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Iracionalita podobne ako racionálnosť je súčasťou humánnej spoločnosti, 
preto je aj zložkou politiky. Fenomén racionality je extenzívnou tematikou nie 
iba filozofických koncepcií, ale bytostne sa dotýka každej sféry ľudského 
konania, vrátane praktického rozhodovania politikov. Vox populi po 
uzneseniach vlády alebo parlamentu, neraz v médiách znie temer aklamačne, 
v menej expresívnych verziách, vo vyjadreniach: prišli o rozum, prípadne, že 
ich rozhodnutie nemalo s rozumom nič spoločné. Nietzsche o nerozumnosti 
povedal: „iracionalita vecí nie je argumentom proti nim, ale skôr podmienkou 
ich existencie.“ 

Synonymický slovník slovenčiny termín iracionálny uvádza ako opak 
racionálneho, ktorý nemožno pochopiť rozumom, nedá sa rozumovo vysvetliť. 
Ide o rozumovo neodôvodniteľné správanie či pohnútky.1 Sutherland 
iracionalitu definuje ako „akýkoľvek myšlienkový proces, ktorý vedie k záveru 
alebo rozhodnutiu, ktoré vo svetle dôkazov a s ohľadom na dobu, ktorá bola 
k dispozícii, nie je tým najlepším, čo sa dalo dosiahnuť... to znamená nastavenie 
veľmi vysokých merítok pre racionalitu...“2. 

V zhode s Parentim „veľká časť politiky je racionálna manipulácia iracio-
nálnych symbolov“3. Univerzálne nie je jednoduché zatriediť racionalizmus 
a jeho protipól do úzkej formulácie. Blackwellova encyklopédia politického 
myslenia popisuje, že o racionalite a iracionalite uvažujeme v prvom rade 
u ľudských bytostí, ich presvedčení a skutkov. Hovoriť o racionalite alebo 
iracionalite historických procesov, inštitúcií, postupov kolektívneho rozhodo-
vania atď., požaduje explikáciu od prípadu k prípadu a musí byť zakaždým 
považované minimálne za problematické. Nijaký svetonáhľad (tj. mysliteľný 
význam určitého tvrdenia) nie je racionálny alebo iracionálny sám o sebe. 

                                                 
1  PISÁRČIKOVÁ, M. (ed.): Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA, 2004, s. 182. 
2  KOUKOLÍK, F; DRTILOVÁ, J.: Iracionalita. In: Britské listy. 3/3/2008, ISSN 1213-1792. 
3  PARENTI, M.: Fascism: A False Revolution. In: Mostly Water. 26/9/2007. Dostupné na 
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„Rovnako ako racionálne presvedčenie môže byť nesprávne, tak i racionálny 
čin môže byť zlý, a rovnako iracionálna myšlienka môže byť pravdivá, 
i iracionálny čin môže byť dobrý“4. Baviac sa o kategóriách dobra a zla, pre 
politiku ešte exponovanejšie, vo fazóne čiernobieleho videnia sveta 
a pomenovania nepriateľa, nachádzame morálku, ktorá vzťah racionálnosti 
v politike stavia do iného svetla, pretože za zdanlivo nepochopiteľnými 
politickými rozhodnutiami sa ako argument môže objaviť tzv. vyšší princíp. 

Gluchman vníma racionalitu ako účel sám o sebe v zreteľnom význame 
hrozbou pre morálku, pretože v takomto chápaní zaniká ašpirácia docieliť 
dobro, eventuálne bojovať proti zlu a na najvyšší piedestál je postavený 
samotný proces uvažovania, ktorý „môže byť... celkom opačný, ako je žiaduce 
... z toho dôvodu je potrebné... postaviť do popredia obsahový a významový 
rozmer racionality, ako nevyhnutnú podmienku mravnej racionality“5. 

Ako v politike indikovať čo je etické a čo amorálne? Ideologické zápasy 
a delenie politického tábora, ku príkladu na pravicu a ľavicu, ich 
fundamentálne ponímanie je postavené na antinomickom videní sveta 
v ekonomických či sociálnych otázkach. Kým jedna strana pokladá reguláciu 
trhového mechanizmu za správnu a prospešnú pre ľudí, druhá strana 
presadzuje voľný trh bez intervencií alebo s minimálnymi zásahmi a obe strany 
posudzujú opačné riešenie za nedobré a škodlivé. Modelov je nespočetne 
viacero a týkajú sa aj kultúry. 

