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1 Morálka a politika 

Už od nepamäti spoločnosť v rámci skúmania morálky, filozofie a politiky zaujíma vzťah morálky 

a politiky. Diskutabilným ostáva, či má vôbec morálka v politike svoje miesto, či politik pri svojich 

osobných záujmoch v politike zohľadňuje morálny aspekt svojho konania.  

Grécki filozofi vnímali politiku ako morálny postoj, ktorý je podmienkou aktívneho života 

v spoločnosti, pretože len v dobrom a spravodlivom politickom živote možno dosiahnuť isté ciele. 

Grécky politik bol teda obrazom morálne konajúcej osoby, ktorá sa zasadzuje o dobro spoločnosti.  

Stredoveké názory uprednostňovali nazeranie na morálku ako na výraz božskej autority. Cez vieru 

sa človek zušľachťoval a emancipoval a v tomto svetle chápal aj politiku.  

V období renesancie však nastáva zreteľný obrat, a to najmä u renesančného učenca Machiavelli-

ho, ktorý dospel k záveru, že morálka je síce v politike žiaduca, no v mnohých prípadoch, predovšet-

kým z pohľadu politicky činnej osoby, nie je možná, a teda sa neuplatňuje. Ospravedlňujúcim argu-

mentom pre absenciu morálky v politickom konaní a rozhodovaní je pre Machiavelliho renesančnú 

dobu obrana štátu a plnenie úloh pre spoločné blaho občanov. Nadčasovým a stále platným tvrdením 

aj pre súčasnú dobu zostáva naďalej, že všetkých, ktorí konajú v rozpore s dobrými mravmi 

a zaužívanými morálnymi pravidlami, spája spoločná ambícia – túžba po moci, vládnutí a majetku. 

Moderná koncepcia prekonala staroveké chápanie politiky ako ľudskej prirodzenosti a morálku 

spojila s ľudským rozumom, ktorý je schopný existujúci poriadok dokonca zmeniť a usmerňovať. 

Miera povinnosti a zodpovednosti sa postupom času rozširovala a transformovala sa až do podoby 

zodpovednosti a povinnosti štátu (Bilasová, 2011, s. 16 – 17). 

Jednou z vlastností politiky je jej zastupiteľnosť. Nie je možné, aby sa na realizácii politiky 

a správe spoločných vecí podieľali aktívne úplne všetci. Z tohto dôvodu si vo voľbách volíme na par-

lamentnej, komunálnej a regionálnej úrovni svojich zástupcov, ktorým prostredníctvom svojho hlasu 

zverujeme našu dôveru v morálny charakter prijatých politických rozhodnutí. „Inak povedané, ak by 

sme boli v zásade všetci zapojení do politiky, a to v hraniciach spoločenstva, založeného na podstatnej 

rovnosti, potom by sme mohli a museli chcieť po politikoch, aby sa správali v súlade s humanistickou 

morálkou. ... V skutočnosti je tomu práve naopak. Politik, ktorý chce byť úspešný, t. j. minimálne 

zostať pri moci, sa touto morálkou ani nemôže riadiť.“ (Valach, 2011, s. 42). Nedovoľuje to ani sa-

motná povaha politiky.  

Politiku možno stručne definovať ako „proces, v ktorom skupina ľudí, ktorých názory a záujmy sú 

spočiatku odlišné, dosahuje kolektívne rozhodnutia, ktoré sú všeobecne považované pre skupinu za 

záväzné a sú presadzované ako spoločný spôsob jednania.“ (Miller, 2003, s. 364). Politika je síce 

neosobná, no zosobňujú ju práve politické rozhodnutia zástupcov ľudu. Bernhard Sutor politiku defi-

nuje vo dvoch rovinách – ako všetko konanie vzťahujúce sa na záväzné riadenie všeobecných, všet-

kých ľudí sa dotýkajúcich záležitostí v spoločnosti a ako úsilie o dosiahnutie spoločného dobra (Sutor, 
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1999, s. 49). Politika je aj určitá taktika, stratégia, ktorej konečný cieľ by malo byť spoločné blaho 

a dobro. Navyše, nesie v sebe odkaz zodpovednosti za občanov.  

Hannah Arendtová nazerá na vzťah politiky a morálky ako na dve odlišné oblasti skúmania 

a pôsobenia a svoj názor odôvodňuje nasledovne: „Centrom morálneho uvažovania je ja, centrom 

politického rozhodovania je svet.“ (Arendt, cit. podľa Novák, 1972, s. 153). Podľa uvedeného môže-

me vydedukovať, že na prvý pohľad sú politika a morálka vzájomne oddelené sféry s odlišným záme-

rom a predmetom záujmu. Zatiaľ čo pri morálke je to vlastné ja, pri politike je to svet, resp. štát alebo 

iné vymedzené územie, ktoré je spravované. Zmyslom politiky podľa Arendtovej nie je realizácia 

morálnych hodnôt a princípov. Jej náhľad na politično možno definovať ako „svojbytnú sféru ľudskej 

existencie, resp. politické správanie ako činnosť, ktorá nemá byť sledovaním dopredu daných 

a v tomto zmysle voči samotnej politike vonkajších cieľov a záujmov, ale ktorá má v istom zmysle 

cieľ a zmysel sama v sebe, vo svojom vlastnom výkone.“ (Arendt(ová), cit. podľa Novák, 1958, s. 

