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Demokracia ako ideál 

Každý politický systém disponuje svojimi vlastnými ideami, avšak ani v jednom politickom sys-

téme nemožno konštatovať, že sa pravidelne uskutočňuje proces totálnej unifikácie všetkých ideí a 

taktiež, že sa idey doposiaľ priradzované konkrétnemu politickému systému nemôžu priradiť k inému 

politickému systému. Idey charakterizujúce moderné demokratické zriadenia, ako napríklad suvereni-

ta ľudu, je v protiklade s chápaním politických systémov, ktoré sú založené na marxistickej ideológii, 

ktoré ideu suverenity ľudu de facto vylučujú s tvrdením, že osud celej spoločnosti je identický 

s osudom vládnucej elity. Rôzny je taktiež akcent kladený na ideu slobody a rovnosti, ktoré podľa 

Dworkina patria medzi najdôležitejšie politické ideály v demokratických zriadeniach (Gál – Novosad, 

1993, s. 200). „Zatiaľ čo západná spoločnosť preferuje ideu slobody a rovnosť pripúšťa len ako mož-

nosť alebo východiskový bod, koncentrujú komunistické štáty všetku pozornosť na otázku rovnosti (v 

praxi skôr na nivelizáciu rozdielov) a ideu slobody posúvajú na samý okraj spoločnosti; ta je totiž 

koncipovaná bezkonfliktne, a preto tradičné buržoázne slobody sú v nej pokladané za zbytočné“ 

(Čermák, 1992, s. 27). Pre cieľovú predstavu demokracie je však kľúčové pochopenie štrukturálnych 

aspektov ideí v súvislosti s ich konštitutívnym významom.  

Ideály, zahrnuté v demokratickej teórii, možno považovať za ideály, ktoré chce reálne demokratic-

ké zriadenie dosiahnuť. Podľa Sartoriho sa ideály rodia „z našej nespokojnosti s realitou, a tak sú vo 

svojej genéze reakciou na to, čo je. Ak je to tak, ideály možno definovať ako obrazy želateľného ale-

bo želaného stavu vecí, ktorý sa nikdy nezhoduje - už na základe definície - s existujúcim stavom 

vecí. Z etiológie ideálov možno rovnako tiež odvodiť i to, že ideály kladú odpor realite alebo s ňou 

zápasia. Ideály teda sprevádzajú dejinné zmeny, trvalo prítomné ako ich stála súčasť - nesúhlasiaca, 

vyvažujúca a oponujúca“ (Sartori, 1993, s. 70). 

Demokracia, charakteristická pre politické zriadenia západnej civilizácie, zväčša odráža obsah fi-

lozofie mysliteľov západnej civilizácie, ktorých možno označiť za tvorcov kultúrneho genetického 

kódu pre moderné politické zriadenia a ktorí sa výrazne podieľali na tvorbe hodnôt v týchto zriade-

niach. Preto pre vyjadrenie idey demokracie je nutné zadefinovať demokratické hodnoty. 

Medzi primárne ciele, o ktorých dosiahnutie sa v demokratických zriadeniach pokúšal ľud od po-

čiatku demokracie patrí sloboda. Od momentu tvorby pravidiel a zákonov však možno pozorovať istú 

dichotómiu v chápaní slobody a zákona. Hľadanie optimálnej miery individuálnej slobody, vo vše-

obecnosti typickú pre demokraciu ako takú, sa odjakživa dostáva do konfliktu so zákonmi 

a obmedzeniami, vyplývajúcich z potreby zabezpečiť chod a prežitie spoločnosti. Pri riešení otázky, 

ako je v spoločnosti obmedzenej zákonmi možné dosiahnuť osobnú, individuálnu slobodu človeka, je 

možné slobodu definovať pozitívne, ako konanie jednotlivca podľa vlastného usúdenia, alebo nega-

tívne, ako konanie, ktoré neobmedzuje slobodu iných.  