Spor o to, či napr. mravné hodnoty sú relatívne alebo absolútne, spadá 
k symptomatickým sporom, ktoré dávajú zmysel našej kultúre. Ako píše Nosek 
pre empirické prípady kultúrneho relativizmu nemusíme chodievať priďaleko. 
Napríklad predstavitelia poľského parlamentu sa počiatkom leta 2006 vážne 
modlili, aby pršalo, čo u poslancov českého zákonodarného zboru podnietilo 
nevážne žartovanie. Ako je teda možné, že identické vystupovanie je 
v stredoeurópskych podmienkach hodnotené tak kontrastne – raz vážne 
a následne ako voľačo komické? Je to dané tým, že žijeme v kultúre, ktorú 
interpretujeme polyvalentne a polysémanticky a v tejto rozmanitosti hodnôt 
a zmyslov, ktorú sa prirodzene snažíme dajako zrovnať, sa nájde miesto i pre 
takéto polaritné explikácie modlitby.6  

Konkrétnou situáciou je pád vlády Ivety Radičovej v SR na jeseň roku 2011. 
Politická kríza vyústila v parlamente hlasovaním jednej z koaličných strán (SaS) 

                                                 
4  MILLER, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: CDK, PROGLAS, 1995, 
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5  GLUCHMAN, V. In: Mihina, F.(ed.): Moderná racionalita III. Prešov: FF PU, 1996, s. 213. 
6  NOSEK, J.: Vĕda a zdravý rozum. Komparativní studie dvou kompetencí racionality. Plzeň: FF ZČU, 
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proti pôžičke na tzv. euroval. Toto hlasovanie bolo spojené s vyslovením 
dôvery vláde SR. Vláda padla, zvyšné koaličné strany spoločne s opozíciou 
odhlasovali skrátenie funkčného obdobia NR SR a proklamáciu predčasných 
parlamentných volieb. Každé rozhodnutie parlamentu by podľa našej mienky 
malo spĺňať minimálne dva atribúty – štátnický a politický rozmer daného 
rozhodnutia, s vynechaním etických, lobistických či ďalších dimenzií. 

Ak sa pozrieme na stranu SaS, tá bola po parlamentných voľbách roku 2010 
debutantom na politickom výslní. Získala prekvapivú podporu a pričinila sa 
o zmenu dovtedajšej vlády vstupom svojej partaje do pravicovo-centristického 
koaličného bloku.  

S výnimkou prominentnej participácie na moci a vplyvu na chod štátu, 
dostala dôležité pozície v exekutíve i zákonodarnom zbore, súhrnne vo verejnej 
správe. I keď zásadne nesúhlasila s eurovalom a mravnou racionalitou, ktorej 
sa strana pridŕžala, bolo nezadlžovanie budúcich generácií a podľa nich 
bezúčelné míňanie prostriedkov daňových poplatníkov.  

Politickú zásadovosť a štátnickú veľkosť videla práve v tomto rozhodnutí. 
Politickým rozsahom takéhoto výnosu mohli byť klesajúce preferencie a vidina 
ich zlepšenia podchytením tzv. euroskepticizmu alebo nestratenie tváre 
a dupnutie či manifestácia sily koaličným partnerom, politickým matadorom, 
ktorý neskúseným elévom v politike stúpali na päty. Mravnú racionalitu 
argumentovali ostatní partneri v koalícii ako dodržanie medzinárodných 
záväzkov, uchovanie si dobrého mena Slovenska v zahraničí a nevyhnutnosť 
prijatia eurovalu pre širšie príčiny hospodárskej krízy a ochrany európskeho 
spoločenstva. Racionálnym sa zdalo i nepovalenie vlády nielenže z praktických 
politických pohnútok, udržania sa pri moci, ale štátnickým rozmerom sa zdala 
byť tendencia o nedestabilizáciu vlády v čase kríz, ktoré Európu a svet 
postihujú. 

Z politologického hľadiska je videné rozhodnutie SaS ako iracionálne. 
Politológ Juraj Marušiak tvrdí, že „agenda odmietania finančnej podpory iným 
štátom je pre časť voličov sympatická a SaS zrejme očakáva, že na nej získa 
voličskú podporu“7. Samuel Abrahám posudzuje za prejav iracionálneho 
„afektu“ a absurdnosť nariadenie predsedu SaS Richarda Sulíka nepodporiť 
uznesenie o eurovale aj za cenu demisie vlády.  