206). Hodnotenie skutkov nespočíva v ich morálnej motivácii alebo dôsledkoch, ale v tom, aký je ich 

konečný efekt, aký „výkon“ podľa Arendtovej dosahujú a čo v ľuďoch evokujú.  

V názoroch Arendtovej v súvislosti s morálkou a politikou narážame na jasnú skepsu 

a pochybnosti o úlohe etiky v politike. „Jednak je to skepsa voči možnosti založiť politiku ako nástroj 

k dosiahnutiu morálnych cieľov a voči „egoizmu“ morálky, voči faktu, že morálka je primárne staro-

sťou o vlastné ja. Po druhé je to ale taktiež skepsa k istému poňatiu etiky, a síce k takému poňatiu, 

ktoré chce etiku vystaviť ako akýsi súbor, či kódex pozitívne vymedzených noriem a pravidiel.“ (No-

vák, 2011, s. 89 – 90). Proti takejto skepse môžeme namietať, a síce v tom, že aj keď je centrom po-

zornosti v morálke vlastné ja, v oblasti politiky sa vlastné ja transformuje do osobnosti politika, ktorý 

síce rozhoduje a koná vo sfére politiky – vonkajšieho sveta, no v rámci prijímaní politických rozhod-

nutí by mal mať vnútornú povinnosť dbať na vlastné morálne ja a konať tak voči svetu (politicky). 

Politická sféra sa tak skladá zo súboru niekoľkých politických „ja“. Až v procese rozhodovania nastá-

va, resp. by malo dôjsť k spojeniu morálky a politiky. V tomto momente vidí Arendtová svetlý bod 

vzťahu medzi etikou a politikou. Ak politik pocíti zodpovednosť za tých, ktorí si ho vybrali za svojho 

zástupcu a vie anticipovať aj pocit viny v prípade negatívnych následkov vo svojom konaní, len vtedy 

dochádza k pozitívnemu vzťahu etika – morálka. Politické konanie by sa malo odohrávať v súčinnosti 

s inými a predovšetkým verejne, len vtedy môže byť morálne postihnuteľné.  

Arendtová však uznáva, že nie je možné byť plne zodpovedným za všetky nepredvídateľné ná-

sledky procesov, ktoré sú počiatočnou iniciatívou jednotlivého aktéra (Arendt(ová), cit. podľa Novák, 

1958, s. 223 – 224). Odmieta v politike ideu kolektívnej viny. „Vina nemôže byť ničím iným, než len 

individuálnou vinou za jednotlivcom spáchaný zločin, či individuálnym dielom viny na zločine kolek-

tívnom. Trvanie na kolektívnej vine tak v dôsledku vedie len k zahmleniu osobnej viny konkrétnych 

vinníkov.“ (Novák, 2011, s. 91). Možno však hovoriť o kolektívnej zodpovednosti, ktorá je samo-

zrejmosťou všade tam, kde existuje nejaká spoločnosť. „Ide predovšetkým o politické spoločenstvo, 

ktoré jednak berie zodpovednosť za činy svojich členov a jednak za to, čo bolo vykonané v jeho me-

ne, a to trebárs aj v minulosti.“ (Novák, 2011, s. 91). 

Mohli by sme teda skonštatovať, že u Arendtovej medzi morálkou a politikou panuje akési napätie. 

Politika nie je nikdy amorálnym fenoménom, ani morálku nevylučuje, no ani neslúži ako prostriedok 

k dosiahnutiu morálnych cieľov a zušľachťovaniu morálneho vnútra človeka. To podľa Arendtovej 

implikuje, že medzi politikou a morálkou sa prejavuje značná inkomensurabilita hodnôt.  

V protiklade s Arendtovej presvedčením Ďurčík tvrdí, že politika „nemôže byť oslobodená od mo-

rálky, morálnych noriem a princípov, a to napriek tomu, alebo práve preto, že veľmi často nemá zod-

povedajúce miesto v politike.“ (Ďurčík, 2011, s. 139). 