Podľa Rawlsa ústavné dodatky o ľudských právach a deklarácia ľudských práv odráža pozornosť 

sústredenú v priebehu dejín demokratického myslenia na dosiahnutie určitých slobôd a záruk (Rawls, 
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1997, s. 241). Právo slobodného zhromažďovania, právo na slobodu prejavu a mnohé iné faktory sú 

príčinou toho, že sloboda je omnoho viac skloňovaná práve v spojení s demokraciou, než 

s akýmkoľvek iným politickým systémom. Spojenie týchto faktorov a politickej kultúry zaručuje, že 

osobné slobody občana sú uplatňované v oveľa väčšom rozsahu ako v akomkoľvek inom politickom 

zriadení. Preto možno slobodu v demokratickom ponímaní celkovo zadefinovať ako možnosť žiť 

podľa vlastného usúdenia v medziach stanovených zákonom, ktorý má legitimitu od ľudu.  

Ak sa v modeli liberálnych demokratických inštitúcií koncentruje vládnutie a vytváranie pravidiel 

správneho chovania v jednom a tom istom zastupiteľskom zbore, podľa Hayeka vedie táto koncentrá-

cia k postupnej premene poriadku slobodnej spoločnosti na totalitný systém (Hayek, 1994, s. 11). 

Podľa Tocquevilla ľudia nemôžu mať radosť z politickej slobody bez toho, „aby ju vykúpili istými 

obeťami, a nikdy ju nemožno dosiahnuť ináč, než veľkým úsilím“ (Tocqueville, 1992, s. 74). Podľa 

Hayeka ak bude každá vládna autorita obmedzovaná vo výkone vládnej moci všeobecnými platnými 

princípmi a zákonmi, bude sloboda predstavovať stav, kde sú ľudia obmedzení iba všeobecne platný-

mi pravidlami správania sa v podobe zákona (Hayek, 1994, s. 60). Definujúc ideu slobody 

v demokracii je Mill zástanca myšlienky, že „jediným cieľom, ktorý ľudí oprávňuje zasahovať - či už 

individuálne, alebo kolektívne - do slobody konania  iných, je sebaobrana. Jediným účelom, pre ktorý 

sa môže moc spravodlivo použiť proti ktorémukoľvek členovi spoločnosti aj proti jeho vlastnej vôli, 

je zabrániť ubližovaniu iným“ (Mill, 2001, s. 22).  

Okrem slobody a zákona, sa v demokracii nachádza v istom dichotomickom vzťahu aj rovnosť 

a spravodlivosť, ktoré možno chápať taktiež za jeden z hlavných pilierov demokracie. Rovnosť, rov-

nako ako aj spravodlivosť, je nutné chápať v kontexte spoločnosti, preto je demokraciu možné pova-

žovať za systém, ktorý sa snaží byť nie len spravodlivý, ale aj za systém, ktorý sa snaží zabezpečiť aj 

určitú mieru rovnosti.  

Zadefinovanie idey rovnosti v rámci demokratického zriadenia sa stalo u niektorých autorov 

predmetov kritiky. R. A. Dahl v súvislosti s analýzou idey rovnosti síce prejavuje sympatie k idey 

rovnosti politickej moci, avšak súčasne preferuje názor, že v žiadnom politickom systéme ju nie je 

možné uskutočniť. Podľa Dahla „do dneška boli mnohé nerovnosti odstránené, avšak mnohé ešte 

zostávajú. Stačí sa len rozhliadnuť okolo seba a zaznamenať mnohé nenápadné prípady nerovnopráv-

neho postavenia rôznych ľudí. Dá sa povedať, že prirodzeným stavom ľudstva je stále ešte nerovnosť, 

a nie rovnosť“  (Dahl, 2001, s.61).  

Za napomáhanie akéhosi cynizmu voči demokracii, Dahl považuje preferovanie tohto ideálu ako 

podstatného demokratického cieľa. Podľa Čermáka „táto Dahlova obava z politického cynizmu prame-

niaceho z konštituovania nie celkom realizovateľných ideálov, nie je však odôvodnená. Tak by tomu 

bolo iba vtedy, ak by ideálny typus demokracie bol konštruovaný z prvkov, ktoré by boli iného „poriad-

ku“ než s akým sa stretávame, byť nesúvislé a krátkodobo, v spoločenskom procese. Takýmto typom 

iného utopického poriadku by bol napríklad model spoločnosti, do ktorého by nebol zabudovaný prvok 

konfliktu a z ktorého by bol vyradený akýkoľvek vývoj. Aj keď rovnosti politickej moci, ktorú má Dahl 

na mysli, neboli skutočne nikdy v plnej miere dosiahnuté, nie je táto kategória z „iného sveta“ 

a nemožno jej preto ani subsumovať utopické, reálne neexistujúce spoločnosti“ (Čermák, 1992, s. 56). 