                                                 
7  KOVÁČ, P.: Koniec Radičovej. SMER-SD bude chcieť vládu alebo predčasné voľby, predpokladá 

politológ. In: Aktuality.sk. 12/10/2011. Dostupné na internete:  
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„Vedel, že týmto postojom v konečnom dôsledku nezabráni schváleniu 
eurovalu, len spôsobí pád vlády“8, upozorňuje Abrahám. V takejto súvislosti je 
podľa neho zaujímavé správanie sa ďalších exponentov strany SaS. Podľa 
Abraháma ide obraz partokracie, pretože na takýto komplikovaný problém 
nemôžu mať všetci poslanci do jedného totožný názor, ako predseda strany.  

Touto problematikou sa zaoberá Morel vo svojej práci Nezmyselné rozhod-
nutia: sociológia pretrvávajúcich zásadných omylov. Politické rozhodnutia sa 
opierajú o mobilizáciu kolektívneho súhlasu. Za zaistenie hromadného súhlasu 
sa platí vysoká hodnota. To, čo má byť dosiahnuté, nie je správne riešenie, ale 
súhlas. Vratkosť takéhoto kolektívneho rozhodnutia má genézu v méte, ktorou 
je práve súhlas. „Takéto rozhodnutia sú potenciálne nezmyselné, pretože 
v mene mobilizácie súhlasu ide urobiť takmer čokoľvek“9.  

U nezmyselného rozhodnutia v jednote s Morelom môžeme diferencovať 
absurdum politického typu, kde odchýlka je spôsobená a vyvolaná mobili-
záciou súhlasu. Nezmyselné rozhodnutie sa môže zachovať, i keď mu chýba 
hocijaká klasická racionalita. „Nie je samotné kolektívne rozhodnutie určitou 
racionalitou? Nikto neprotestuje... absurdita sa roztopila v mäkkom konsenze... 
obsahuje politický rozmer“10. 

Boj proti eurovalu sa skončil dva dni po páde vlády, keď zaň hlasovali nielen 
tri z koaličných strán, ale aj najväčšia opozičná strana SMER-SD. Nasledujúce 
tri roky volebného obdobia sa mohla SaS podieľať na moci a plniť svoje 
priority. Namiesto toho ju čaká boj o miesto v parlamentných laviciach 
s neistým rezultátom, ako voliči zareagujú na jej rozhodnutia. Je ľahko 
mysliteľné, že vo voľbách dosiahne horší percentuálny výsledok a nestane sa 
súčasťou koalície. Stať sa môže aj pravý opak, ale bolo toto rozhodnutie 
racionálne? 

Gluchman vo svojom príspevku spomína dielo J. Rawlsa Politický 
liberalizmus, kde daný autor vyzdvihuje ideu spolupráce a racionalita vo 
všetkých formách je jej podriadená. V Teórii spravodlivosti bolo právo 
superiórne dobru, v Politickom liberalizme je dobru nadradená spolupráca. To 
by nahrávalo SDKÚ-DS, KDH i MOST-u aj v tom prípade, že uznáme 
a súhlasíme, že odmietnutie eurovalu je pre nás dobrom, pretože partnerstvo by 
malo v tejto veci triumfovať a SaS mala zo svojich stanovísk ustúpiť v mene 
spomínanej spolupráce. 

                                                 
8  Tamže. 
9  MOREL, CH.: Nesmyslná rozhodnutí. Sociologie přetrvavájíciích zásadních omylů. Brno: CDK, 
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Avšak Gluchman dodáva aj svoje stanovisko: „...odmietam chladnú 
racionalitu, podobajúcu sa vypočítavosti, ktorú by mal reprezentovať človek – 
počítač, ktorý chladne, nezaujate kalkuluje pre a proti a stále sa usiluje 
o maximalizáciu dobra, správneho, úžitku, príjemného, atď. Racionalita má 
svoje miesto, ale... ďalšími časťami tohto procesu sú umiernenosť, rozumná 
partialita, úsilie o realizáciu humánnosti a spravodlivosti v našom konaní 
s dosahom na bližšie či vzdialenejšie sociálne prostredie...“11. V takomto 
náhľade môžeme badať, že vyšší princíp, ak fakticky v strane SaS prevážil nad 
politickým, neslobodno nazvať iracionálnym aspoň z tohto uhla pohľadu. 