Ako sme už uviedli, v rámci vzťahu morálka a politika je styčným bodom a akýmsi spojítkom prá-

ve zodpovednosť. O zodpovednosti hovoríme najmä v právnom slova zmysle, ak ide o legálny sys-

tém. V neformálnej rovine máme na mysli práve morálnu zodpovednosť, resp. zodpovednosť voči 

druhým. Ďalej môžeme hovoriť o individuálnej a kolektívnej zodpovednosti. Z hľadiska individuality 

ide o zodpovednosť voči svojej osobe, o to, či budeme vystavení za svoje konanie a skutky verejnému 

morálnemu pohoršeniu. Pri kolektívnej zodpovednosti ide o morálny záväzok zodpovednosti voči 

kolektívu, ktorému sa aktér konania zodpovedá. Pri morálnom odsúdení ide o retrospektívnu zodpo-

vednosť, smerom do minulosti. Perspektívna zodpovednosť zas umožňuje predvídať následky svojho 
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konania a podporuje tak morálne zodpovedné konanie smerom do budúcnosti. Sú to teda povinnosti, 

ktoré musíme splniť, aby sme ostali morálne zodpovednými. Napriek nášmu tvrdeniu, že zodpoved-

nosť vnímame najmä v právnom slova zmysle, počiatky tohto pojmu siahajú práve do politickej sféry. 

McKeon, ktorý skúmal eticko-filozofickú reflexiu zodpovednosti, zistil, že najstaršie práce tohto typu 

môžeme datovať až do roku 1859. Čo je prekvapujúcejšie, samotný pojem zodpovednosť sa objavuje 

už v roku 1787, a to v súvislosti s Listami federalistov (McKeon, 1990, s. 65 – 66). Zodpovednosť sa 

teda prvýkrát objavuje v politickej sfére, presnejšie v súvislosti so zastupiteľským modelom demokra-

cie.  

Vychádzajme teda z presvedčenia, že všetky subjekty, ktoré pôsobia v politike, sú mravnými sub-

jektmi, nakoľko všetci slobodní jedinci nimi sú, pretože majú potenciál morálne konať a uvažovať, 

vedia odlišovať morálne od nemorálneho a rozumejú morálnym normám spoločnosti. Jedným 

z cieľov politiky je starať sa o blaho spoločnosti. Z toho vyplýva, že hlavným cieľom politika by malo 

byť zabezpečenie blaha pre čo najväčší počet ľudí, resp. pre celú spoločnosť. Aké máme možnosti na 

vymáhanie takto chápanej zodpovednosti?  

Hoci politici majú určité povinnosti definované v zákone, ich morálna zodpovednosť predmetom 

zákona už nie je. Aj keď politik koná v súlade so zákonom, neznamená to, že zároveň koná morálne.  

Etika sociálnych dôsledkov charakterizuje mravnú zodpovednosť ako princíp zodpovednosti, ktorý 

úzko súvisí s pravidlom spravodlivosti – determinuje jeho obsah. Mravná zodpovednosť tak súvisí 

s realizovaním spravodlivosti, teda takého konania, ktoré potvrdzuje základné mravné hodnoty, pla-

tiace v ľudskej spoločnosti (Kalajtzidis, 2011, s. 199). Zákonom stanovená zodpovednosť – formálna 

– je užšia, než mravná zodpovednosť, ktorá si vyžaduje predvídanie, zohľadňovanie následkov svojho 

konania, hodnotenie skutkov verejnosťou a pod.  

Ak by sme mali zhrnúť definíciu mravnej zodpovednosti na základe vyššie uvedeného, vyzerala by 

nasledovne: „mravná (osobná) zodpovednosť je schopnosť znášať dôsledky konania (či nekonania), 

ktoré má smerovať v prospech verejného blaha a ktoré sa vzťahuje k možnosti takéto konanie potres-

tať či odmeniť. ... Mravná (osobná) zodpovednosť politika, ako mravného subjektu, je (aj) jeho 

schopnosť konať v prospech verejného blaha, a to v súlade s realizáciou princípu spravodlivosti 

a princípu humánnosti (rešpektovať a uskutočňovať pri tomto konaní ľudské práva a dôstojnosť pre-

dovšetkým iných mravných subjektov i objektov).“ (Kalajtzidis, 2011, s. 201 – 202). 

Akokoľvek budeme na vzťah morálky a politiky nazerať, je potrebné uznať, že morálka dokonca 

svoje miesto v politike musí mať. „Etika tým, že vstupuje a zasahuje do riešenia životných situácií 

jednotlivcov, vstupuje a zasahuje aj do života spoločnosti, jeho inštitúcií a organizácií, a tým presahu-

je svoje hranice teoretickej disciplíny.“ (Bilasová, 2011, s. 19). Je žiaduca z hľadiska zachovania zá-

kladných práv občanov na dobrý, dôstojný život, ako aj pre morálny status politika. Ten, žiaľ, 

v dnešnej dobe, značne upadá. Trendom sa totižto stáva egoizmus, obohacovanie sa na úkor ostatných 

členov spoločnosti, nezáujem až apatia vo vzťahu k nim a priorita vlastných záujmov. 