R. Pennock poukazuje na skutočnosť, že aj keď nemôže byť dokonale splnený princíp rovnosti politic-

kej moci, napriek tomu sa ukázal byť spôsobilý účinne posúvať dopredu demokratickú skutočnosť 

v smere nie len rovnosti prístupu moci, ale aj výkonu tejto moci. Podľa P. Bachracha z faktu, že politic-

ké kritérium nemôže byť dokonale splnené, ešte nutne nevyplýva, že nie je použiteľné a že ho nie je 

možné uznávať aspoň ako rozumový princíp, podľa ktorého je možné posudzovať ľudské vzťahy (Čer-

mák, 1992, s. 56). Za základnú premisu dlhodobého fungovania akéhokoľvek politického poriadku, 

najmä demokracie, preto možno považovať dosiahnutie určitého stupňa rovnosti, hoci nie úplnej rovnosti.  

Tvorbu ideálneho typu demokracie je možné považovať za stály proces, preto je nutné zachovať 

súvislosť s kontinuitným historickým vývojom demokracie. Každá doba opätovne preveruje pravdi-

vosť starých právd, preto možno konštatovať, že každá epocha a každá generácia má nie len právo, 

ale za istých okolností aj povinnosť participovať na tomto procese. Podobne, ako historický proces 

posúva vpred ideálny typus človeka, tak s historickým vývojom napreduje aj ideálny typus demokra-

cie. „Ideálny typus demokracie implikuje teda premisu, že jeho konštrukcia sa bude pridržiavať konti-

nuitného rámca historického procesu. Spodná časť tohto rámca je pevne vymedzená faktom, že ideál-



12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

110 

ny typ demokracie nebude možné nikdy identifikovať s totalitným systémom. Ak je demokracia vlá-

dou ľudu, má ľud určite právo zvoliť takú formu vlády, akú považuje za primeranú a vhodnú. Teore-

ticky by teda takýmto systémom, ktorý by si ľud zvolil, mohla byť aj kolektívna totalita. Avšak takou-

to voľbou by bola narušená kontinuita historického vývoja a došlo by k jej zvratu v totálne barbar-

stvo“ (Čermák, 1992, s. 52). Občianske práva a slobody, všeobecné, tajné, rovné a priame hlasovacie 

právo, či rovnosť pred zákonom sa v doterajších historických typoch demokracie ukázali nie len ako 

pozitívne, ale pre fungovanie demokracie ako takej aj ako nevyhnutné. V usporiadaní spoločenského 

poriadku, v ktorom síce neabsentuje konflikt, ale funguje bez vážnejších porúch, možno preto pozo-

rovať výrazné sa priblíženie k ideálnemu typu demokracie. Podľa Čermáka „zameranie na ideálny 

typus demokracie nečiní ešte takúto spoločnosť ideálne typickou demokratickou spoločnosťou, avšak 

za istých premís je sotva možno odoprieť jej demokratický charakter“ (Čermák, 1992, s. 53). Ideál 

demokracie nie je len reprodukciou existujúcej reality, čím by sa nepochybne stal za predpokladu, že 

spoločenské javy by boli evidované a registrované len číselne a mechanicky, ale predovšetkým chce 

tomuto výkladu poskytnúť jednoznačné výrazové prostriedky. Každé spoločenské vedomie však svo-

jím pozitívnym, či negatívnym postojom k k existujúcim prvkom reality súčasne určuje pravidlá po-

stulovaného chovania. Ideálny typ demokracie preto možno označiť za smer a cieľ, ku ktorému má 

demokratická spoločnosť smerovať a ktorého dosiahnutie je možné za predpokladu odstránenia ne-

žiaducich mechanizmov. 