Inverzne to vidí komentátor Peter Schutz: „Vstupom do politiky a druhej 
najvyššej ústavnej funkcie však Sulík vzal na seba širšiu zodpovednosť než za 
pokoj vlastného svedomia“12. Zhodný postoj zastáva Šúst, ktorý píše o svedomí 
v politike v súvislosti s pádom vlády a pýta sa či sú svedomie a integrita 
jednotlivca dôležitejšie než politický osud krajiny. Myslí na predsedu strany 
SaS Richarda Sulíka, ale môžeme to stiahnuť na každého poslanca NR SR, ktorý 
za pád vlády hlasoval. Sulíkov argument je objektívne rozumný a dobrý. Vždy 
je lepšie pre indivíduum aj pre krajinu pridŕžať sa svedomia a to navzdory 
možným ťažkostiam. 

„V prvom rade je isté, že myšlienka, ktorá stavia zodpovednosť proti svojmu 
svedomiu nielen že svedomie znehodnocuje, ale je zároveň veľmi nebezpečná. 
Znehodnocuje ho preto, že ho rozvádza s pravdou a robí z neho iracionálny 
pud, ktorý má zodpovedný človek vedieť potlačiť“13. 

Nebezpečie tohto úzusu spočíva v tom, že človeka nahovára pod závojom 
zodpovednosti na nemorálne konanie. Lebo ak môže byť zodpovedné 
ignorovať hlas svedomia, ktorý nabáda na to, čo je etické a odhovára od toho, 
čo je nemravné, potom platí, že v istých podmienkach môže byť zodpovedné 
spraviť čokoľvek. „Áno, klamstvo, korupcia aj euroval môžu byť zlým 
riešením, ale ak sa vďaka nim vyhneme base a získame politickú funkciu, 
postavíme hospic, či zachránime dobré meno Slovenska, tak by bolo 
nezodpovedné sa im brániť odvolávaním sa na morálnu čistotu“14, tvrdí Šúst.  

Prívrženci zodpovednosti naostatok dovedú ľudí ako sa domnieva Šúst do 
neriešiteľných pozícií. Kto prepadne vidine posudzovať svoje skutky výlučne 
podľa dôsledkov, prípadne podľa toho, ako posluhujú jeho záujmom 
a triumfom, sa vystavuje vydieraniu. Lebo ten, kto s ním protirečí, mu môže 
zakaždým hovoriť: ak neurobíš to, čo ja chcem, následne učiním čosi vskutku 

                                                 
11  GLUCHMAN, V. In: Mihina, F.(ed.): Moderná racionalita III. Prešov: FF PU, 1996, s. 218  
12  ŠÚST, J.: Juraj Šúst o svedomí v politike. In: Postoy.sk. 2/11/2011, ISSN 1336-720X. 
13  Tamže. 
14  Tamže. 
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zlé a ty budeš za to zodpovedný. Myslíme si, že ani naša personálna morálka či 
svedomie a z nej prameniaca mravná racionalita nemusia mať pozitívny vplyv 
na osoh celku. Svedomiu poslanca môže odľahnúť, ale politický efekt v širšom 
význame môže byť doslova opačný. Zodpovednosť sa stavia proti svedomiu. 

Záujmy a z nich vyplývajúce konflikty majú práve tak, čo do činenia 
s politickými dekrétmi. Aké mohli byť na teoretickej úrovni záujmy politických 
strán objasňujú Prorok a Lisa v Teórii a praxi riešenia politických konfliktov. 
Prístup vyjadrený v chovaní subjektu nie stále korešponduje či značí reálne 
záujmy subjektu, čo si subjekt môže, ale rovnako nemusí uvedomovať. 
Okolnosti predkladajú niekoľko variant: „postoj korešponduje s racionálnym 
záujmom (viem, čo chcem, potrebujem to), postoj korešponduje s iracionálnym 
(iluzórnym) záujmom (viem, čo chcem, ale netuším, že mi to nepomôže)“15. 
Podľa autorov existuje aj tretí variant tzv. virtuálny záujem (čo požadujem, nie 
je to, čo chcem). 

