k demokracii. 

V týchto podmienkach demokratizácia pod-
lieha určitým podmienkam. Rozlišujeme  
päť jej základných foriem, ktoré majú pod-
statný vplyv na charakter krajiny v ktorej sa 
uplatňujú:

1. Adaptívna difúzia demokracie, pri ktorej sa 
uplatňujú skúsenosti z iných demokratických 
štátov. Tým sa znižuje riziko nesprávneho po-
chopenia foriem demokracie.
2. Súťažná forma difúzie demokracie, ktorá 
predpokladá zainteresovanosť dosiahnuť cieľ 
skôr ako iné štáty, s ktorými sa o niečo súťaží 
(terajšia súťaž o poradie vstupu do NATO a do 
EÚ patria do tejto kategórie).
3. Difúzia demokracie ako forma povýšenia 
štátu. Krajina sa riadi vzorom mocného alebo 
uctievaného štátu a po prijatí tohto vzoru je 
povýšená do elitnej spoločnosti.
4. Parciálna difúzia jednotlivých prvkov demo-
kracie. Štát sa učí jednotlivým prvkom demo-
kracie a postupne ich preberá a zavádza.
5. Difúzia demokracie na základe lokálnych 
a národných podmienok. Prijímanie demokra-
cie sa riadi domácimi podmienkami. Adaptácia  
akceptuje národné, lokálne a regionálne pod-
mienky. Z dôvodov rešpektovania týchto  
podmienok dochádza často ku konfliktom 
s nadnárodnými inštitúciami, ktoré usilujú 
o globálne ciele“. (Ivanička 1998:66)

Pre potreby analýzy v rámci predloženého 
analytického materiálu je potrebné spomenúť 
ďalší spôsob rozširovania demokracie, ktorý by 
podmienečne mohol dostať názov oktrojovanie, 
resp. vývoz demokracie. Predpokladá oprávnené  
vôľové konanie veľmocí, ktoré najčastejšie 
slúžia ako vzor v presadzovaní a uplatňovaní 
demokratických hodnôt v rámci vlastného po-
litického systému, smerom navonok, k iným 
štátom, ktoré sú demokratickým deficitom ty-
pické. Problémom zostáva otázka legitimity 
tohto typu konania.

Šírenie demokracie sa odlišne hodnotí v mo- 
dernistickej a postmodernistickej perspektíve.  
To, čo postmodernizmus pokladá za miestne 
podmienky pre demokratizáciu, modernizmus 
môže pokladať za bariéry jej difúzie. Postmo-
dernizmus zdôrazňuje význam konkrétneho 
časového a priestorového kontextu v politic-
kom výbere riešenia a tým aj význam reálnej 
situácie, z ktorej vyplývajú politické rozhod-
nutia a ktoré potom nadobúdajú charakter  
zásadného smerovania štátu. Tento časový  
a priestorový aspekt je možné pozorovať aj 
pri súčasných integračných procesoch v Euró-
pe ako súčasti procesu vzájomného prepájania 
sveta na vyššej, globálnej úrovni.

V čom sa teda budú prejavovať veľmocenské 
impulzy globalizácie? Zjednodušene povedané – 
v podpore liberalizácie v ekonomickom a politic-
kom (demokratickom) zmysle slova ako procesov, 
ktoré naštartovali a zároveň stále predstavujú 
najdôležitejší líniu globalizácie sveta.

Z hľadiska ekonomickej liberalizácie nám 
pôjde predovšetkým o opatrenia veľmocí na 
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dosiahnutie jednotného ekonomického pries-
toru, založeného na slobodnom trhu tovarov, 
kapitálu a pracovnej sily a ich voľnom pohybe, 
na vytvorenie voľne zmeniteľnej a obchodova-
teľnej národnej meny a o podporu zapojenia 
Talianska a Nemecka do európskych a celosve-
tových ekonomických integračných štruktúr.

Demokratizačné zameranie veľmocenských 
globalizačných impulzov v tomto prípade 

predstavuje konkrétne aktivity víťazných moc-
ností na formovanie, vytváranie a uznanie le-
gitimity vlád v období tesne pred a po ukon-
čení 2. svetovej vojny ako základu pre ďalšie 
politické ovplyvňovanie, odstraňovanie inšti- 
túcií a hodnôt starého režimu, vplyv na podobu  
vládnej a štátnej formy, podpora vytvárania 
pluralitného prostredia, podpora vzniku a fun-
govania moderných demokratických politic-

kých strán, podpora vzniku demokratických 
politických inštitúcií a pravidiel hry (decent-
ralizácia a dekoncentrácia výkonu moci, spra-
vodlivý volebný systém), zapojenie Nemecka 
a Talianska do činnosti medzinárodných vo-
jensko-politických inštitúcií.
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