„Skutočnosť, že určitá spoločnosť nie je demokratickou v ideálnom typickom zmysle a že teda ta-

kýto ideálny typus demokracie existuje len v spoločenskom vedomí či predstave sociológa, nie je na 

prekážku tomu, aby sme takúto spoločnosť nepovažovali za „demokratickú“, ak práve porovnanie 

ideálneho typu s existujúcim empirickým typom ukáže, že empirický typ prevahou svojich rysov in-

klinuje k demokracii“ (Čermák, 1992, s. 58). 

 

Demokracia ako stav 

Za realitu demokracie možno označiť aktuálny stav demokracie. Ten môže predstavovať priblíže-

nie sa k ideálu demokracie v maximálne možnej miere, ale aj odklon a určitú abstrakciu od jej ideá-

lov. Taktiež názory rôznych autorov na stav demokracie sú do značnej miery odlišné. Francis Fukuy-

ama svojho času zastával názor, že demokracia je vrcholom dejín. Shapiro demokraciu prirovnáva 

k víťazstvu Pyrrhovmu a Samuel Huntington poukazuje na to, že za každou vlnou demokracie nasle-

duje proti vlna, pričom demokracia, ako obraz západnej civilizácie, je ohrozovaná inými civilizáciami. 

Pre zadefinovanie reálneho stavu demokracie je nutné určiť komu je priznaná možnosť vládnuť 

a aký je spôsob legitimácie politických rozhodnutí. Podľa Hayeka sa definícia demokracie týka „me-

tódy, alebo procedúry určovania vládnych rozhodnutí“ (Hayek, 1994, s. 276). Ponímať demokraciu 

ako systém určený štrukturácii mocenských vzťahov nám poskytuje niekoľko výhod. Po prvé vnáša 

normatívne otázky ohľadom demokracie v porovnávacom rámci. Demokracia sa tak neposudzuje 

podľa kritéria či vytvára funkciu spoločného blahobytu alebo vedie k zhode, ale tým, ako dobre 

umožňuje ľuďom spravovať mocenské vzťahy, pričom kritériom bude podporovanie inkluzívnej par-

ticipácie a minimalizácie nadvlády. Za druhé spôsob spravovania mocenských vzťahov môže byť viac 

či menej demokratický. Preto je nutné určiť, koľko demokracie je v danej situácii možné, alebo žiadu-

ce. Toto určenie naberá na význame zvlášť vtedy, pokiaľ k demokratizácii mocenských vzťahov do-

chádza za istú cenu, teda na úkor iných dobier. Otázky ohľadom demokracie sa tak menia z typu áno, 

či nie, na typ viac, či menej. Ďalšia výhoda prístupu zameraného na pojem moci spočíva v tom, že 

poskytuje prakticky využiteľný uhol pohľadu na dlhodobé otázky vo vzťahu medzi demokraciou 

a občianstvom (Habermas – Shapiro, 2002, s. 31 – 36). Prináležitosť vládnutia v demokracii je určená 

buď v princípe priameho a výlučného rozhodovania ľudu, napríklad prostredníctvom plebiscitu, či 

referenda, alebo prostredníctvom svojich zvolených zástupcov, čo je možné označiť termínom repre-

zentatívna demokracia. 

Za jeden z najvplyvnejších prístupov k demokratickému riadeniu mocenských vzťahov možno 

označiť koncept Josepha Schumpetera. Schumpeter zásadne odmieta vládu ľudu s tvrdením, že „de-

mokracia neznamená a nemôže znamenať vládu ľudu v žiadnom prijateľnom význame termínu „ľud“ 

a „vláda“. Demokracia znamená len to, že ľudia majú možnosť, aby buď prijali, alebo odmietli tých, 

ktorí im budú vládnuť. Nakoľko sa dá o tom rozhodnúť aj nedemokratickou cestou, musíme našu 
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definíciu zúžiť a pridať k nej ďalšie kritérium identifikujúce demokratickú metódu, teda slobodný 

konkurenčný boj potenciálnych vodcov o voličské hlasy. Z tohto hľadiska je teda možné povedať, že 