Iracionálny záujem sa môže prezentovať za podmienky uskutočnenia 
dielčích zmien sústavy, keď nie celkom, čo i len sčasti uskutočniteľný. Zmena 
pozície nemusí byť jednoduchá, pretože postoj môže byť ostro viazaný na 
hodnoty a kultúru, respektíve politickú kultúru daného subjektu. Vzdať sa 
konkrétneho postoja môže u činiteľa evokovať pocit straty identity podľa hesla: 
robili sme to tak stále, prečo by sme to mali robiť ináč. 

Ani v politických sporoch nesledujú iniciátori svoje strednodobé alebo 
dlhodobé záujmy. Navyše záujmy a hodnoty jednotlivých subjektov značia 
prakticky vždy skupinový záujem, ktorý nie plne uznáva, keď vôbec, záujmy 
ostatných spoločenských skupín. „Posúdenie hodnovernosti záujmov, ktoré sú 
v politike predkladané... je naviac komplikované ich previazaním na ideológie, 
čoby skupinovému a v tej alebo onej miere skreslenému obrazu sveta. To, čo je 
pre jednu ideológiu racionálny záujem, je pre inú záujem iracionálny“16. 

Popri tom do rozumového politického rozhodnutia vstupuje aj kvantum 
iných faktorov. Podľa zásad tradičného racionalizmu ako ich popisuje Krejčí 
v Politickej psychológii je štátnik racionálnym politikom, ktorý sa podobá 
výkonnému počítaču. Takýto racionalistický štátnik či iný decízor je 
odpolitizovaný a odideologizovaný. V reáli štátnici zhľadávajú dôvody 
udalostí, modelujú a testujú hypotézy, a to všetko pri deficite vzdelanosti 
a informácií, času a v ovzduší plnom ideologických stereotypov či krížiacich sa 
záujmov. 

                                                 
15  PROROK, V.; LISA, A.: Teorie a praxe rĕšení politických konfliktů. Praha: Grada Publishing, 
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Druhým je tzv. obmedzený racionalizmus. Ten je zamestnaný víziou 
limitovanej alebo procedurálnej racionality. Rozumové úkony nikdy nebývajú 
autonómne a izolované, pretože ľudský tvor pri rozhodovaní veľakrát poberá 
klamné a neúplné informácie. Inokedy je pod tenziou prehnaného kvanta 
informácií. Príležitosť rozumového výberu klesá s vzostupom výberových 
variant. Rozhodovanie a jednanie neraz plynie v časovej tiesni. Existencia 
protirečivých požiadaviek a politických zámerov, zložitosť súvzťažností 
individuálnych a kolektívnych záujmov, ale i obtiažnosť predikcie následkov 
politických akcií majú vplyv na rozhodovanie. Decízor ma málo skúseností 
a môže podliehať nekritickým emočným elementom motivácie. 

Politická racionalita ako ju vidí Krejčí môže byť zdedená či inakšie prevzatá 
zákonitosť, skupinový normatív či subjektívny predsudok. Ľudia vsúvajú do 
politických hodnotení citovú angažovanosť. V politike stvárňujú city 
produktívny odraz politických úkazov vo fazóne citových hodnotení a reakcií. 
Tie neraz prevládnu nad ideovým rozborom problému alebo stoja rovno proti 
nemu. Emócie sú potom dôvodom toho, že viaceré politické rozhodnutia a akty 
sú mimo rámec prirodzeného kalkulovania prospechu. 

Obmedzená racionalita je daná i tým, že individualita v politike dakedy koná 
impulzívne, pudovo. Otázkou sa pre teóriu stáva politické vedomie, ale aj 
politické nevedomie. Pri enormnej zotrvačnosti psychiky politika, po 
defektnom uznesení nasleduje tendencia obhájiť ho permanentne zvyšovaním 
úsilím. 

„...Intenzívne a dlhodobé politické krízy ešte viac prehlbujú negatívne rysy 
štátnika. Výskum politického rozhodovania sa tak prenáša z otázky, či je 
rozhodovanie racionálne, na otázku v akých podmienkach je decízor rozumný... 
z hľadiska štátnika je politická kríza nepredvídaná, prekvapivá akcia oponenta 
či oponentov, ktorá vyvoláva pocit veľkého nebezpečia, obmedzeného času pre 
prijatie rozhodnutí a odpovedí a zlovestných dôsledkov z nečinnosti“17. 