 

1.1 Politika ako povolanie – morálny status politika v súčasnosti 

Hodnotiť morálne skóre toho-ktorého politika by bolo odvážnym pokusom na odhadnutie morál-

neho statusu politikov. Po prvé, morálka každého človeka závisí od jeho individuality, od jeho interio-

rizovaných morálnych hodnôt, od svetonázoru a jeho osobných preferencií ako sa zachovať 

v skúmanej situácii. Po druhé, generalizovať trend morálneho statusu politikov na niekoľkých príkla-

doch by vyústilo do pochybného a vágneho výsledku pozorovania. Z tohto dôvodu budeme nazerať na 

pôsobenie politikov vo všeobecnej rovine, bez preferovania akéhokoľvek jedinca alebo politickej 

strany. Vychádzať budeme z analýz a hodnotenia teoretikov, filozofov, sociológov a politológov.  

Nemecký sociológ, historik a filozof Max Weber podáva vo svojej prednáške Politika ako povola-

nie komplexnú, nezaujatú, neutrálnu analýzu povolania politika a základné Weberove myšlienky 

o politike a o formovaní politikov. V dobe svojho pôsobenia zastával názory umierneného liberaliz-

mu. „Politiku v užšom zmysle chápal ako istý druh konania, ktoré sa usiluje o účasť na moci, o vplyv 

na deľbu moci. Politika a moc tak vystupujú ako autonómne javy, ktoré nie sú „odvodené“ od iných 

sociálnych javov.“ (Weber, 1990, s. 6). Nás bude v našom skúmaní zaujímať Weberov pohľad na 

charakter politika.  
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Štát – panstvo, ako ho Weber nazýva – vyplýva z oddanosti „čisto osobnej „charizme vodcu“ tých, 

ktorí poslúchajú, pretože z neho najvýraznejšie pramení myšlienka povolania.“ (Weber, 1990, s. 12). 

Vodca musí mať teda podľa Webera charizmu, ktorá priťahuje masy ľudí v akejkoľvek epoche a tak 

nasledujú jeho osobnosť. Vznik dnešnej podoby politika spája s ich vstupom do politických služieb. 

Takíto politici nechceli byť charizmatickými vodcami, no v rámci vidiny materiálneho zabezpečenia 

a duchovného obsahu života, vstúpili do politiky. Tak vznikli prvé kategórie politikov z povolania 

(Weber, 1990, s. 17). Z uvedeného vyplýva, že odjakživa bolo motívom vstupu do politiky materiálne 

zabezpečenie blízkych, prestíž, uznanie a užívanie vyššej sociálnej pozície v spoločnosti. Záujmy a 

potreby druhých neboli nikdy základným stimulom pre vstup do politického života. Weber uvádza aj 

tzv. príležitostných politikov. Tými sme z času na čas všetci, keďže sa príležitostne zúčastňujeme na 

voľbách a prejavujeme tak svoju politickú vôľu alebo si vypočujeme protest na politickom zhromaž-

dení a pod. Jednoducho povedané, ak sa aktívne zúčastňujeme verejného politického života, sme prí-

ležitostnými politikmi.  

Významným aspektom Weberovej analýzy je ustanovenie dvoch spôsobov ako urobiť z politiky 

svoje povolanie. „Človek buď žije „pre“ politiku, alebo naopak, žije „z“ politiky.“ (Weber, 1990, 

s. 19). V prvom prípade, ak ide o politika, ktorý skutočne žije pre politiku, pre toho je politika život-

ným poslaním, zasväcuje jej celý svoj život. V politike nachádza zmysel života, nakoľko sa domnie-

va, že konaním zo svojej pozície politika prispieva do určitej miery k zabezpečeniu spoločného blaha. 

Rozdiel medzi prvým (žijúci pre politiku) a druhým (žijúci z politiky) typom politika, spočíva 

v ekonomickej stránke ich pôsobenia. Zatiaľ čo pre prvého je primárnym motívom záujmu o politiku 

prestíž a vnútorný pocit sebauspokojenia, pre druhý typ politika je jeho povolanie len čírym zdrojom 

príjmu. Aby politik mohol žiť len pre politiku, musí byť finančne od politiky nezávislý a „zabezpeče-

ný“. Znamená to, že „musí mať také súkromné životné postavenie, ktoré mu poskytuje dostatočné 

príjmy.“ (Weber, 1990, s. 20). Neimplikuje to však tvrdenie, že takíto ľudia odmietajú príjmy plynúce 

z vykonávania politickej funkcie alebo ich vôbec nevyužívajú.  