demokracia je vládou politikov“ (Schumpeter, 2004, s. 303). Podľa Shapira je možné Schumpeterov 

koncept „zredukovať na dve tézy: štruktúrovanej konkurenčnej súťaži je nutné dať prednosť jak oproti 

hobbesovskej anarchii, tak mocenskému monopolu, ktorý Hobbes chápal ako logickú reakciu, 

a okrem týchto troch neexistujú žiadne zmysluplné možnosti. Obe Schumpeterové tvrdenia boli no-

vinkou, a aj napriek paľbe kritiky, ktorú na seba privolali, zatiaľ ani jedno nebolo vyvrátené“ (Haber-

mas – Shapiro, 2002, s. 38). Oproti klasickým teóriám, ktoré sa pokúšali predovšetkým vysvetliť čo je 

možné chápať pod pojmom vláda ľudu, prichádza Schumpeter s konceptom konkurenčnej demokra-

cie, ktorej základnou myšlienkou je, že demokratická vláda je taká, v ktorej o moc súťaží viacero 

subjektov. Od klasickej teórie demokracie sa podobne dištancoval Karl Popper s tvrdením, že za de-

mokraciu možno označiť procedúru, ktorá sa rozumným spôsobom zbavuje zlých vládcov.  

Schumpeter sa rozhodol zdôrazniť modus procedendi, ktorého prítomnosť alebo absencia je väčši-

nou ľahko preukázateľná. Za príklad uvádza anglickú parlamentnú demokraciu, ktorá splňuje pod-

mienky pre demokratickú metódu preto, pretože monarcha je prakticky nútený menovať do vlády 

tých, ktorých vyberie parlament. Pre zadefinovanie demokratickej metódy taktiež zdôrazňuje dôležitú 

úlohu vodcu. Klasická teória takúto možnosť neposkytovala, naopak, pripisovala voličstvu nerealis-

tickú mieru iniciatívy, čo sa v podstate rovnalo opovrhovaniu vodcovstva. Prijatie vodcovskej sily je 

podľa Schumpetera základom kolektívneho chovania, nakoľko je vodcovstvo mechanizmom prevlá-

dajúcim v prakticky každom kolektívnom kroku. Tézy, ktoré pri zohľadňovaní fungovania 

a výsledkoch demokratickej metódy berú vodcovskú silu v úvahu, sú preto ďaleko realistickejšie. 

„Nezastavia sa len u naplňovania volonté générale, ale posúvajú sa v tom smere, že ukazujú, ako sa 

takáto vôľa rodí a akým spôsobom dochádza k jej nahradzovaniu a falšovaniu. To, čo sme nazvali 

umelou vôľou ľudu, ktorá nestojí mimo teóriu ako odchýlka, ktorej absenciu si zbožne prajeme – 

vstupuje na základnú rovinu, ako to má byť“ (Schumpeter, 2004, s. 288).  

Zohľadňujúc skupinové akty vôle Schumpeter uvádza, že  pokiaľ sa na nich nezameria politická 

osobnosť, ktorá z nich učiní politický faktor, môžu zostať často po desaťročia latentné, napriek tomu 

že sú silné a jednoznačné. Demokracia je preto chápaná ako konkurenčný boj o vedúcu pozíciu pro-

stredníctvom všetkým otvorenej súťaže o hlasy v slobodných voľbách. Pre ľubovoľné veľké spolo-

čenstvá sú voľby prakticky jedinou dostupnou možnosťou naplnenia konkurenčného boja, pričom 

demokracia je uznávanou metódou. Schumpeter zdôrazňuje, že voľby síce vylučujú niektoré negatív-

ne metódy zabezpečenia vodcovstva ako napríklad vojenskú vzburu, avšak nemôže vylúčiť negatívne 

metódy ako nekalú konkurenciu a iné. Nemožno ich vylúčiť z dôvodu, „že by sme inak mali dočine-

nia s naproste nerealistickým ideálom“ (Schumpeter, 2004, s. 289).  