Kríza evokuje u politikov hyperbdelosť, ktorá má ale za konzekvenciu zrod 
poznávacích zábran. Simplifikácia procesu myslenia, v krajnej podobe vedie 
k panike, stresu. Obsahuje mnoho nežiadúcich emócií ako strach, vina či hanba, 
pritom posiluje percepciu rozdielov medzi my a oni.  

Naviac Sutherland popisuje päť všeobecných príčin iracionality. Sú medzi 
nimi napr. evolučné dejiny nášho druhu, duševná lenivosť, neuznávanie 
jednoduchých princípov teórie pravdepodobnosti a elementárnej štatistiky 
alebo sebaklamy. Za najvýznamnejšiu príčinu iracionálneho chovania uvádza 
Sutherland omyl plynúci z prvého dojmu: konkrétne, pritom jednoduché 

                                                 
17  KREJČÍ, O.: Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004, s. 302 – 303. 
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posolstvo, oslovenie emócií, ktoré by sme pri našom príklade eurovalu zhrnuli 
ako neprispievanie našich daní na tučných a lenivých Grékov. Omyl prvého 
dojmu sa považuje za zdroj chybného vyhodnocovania rizík.  

Ďalšie odôvodnenia iracionality popisuje Koukolík a Drtilová v kapitole 
Iracionalita v knihe Život s deprivantmi II. Základy stupidologie. K emočným 
a sociálnym príčinám iracionality patrí 1. poslušnosť – prejavuje sa chovaním, 
ktoré vyžaduje autorita. Ľudia počúvnu, aj keď vedia, že ich poslušnosť bude 
mať pre iných ľudí dôsledky. Potom je tu konformita správania. Iracionálnu 
konformitu preukázali pokusy, ktoré potvrdili, že väčšina ľudí podľahne tlaku 
skupiny tak, že doslova prestane veriť vlastným zmyslom. 

3. Príslušnosť ku skupine – tzv. groupthink, odlišovanie skupiny „my“ od 
skupiny „oni“. Podľa nášho úsudku celý politický boj na tom stojí a padá. Kto 
sa neodlíši alebo kto netrčí z davu, nemá svoj protipól, ideologického či 
akéhokoľvek nepriateľa, ktorý protirečí, nemá tému, nemôže v politike uspieť. 
Jasné zadefinovanie nepriateľa a čiernobiele nastavenie politiky pre verejnosť. 
4. Ľudia sa vo svojich názoroch, presvedčení, viere, pohľadu na vec, teóriách 
snažia byť dôslední, veľakrát na úkor pravdy, niekedy s deštruktívnymi 
dôsledkami. To znamená, že všetci podvedome hájime svoju subjektívnu 
pravdu a vidíme skôr argumenty na jej podporu a nežiaduce podnety 
neprijímame. 

Pokiaľ ide o popis myšlienkových chýb, tu zaradil Sutherland tieto: 
ignorujeme a skresľujeme dôkazy, ktoré svedčia proti nášmu názoru. Ďalej 
vytvárame súvislosti, ktoré neexistujú. Mylne určujeme príčiny javov. 
Skutočnosti mylne vykladáme. Okrem toho máme nadmernú sebadôveru – 
väčšina ľudí svojim úsudkom dôveruje nadmerne ako v prípade správnej, tak 
v prípade nesprávnej odpovede.  

Veľa sa hovorí aj o politickej intuícii. Všeobecne Koukolík a Drtilová 
považujú za rozšírený dôvod iracionálnych rozhodnutí spoliehanie sa na 
intuíciu. Všetky pokusy i rozbory skutočných situácií podľa nich dokazujú, že 
správne volené a užité štatistické nástroje umožňujú zložitý problém rozhodnúť 
lepšie než intuície. Tu musíme dodať, že v politike nebýva čas na kreovanie 
štatistík. 

Politické rozhodovanie ako hociktoré ľudské rozhodnutie v živote 
ovplyvňuje nesmierne množstvo faktorov. Porozumieť separátnym motívom 
politických rezultátov je tým obtiažnejšie, že svoje faktické záujmy pred 
verejnosťou a voličmi mnoho ráz skrývajú, pretože ide o motívy nečestné alebo 
naopak férové, no tie by mohli paralyzovať situáciu a preferencie daného 
politického subjektu. V politike, ale aj inde pôsobí pri záujmoch viacúrovňová 
zložka racionality. Je to úroveň politikov ako jednotlivcov, úroveň politických 
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strán (v nej existujú ďalšie úrovne) a úroveň štátna alebo národná, ktorá by 
mala stáť na piedestáli záujmov politikov. 