V procese vývoja politiky na „podnik“ s komplexnou štruktúrou a hierarchiou funkcií, sa postupne 

formovali ďalšie typy weberovských politikov, resp. verejných funkcionárov. Na jednej strane sú to 

odborní úradníci, na strane druhej politickí úradníci. Druhý typ verejných funkcionárov – politickí 

úradníci – sa vyznačujú tým, že ich možno kedykoľvek prepustiť, pozbaviť funkcie, preložiť. „Sú to 

najmä tí úradníci, v ktorých kompetencii je zabezpečovať všeobecnú „vnútornú správu“; „politickou“ 

stránkou ich činnosti je predovšetkým úloha udržiavať „poriadok“ v krajine, teda existujúce pomery.“ 

(Weber, 1990, s. 27). Pravý úradník by sa nemal v rámci vykonávania svojej funkcie prílišne zaujímať 

o politiku, ale mal by nezaujato a nestranne vykonávať svoje povolanie v rozsahu svojich kompeten-

cií, mal by spravovať veci verejné. Platí to dokonca aj v prípade politických správnych úradníkov. 

Stoja tak v opozícii k pravému politikovi, ktorý pri svojom povolaní musí často „bojovať“ a jeho zod-

povednosť je úplne iná ako zodpovednosť úradníka. U politika ide o vlastnú zodpovednosť, ktorú 

nesmie presunúť na nikoho iného. V prípade úradníka ide o čestné plnenie si svojich povinností 

a zodpovedanie sa nadriadenému.  

Podľa Kalajtzidisa sa však hierarchická zodpovednosť nezhoduje so zodpovednosťou mravnou, nie 

je možné totižto pripisovať mravnú zodpovednosť na základe hierarchického postavenia. Príkladom 

tak môže byť vzťah premiér – minister, ktorí sú zároveň vo vzťahu predseda strany – člen strany. 

Iným prípadom zbavovania sa zodpovednosti je odvolávanie sa na princíp kauzality. Ak by som to 

nevykonal ja, učinil by tak za mňa niekto iný z mojej pozície. (Kalajtzidis, 2011, s. 200).  

Za typ vedúceho politika Weber považuje demagóga, ktorý sa na politickej scéne objavuje predo-

všetkým od čias ústavného štátu na Západe. Moderný typ demagógie využíva pre svoje ciele (zvýše-

nie preferencií) rečnícky prejav v extrémnom rozsahu a masové komunikačné prostriedky akými je 

tlač, či v dnešnej dobe aj internet.  

Weber sa dotýka aj otázky pôsobenia politiky na charakter politika. V každom prípade poskytuje 

politika pocit moci, ktorý so sebou prináša pýchu a vplyv. „ Aj vo formálne skromnom postavení 

dokáže politika z povolania povzniesť nad všedné záležitosti vedomie, že má vplyv na ľudí, že sa 

podieľa na moci nad nimi, ale najmä pocit, že drží v rukách nervové vlákna historicky dôležitého 

diania.“ (Weber, 1990, s. 50). Otázne je, ako sa politik s takouto mocou vie vysporiadať, ako s ňou 

naloží. Nastáva tak etický problém, ako aj napriek disponovaním s mocou ostať človekom 
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z morálneho hľadiska. Weber pri tejto otázke vyčleňuje tri vlastnosti, ktoré sú pre akéhokoľvek politi-

ka kľúčové: zanietenosť, pocit zodpovednosti a odhad. V rámci zanietenosti má Weber na mysli naj-

mä jej vecný charakter – oddanosť nejakej veci alebo nejakej osobe. Politik sa stáva skutočným poli-

tikom, ak nadobudne pocit zodpovednosti za tých, ktorým „vládne“. Na to je potrebný odhad 

v zmysle odstupu od ľudí aj od vecí (Weber, 1990, s. 59 – 60). Neodmysliteľnou súčasťou každého 

politika je moc, ktorou disponuje a ktorá mu z hľadiska jeho funkcie prináleží. Moc preto patrí medzi 

jeho prirodzené atribúty, no len dokým disponovanie s ňou nepresiahne morálne hranice a nezačne sa 

zneužívať v prospech osobných záujmov. Weber odsudzuje takéto zneužívanie moci a zastáva názor, 

že „nejestvuje nijaká ohavnejšia deformácia politickej sily než povýšenecké chvastanie sa mocou 

a márnivý sebaobdiv v pocite moci, či akékoľvek zbožňovanie moci ako takej.“ (Weber, 1990, s. 61). 

Weber sa taktiež zaoberá otázkou ako pôsobí politika po mravnej stránke a kde etika začína. Tu 

však naráža na problém, a síce, že politika sa sústreďuje na budúcnosť a taktiež na zodpovednosť pred 

budúcnosťou, zatiaľ čo etika obracia svoju pozornosť na minulosť. V politike je však minulá vina 

takmer neriešiteľná a nezvrátiteľná.  