Vytvorenie vlády, ako primárna úloha voličov, je v Schumpeterovej koncepcii kľúčová pre demo-

kratickú metódu, avšak zdôrazňuje potrebu taktiež opačnej úlohy, teda možnosť odvolania vlády. 

Podľa Schumpetera však voliči po väčšine nemôžu usmerňovať svojich politických vodcov, alebo 

parlamentnú väčšinu inak, ako opätovným nezvolením. „Občas síce dochádza k spontánnemu vyjad-

reniu odporu, ktorý je schopný zvrhnúť vládu, prinútiť ministra k demisii alebo inak si vynútiť určité 

kroky, Ide však o výnimočné prípady a ako vidíme, neodpovedajú duchu demokratickej metódy“ 

(Schumpeter, 2004, s. 290). 

Podľa Shapira požiadavky „konkurenčnej súťaže chápu moderní schumpeterovci typu Huntingtona 

(1991) v tom zmysle, že politická jednotka nie je demokratická, pokiaľ sa vládcovia nevzdali aspoň 

dvakrát vlády v dôsledku porážky vo voľbách, čo by vylúčilo Spojené štáty až do roku 1840, Japon-

sko a Indiu po väčšinu 20. storočia a prevažnú časť takzvaných demokracií tretej vlny v bývalých 

komunistických krajinách a v subsaharskej Afrike. Stručne povedané, minimálna, neznamená zane-

dbateľná. Každopádne aj keď to všetko akceptujeme, stále nemusí byť celkom jasné, prečo by voleb-

ná súťaž mala byť efektívnym disciplinárnym systémom, ak uvážime, ako často dochádza 

k znovuzvoleniu porazených“ (Habermas – Shapiro, 2002, s. 40 – 41). 

Schumepterovu teóriu, nazývanú aj teória elít, možno označiť za teóriu demokracie, v ktorej je na 

základe volieb legitimizovaná vládnuca elita. Voľby prebiehajú v súťaživom prostredí, čo je práve 

v tomto koncepte zárukou demokratickosti vlády. Oproti normatívnym výkladom demokracie 

a klasickej teórii uprednostňuje v otázkach politických rozhodnutí skôr inštitucionálnu a procedurálnu 
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metódu, v ktorej jedinci získavajú moc rozhodovať prostredníctvom súťaživého boja o hlas ľudu. 

V procedurálnom ponímaní demokracie vyzdvihuje paralelu politiky s ekonomikou, kde zdôrazňuje, 

že demokracia nie je otázkou dokonalosti, ale len stupňom politickej súťaživosti, preto demokracia 

nemusí preukazovať optimálne výsledky, čo by z ekonomického pohľadu zodpovedalo podmienkam 

dokonalej konkurencii na trhu. Preto tak, ako ekonomická súťaž je závislá na konkurenčnom prostre-

dí, tak je úroveň demokratickosti politickej súťaže podmienená miere súťaživosti, ktorú dané inštitu-

cionálne prostredie pripúšťa pri voľbe vládnucej elity. Za základ Schumpeterovej teórie tak možno 

považovať mieru súťaživosti pri výbere politických elít, ktorá odráža stupeň demokratickosti vládnu-

tia. Odmieta ideu klasickej teórie demokracie, že vláda sa riadi vôľou ľudu a realizuje tak spoločné 

dobro a taktiež neprijíma ani ekonomickú predstavu o dokonalej konkurencii na trhu.  

V realistickom poňatí demokracie sa s odlišným chápaním reprezentácie väčšiny občanov možno 

stretnúť aj u R. A. Dahla. Ten vo väčšine sporných otázok zastáva opačný názor ako J. Schumpeter. 