Čo je racionálne pre jednotlivca, nemusí byť racionálne pre politickú stranu 
a už vonkoncom nie pre štát. Pre politika ako osobnosť, môže byť rozumnou 
métou získanie postavenia a prestíže, ale túto úroveň svojich účelných záujmov 
musí prekryť v rámci politického subjektu racionálnym záujmom, aby strana 
prosperovala a získavala percentá vo voľbách. Na to, aby bola strana úspešná 
a napĺňala hladinu svojich záujmov, ktorými sú napr. menovania jej 
nominantov do rôznych postov, musí túto etapu záujmu o moc a pozície vo 
verejnej správe kamuflovať logickou mierou záujmu o veci štátneho charakteru 
a jeho obyvateľov. 

Obzvlášť politické strany dokážu zastrieť svoje rozhodnutia ako správne pre 
ľudí a v štátnom záujme, i keď sledujú iné ciele. Politický marketing 
a propaganda dala do rúk politikov inštrumenty, že dnes voliča dokážu zmiasť. 
Prílišná dôvera v nástroje politického marketingu sa ukazuje byť dvojsečnou 
zbraňou. Výkyvy preferencií politických strán a hnutí, ktoré stresujú politickú 
sféru, nútia načúvaniu PR agentúr – čo je najrozumnejšie učiniť, aby sa pokles 
preferencií zastavil. Je to rozhodne racionálne oprieť sa o empirické výstupy 
z politického marketingu a bleskové sondáže, ktoré zmapujú akú agendu 
a akým spôsobom sa žiada predostrieť, aby preferencie rástli.  

Navzdory tomu, každé takéto riešenie nie je racionálne, ale podľa nás 
populistické. Ide totižto o riešenie, ktoré sa má páčiť širokým masám, 
poprípade čo najväčšej skupine voličov, na ktorých sa politická strana 
zameriava. Propaguje zväčša jednoduché, expresné riešenia a posolstvá, ktoré 
sú momentálne in. Či sa takýto populizmus vypláca, bez ohľadu nato, či je 
s ním daný subjekt stotožnený alebo ho použil len na radu PR agentúry bez 
hlbšieho významu, sa môže ukázať na prebratí dielu euroskeptickej agendy 
stranou SaS v jej volebnom výsledku, no záleží aj na serióznom výskume po 
voľbách a týka sa to všetkých politických subjektov. I keď odporúčania 
rozmanitých agentúr sa zdajú byť racionálne, verejnosti sa môže zdať 
prezentovanie tejto agendy ako nepochopiteľné alebo ho iracionálne na 
nezhode od domnienky prijme.  

Efekt zvažovania tej najrozumnejšej možnosti pre daný záujem a pozíciu, 
nech sú akékoľvek – pozitívne či negatívne, nebude ani raz totálne racionálna. 
Abstraktne by sme to mohli paralelizovať s váhami, ktoré napriek kalibrácii 
vykážu určitú odchýlku, resp. chybu váženia. Nastavenie váh má každá 
individualita, poslanec alebo kolektív či poslanecký klub iné. U niekoho 
dominujú egoistické záujmy, inde mravné princípy, svedomie alebo chuť po 
moci ako príznačná premenná. Naprieky nastaveniam je dôležité, čo sa bude 
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vážiť, lebo pre akékoľvek jediné parciálne rozhodovanie existujú svojské 
nastavenia. Čas, stres a iné spomínané okolnosti, ktoré toto zvažovanie 
sprevádzajú, ovplyvňujú, čo bude vyhodnotené ako racionálne. 

Domnievame sa, že ak by sa politické subjekty viacej držali ak nie svojho 
myšlienkového a názorového zázemia, tak aspoň politických línií či z nich 
prameniacich volebných programov, dochádzalo by k menej nepochopiteľným, 
respektíve viac predvídateľným politickým rozhodnutiam. Iracionalita sa 
v politike nedá vylúčiť a pri jej turbulentnej povahe v dnešnej ére sa o to ani 
netreba pokúšať. Úplne by si stačilo priznať chybu a nerozumnosť, nie ako sme 
toho neraz svedkami, alibisticky nachádzať rozumné vysvetlenia pre 
nerozumné riešenia. 
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