V závere svojej prednášky Weber charakterizuje politika nasledovne: „Len človek, ktorý si je istý, 

že sa nezlomí, keď je svet z jeho pohľadu príliš hlúpy alebo príliš nízky na to, čo mu chce ponúknuť, 

že si dokáže aj napriek tomu povedať: „A predsa!“, len taký človek je povolaný slúžiť politike.“ (We-

ber, 1990, s. 77). 

V 20. storočí sa na politickej scéne rozšíril pojem profesionálni politici, ktorý bol prvýkrát použitý 

v r. 1907 členom austrálskeho parlamentu, senátorom Edwardom Millenom. Od tých čias sa pojem 

rozšíril a používa sa na označenie mužov, ktorí strávia všetok svoj čas i schopnosti v práci, v ktorej sú 

zamestnaní a ktorí budú nazerať na parlamentné zisky ako ich výhradný alebo hlavný zdroj príjmu 

(Commonwealth of Australia, 1907, s. 2084). Aj o storočie neskôr sa na takýchto politikov díva ve-

rejnosť s podozrievaním, až s pohŕdaním. Sú opisovaní rôzne – ako tí, ktorí sú vzdialení od záujmov 

a obáv ľudí, ktorých reprezentujú, nezaujímajúci sa o ideológiu, len o svoju kariéru. Profesionál-

ni politici sú tak fenoménom konca 20. a začiatku 21. storočia. Sú produktom sklamania z politických 

inštitúcií a uvoľňovania sa z komunity. King použil pojem kariérni politici vo svojej štúdii zameranej 

na členov britskej dolnej snemovne a charakterizoval ich ako „ľudí, ktorých životy by bez politiky 

stratili väčšiu časť svojho zmyslu.“ (King, 1981, s. 262). Borchert vo svojej práci Profesionálni politi-

ci je zas toho názoru, že existencia skupiny profesionálnych politikov v západných demokraciách, 

ktorí žijú z politiky, ako aj pre politiku, je dôsledkom profesionalizmu (Borchert, 2003, s. 1 – 25). 

V rámci profesionálnych politikov sa vyčleňujú dve skupiny. Tí, ktorí žijú pre politiku a tí, ktorí pra-

cujú v sprofesionalizovanom prostredí, pracovisku a podporných štruktúrach. Práve druhý význam sa 

týka procesu profesionalizácie. Poslednú skupinu profesionálnych politikov uzatvárajú tí, ktorí sa 

vzdiaľujú a odcudzujú od svojich voličov, čím tak znevažujú politiku a svoj elektorát privádzajú ku 

sklamaniu.  

V čase presúvajúcich sa hodnôt, meniacich sa masmédií a rastúcej participácie subjektov na verej-

nej diskusii, sa politici stávajú subjektmi, ako aj protagonistami tzv. morálnej paniky. Deviantné sku-

piny, ktoré sú už tradične chápané ako subjekty morálnej paniky, boli vždy vnímané ako hrozba pre 

spoločenské hodnoty a záujmy. Do takejto skupiny postupom času začala spadať aj skupina poslan-

cov, ktorí svojím konaním a správaním sú do istej miery hrozbou pre zachovávanie spoločenských 

hodnôt a záujmov. V súčasnosti, skupiny ľudí istého sociálneho statusu sa posúvajú buď v smere, 

alebo mimo hlavného prúdu, tendencie. Niektorí si dokonca zvolia status, ktorý potvrdzuje ich život-

ný štýl alebo marketingovú príležitosť na obohatenie sa. Obzvlášť politici sú démonizovaní tým, že sú 

mimo kontaktu s tradičnými hodnotami a normálnym životom.  

Cohen charakterizoval morálnu paniku ako „prepuknutie v odpovedi na podmienku, epizódu, oso-

bu alebo skupinu osôb. Rozhorí sa, podporovaný masmédiami a záujmovými skupinami a potom utí-

cha, dohorieva s alebo bez dlhotrvajúcich následkov.“ (Cohen, 1972, s. 9). Zjednodušene povedané, 

morálnu paniku iniciujú a podporujú masmédiá, ktoré v odpovedi na určitú morálnu kauzu poskytujú 

informácie o podmienke, situácii, za ktorej vznikla a o osobe alebo skupine osôb, ktorých sa táto kau-

za bytostne dotýka. Médiá sú teda podľa Cohena v konečnom dôsledku morálnym pranierom politi-

kov.  