V Dahlovom ponímaní je volená elita reprezentantom väčšiny občanov, pričom reálne ovplyvňovanie 

politických rozhodnutí je možné väčšinou ľudu. Pre Dahla už nie sú primárnym záujmom voľby, ale 

celkový politický proces prijímania politických rozhodnutí, ktorý sa nedá zredukovať len na voľby, 

ale odohráva sa vo vzťahu občana a elít. Pod nepriamou vládou ľudu chápe reálnu zastupiteľskú de-

mokraciu, v ktorej má vplyv na politické rozhodovanie väčšina ľudu. „Objav zastupiteľskej demokra-

cie pripísal predovšetkým republikánskym otcom americkej revolúcie a prišiel s pozoruhodnou inter-

pretáciou ich požiadaviek, že chcú založiť netyranskú republiku. Pritom tyranskou hrozbou pre nich 

bola ako nevyvážená vláda väčšiny, tak sebecký vláda menšiny a Dahl madisonovskú demokraciu 

interpretoval práve v tomto duchu“ (Shapiro, 2012, s. 385). Podľa Dahla sa podmienkou demokracie 

stáva pluralizmus záujmov a disperzia politickej moci, pričom politické rozhodovania v podmienkach 

plurality umožňuje vykonávanie reálneho vplyvu ľudu na vládu. 

V realistickej obhajobe Dahlovej väčšinovej demokracie pokračuje I. Shapiro, pričom v teórii de-

mokracie zostáva zaviazaný schumpeterovskej paradigme. Shapiro zastáva myšlienku Schumpetero-

vej súťaživej demokracie, avšak podotýka, že je potrebné skúmať spôsoby, „ako jej fungovanie vylep-

šiť, rozšíriť jej pôsobnosť aj mimo vládne inštitúcie a doplniť ju o ďalšie inštitucionálne postupy“ 

(Shapiro, 2012, s. 388). Kontrola väčšiny ľudu nad politickými elitami umožňuje minimalizovať do-

minanciu moci, čo v ponímaní lepšej štrukturácii mocenských súťaživých vzťahov posúva teóriu elít 

demokratickým smerom. V chápaní konfliktu je dôležité, aby medzi tými, ktorí prijímajú politické 

rozhodnutia bola zaistená skutočná súťaž o hlasy tých, ktorých sa tieto politické rozhodnutia dotýkajú. 

Podľa Shapira môže mať nepriama vláda ľudu reálny zmysel, nakoľko sa za istých „inštitucionál-

nych predpokladov môže úspešne rozvíjať demokratická súťaž politických elít o hlasy väčšiny voli-

čov, ktorí splňujú legitimačné podmienky spravodlivosti a nedominancie. Modelom demokratickej 

súťaže teda nie je naturalistický boj o prežitie, ktorý v podaní teórie elít z demokracie robí mýtus, ani 

ním nie je ekonomická súťaž na trhu ktorá v ponímaní ekonomických teórií zasa vedie k tomu, že sa 

z demokratickej vlády ľudu stáva populistická ideológia“ (Shapiro, 2012, s. 392). Podľa toho, akým 

spôsobom a akou mierou politika reálne prispieva k riešeniu konkrétnych spoločenských, národných, 

etnických a iných konfliktov, je zmysluplnosť a efektívnosť nepriamej vlády ľudu možné vyjadriť len 

na stupnici viac, či menej demokracie. Preto za dôležitú pokladá praktickú záležitosť vylepšovania 

inštitúcií demokratickej súťaže.  

V súčasnosti možno konštatovať, že nie je možné zovšeobecniť okolnosti, prostredníctvom kto-

rých dochádza k demokratickým prechodom. Demokracia môže vyplynúť z desaťročí postupného 

vývoja (Veľká Británia a Spojené štáty), z napodobnenia (India), z pádov režimov (väčšina východnej 

Európy po roku 1989), zo zrútenia (Rusko po roku 1991), z nariadenia z hora (Španielsko a Brazília), 

z revolúcie (Portugalsko a Argentína), z dojednaných podmienok (Poľsko, Bolívia, Nikaragua a Južná 