11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

318 

Canovan prichádza s prekvapujúcim názorom a tvrdením, že by bolo lepšie, keby politika existo-

vala bez politikov, že strany a štruktúry politiky sú nielen zbytočnými, ale dokonca nepriateľskými vo 

vzťahu k záujmom ľudí. Kohokoľvek volíte, vždy zvolíte len politika (Canovan, 1981, s. 263). Politi-

ka teda Canovan nepriamo charakterizuje ako istý element politiky, no neprisudzuje mu morálny sta-

tus, na základe ktorého by politik bral ohľad na záujmy a potreby ľudí – občanov. Je to v konečnom 

dôsledku vždy iba politik – bažiaci po moci, príjme a vplyve. „Profesionálny politik“ je tak najhorším 

politikom zo všetkých. Najlepším sa tak javí politik – amatér.  

Populistická morálna panika narastá vtedy, ak politici ako skupina sa svojím správaním javia ako 

typickí „profesionálni politici“ – kariéra v politike, odstup od ľudí, ktorých reprezentujú a absencia 

akéhokoľvek záväzku voči nim.   

Ďalším faktorom, ktorý neprispieva k pozitívnemu hodnoteniu politikov, je všeobecný úpadok dô-

very voči inštitúciám na konci 20. storočia. Marsh zaznamenal jasný prepad dôvery voči politikom 

a politickým inštitúciám za posledné dve desaťročia (Marsh, 2006, s. 116 – 142). Táto problematika 

však nie je až taká zložitá a neprekonateľná, ako by sa mohlo zdať. Podľa Goota a Beana ide 

o prirodzený, cyklický proces, ktorý je príbuzný životnému cyklu vlád. Dôvera v inštitúcie by sa ne-

mala zamieňať s verejnou mienkou o politikoch, ktorá je značne nízka (Bean, 2005, s. 122 – 140). 

Na základe uvedeného sa dá povedať, že súčasná osobnosť politika nespadá ani do najvoľnejšej 

formy definície profesia. Na výkon tohto „povolania“ nie sú potrebné žiadne kvalifikácie, neexistuje 

žiaden formálny kódex etiky alebo systém sebaregulovania a okrem toho, sú na míle vzdialený od 

autonómnosti svojej politickej osoby, keďže sa podriaďujú požiadavkám strany. V krátkosti môžeme 

zhrnúť, že pojem „profesionálny politik“ sa používa ako kritika vo verejnej diskusii, ktorá sa vzťahuje 

na určité kvality o politikoch, ktoré sú vnímané ako škodlivé pre spoločnosť, parlament, či samotnú 

demokraciu. „Profesionálny politik“ je Weberovým prototypom politika žijúceho „z“ politiky, nie 

„pre“ politiku. Vyznačuje sa tak zámerom kariéry v politike, odstupom od zvyšku spoločnosti 

a deficitom ideologického záväzku.
1
 Verejné a mediálne znepokojenie ohľadom „profesionálnych 

politikov“ a nevraživosť voči nim sú chápané ako vypuknutie populistickej morálnej paniky.  

Nedôvera voči politikom sa netýka len istého regiónu, ale môžeme ju považovať za celosvetový 

problém. Nespokojnosť s počínaním si politikov sa prejavila podľa posledných prieskumov aj vo 

Veľkej Británii. Ak politici klesnú v očiach verejnosti pod určitú morálnu hranicu, dá sa očakávať 

prevrat v politickom systéme. Výsledky nie tak dávnych prieskumov potvrdili, že Briti sú už roky 

nespokojní a táto nespokojnosť stále rastie. Prieskum Ipsos MORI, realizovaný koncom mája 2009 

preukázal, že 63 % britskej verejnosti je značne alebo veľmi nespokojných s parlamentom vo Wes-

tminsteri, zatiaľ čo v januári 2001 hranica nespokojnosti dosahovala úroveň len 30 % (Allen-Birch, 

2010, s. 49). Morálne správanie politikov tak neuniká pozorovaniu a hodnoteniu občanov a je pre nich 

vážnym znepokojením. Ten istý prieskum zistil, že až 68 % respondentov verí tomu, že väčšina pos-

lancov zarába väčšie množstvo peňazí zastávaním svojho úradu nesprávnym spôsobom. Počet res-

pondentov s takouto mienkou signifikantne narástol, a to zo 46 % opýtaných v roku 1985 na 64 % 

v roku 1994 (Allen-Birch, 2010, s. 49). Nárast nespokojnosti britských občanov s demokratickými 

inštitúciami a ich predstaviteľmi je v súlade so všeobecnou krízou viacerých demokratických krajín, 

ktoré konštatujú narastajúci a prehlbujúci sa pokles podpory demokratickým inštitúciám. Otázkou tak 

ostáva, aké štandardy používajú občania na hodnotenie skutkov a správania sa politikov a politických 

lídrov a čo od nich očakávajú, aký vzor správania. Nie je jasné, či ide o rovnaký morálny kód ako pri 

občanoch, alebo sú politici z pozície svojej funkcie vystavení vyšším štandardom. Politickí komentá-

tori, akými sú napríklad Stuart Hampshire, Dennis F. Thompson, či Alan Rosenthal, sa domnievajú, 

že politici by mali byť vystavení vyšším štandardom (Allen-Birch, 2010, s. 51). Koniec koncov, kona-

jú v mene verejnosti, občanov a ich „povolanie“ je financované verejným kapitálom, z daní daňových 

platcov. To ich zaväzuje k prísnejším morálnym pravidlám. Politici by si tak mali na seba samých 

klásť väčšie morálne nároky, než je tomu pri otázke ľudu. 

Nielenže sú reprezentatívnou zložkou spoločnosti, no zodpovedajú sa tým, ktorí im zverili svoju 

dôveru a majú im byť v morálnom správaní príkladom. Nie vždy je to však v pozícii politika ľahké, 

                                                      
1
 V zmysle pridržiavania sa ideológie, programu a hodnôt politického spektra, v rámci ktorého bol politik volený 

(pozn. autora). 
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nakoľko všeobecne platí, že moc korumpuje. Keďže pojem korupcia je silným a osob-

ne podozrievavým pojmom, budeme hovoriť skôr o inštitucionálnej korupcii alebo o inštitucionálne 

zlom správaní, ktoré implikuje zníženú mieru čestnosti a dôveryhodnosti inštitúcií, nakoľko je politika 

v mnohých prípadoch realizovaná práve takýmto spôsobom. Proti názoru o korupcii a obohatení sa 

v politike je možné namietať názorom, že príležitosť a vidina osobného zisku sú nevyhnutné na to, 

aby človeka prilákali do politiky. Na druhej strane je však na mieste poznamenať, že ten, ktorého 

oslovia príjmy a peňažné odmeny, nie je vhodným, ani morálne oprávneným a kvalifikovaným konať 

v záujme spoločného blaha a zastávať tak verejnú funkciu.  

Vzhľadom na to, že všeobecná nespokojnosť ľudí so smerovaním politiky a konaním politikov na-

rastá, môžeme tvrdiť, že existuje jasný rozdiel medzi očakávaniami politikov od samých seba a medzi 

očakávaniami tých, ktorí ich zvolili. Táto odchýlka názorov nám napomáha porozumieť reálnemu 

status quo, t. j. nespokojnosti s činnosťou poslancov.  

Zásadnou zostáva otázka, v čom spočíva absencia morálnych rozhodnutí v politike. Rozhodovanie 

politika prebieha v spleti interpersonálnych vzťahov. Politik je osobou vystavenou dialógu, nakoľko 

nutne komunikuje s okolitým svetom. „Zosobňuje záujmy svojich voličov; program svojej strany; 

nádej, že zákon bude dodržaný a formovaný v záujme spoločného dobra.“ (Vadíková, 2011, s. 239). 

Politik pri rozhodovacom procese stráca časť svojej autonómie i identity, nakoľko je závislý na prog-

rame svojej strany. Aj keby mal hlasovať a rozhodovať sa sám podľa svojho svedomia a vedomia, 

vždy je predstaviteľom určitej politickej strany a predpokladá sa, že bude hájiť a prijímať rozhodnutia 

vždy v súlade s jej programovým vyhlásením. To znamená, že politik sa rozhoduje v dvoch rovinách 

– „na úrovni spoločnosti, ktorá prijala určité pravidlá, sa politik rozhoduje mravne/nemravne; na 

úrovni politickej obce správne/nesprávne, a to z hľadiska férovosti (spravodlivosti).“ (Vadíková, 

2011, s. 240). 

Kritika konania a rozhodovania politikov je oprávnená v každom prípade. Ak nie je kritika podlo-

žená dôkazom o amorálnosti politika, pôsobí ako preventívne „opatrenie“ a varovanie pred takýmto 

správaním. Ak je kritika charakteru politika oprávnená a jeho amorálne správanie je markantné, má 

represívny účinok, pretože ide o porušovanie základných pravidiel ľudského spoločenstva. Ide tak 

o obranu podmienok prežitia a dôstojného, spravodlivého ľudského života. 

Nech sú už povaha a pôsobenie politika akékoľvek, pre naše skúmanie je na základe vyššie uvede-

ných skutočností smerodajné zistenie, že moc v rukách politika mení jeho hodnotovú orientáciu, vrá-

tane jeho morálnych hodnôt. Súčasná doba politickej scény sa z tohto dôvodu vyznačuje apatiou voli-

čov voči samotnej politike a jej predstaviteľom, nedôverou voči demokratickým inštitúciám danej 

krajiny a negatívnym hodnotením politikov, ktorých ľud vidí ako tých, ktorí majú záujem len na moci 

a osobnom zisku.  
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