Afrika) alebo z vonkajšieho donútenia (Japonsko a západné Nemecko) (Habermas – Shapiro, 2002, 

s. 53). Aj keď nie je možné zovšeobecnenie okolností, prostredníctvom ktorých dochádza 

k demokratickým prechodom, nie je možné vylúčiť, že za určitých okolností sa zachovajú a dosiahnu 

väčšieho rozkvetu než za iných. Podľa Huntingtona oddanosť politických elít demokratickým hodno-

tám vedie k uchovávaniu demokracie (Huntington, 1991, s. 36 – 37). Za príklad možno uviesť demo-

kratizáciu v Indii, ktorá prebehla napriek negatívnym vplyvom, ktoré ju sprevádzali. Indické politické 

elity prijali oddanosť demokracii od Angličanov a často prešli akýmsi výcvikom v Cambridgi alebo 
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Oxforde v čase kolonizácie. Naopak, politické elity v Afrike túto oddanosť v zásade odmietli. Taktiež 

je nutné podotknúť, že zatiaľ čo v Indii sa Briti priamo podieľali na vláde, v afrických krajinách pre-

ferovali vládu nepriamu prostredníctvom miestnych poverencov. Súhrn týchto okolností možno ozna-

čiť za dôvod, prečo v týchto bývalých britských kolóniách demokracia obvykle neprežila, hoci 

v niektorých krajinách, napríklad v Nigérii, je možné pozorovať demokratický prechod aj za veľmi 

nepravdepodobných okolností. Úspešná demokratizácia v povojnovom Nemecku či Japonsku, nám 

pre zmenu dokazuje, že demokratizácie je možná aj v krajinách, ktoré z historického hľadiska nemali 

silne zakorenené demokratické hodnoty. 

Przeworski zastáva názor, že pokiaľ sú neúspešní uchádzači o moc ochotní prijať porážku a snažia 

sa o dosiahnutie moci v rámci demokratických pravidiel, nie za cenu zrútenia celého systému, je mož-

né definovať demokraciu ako systém dobrovoľného a  samovoľne sa presadzujúceho dodržiavania 

pravidiel. Preto nutnou podmienkou pre zachovanie demokracie je, aby každý, kto má moc zničiť celý 

systém, uprednostnil zachovanie demokratického systému pred nedemokratickým uchopením moci 

(Przeworski, 1991, s. 19 – 34). Na základe definície demokracie, ktorú zastáva Przeworski, je možné 

konštatovať, že nato, aby demokracia nebola podkopávaná vo svojich základoch, je nutné usporiadať 

pomery tak, aby jednotliví uchádzači o moc presadzovali demokratické metódy na základe racionál-

nych požiadaviek druhých a neuprednostňovali len vlastný krátkodobý inštrumentálny prospech. 

Podľa Putnama dlhodobé trvanie demokracie závisí od dôvery občanov v demokratické inštitúcie 

a od miery angažovanosti občanov v týchto inštitúciách. Na základe skúmania pomerov v Taliansku 

došiel k záveru, že regióny s vyššou občianskou angažovanosťou dosiahli väčšieho inštitucionálneho 

úspechu, ako regióny s rovnakou inštitucionálnou štruktúrou bez spoluúčasti občanov (Putnam, 1993). 

V súčasnosti nemožno konštatovať, že nastolenie demokracie je uskutočniteľné za každých okol-

ností. Nastoleniu demokracie stoja často v prekážke rôzne okolnosti, niekedy sa dokonca podarí diktá-

torom dosiahnuť takmer absolútnu moc, čo marí nádeje na demokratizáciu. U rôznych autorov, 

z histórie aj súčasnosti, nie je možné nájsť jednotné stanovisko, ktoré faktory sú kľúčové pre stabilitu 

a pretrvanie demokracie. Podľa Sartoriho je súčasné myslenie o demokracii buď normatívne, alebo 

empirické. Nikdy sa nestretávame so spojením ideálneho a reálneho. Preto možno súhlasiť s názorom 

Dvořákovej a Kunca, podľa ktorých potrebujeme teóriu, „ktorá by bola jak normatívna, tak empirická, 

a smerovala do vzájomných vzťahov medzi premisy a fakty. Pre premenu ideálu v realitu nie je nikdy 

maximalizmus tou pravou formulkou, slepým preháňaním ideálov sa dospieva k opačným výsledkom. 

Čím viac hľadáme čistotu a maximalizujeme jednoduchý cieľ, tým menej ho dosahujeme, tým viac ho 

meníme v nedosiahnuteľný. To platí aj pre vyspelé západné demokracie, ktoré sa stále viac stávajú 

protestnými džungľami, v ktorých každá skupina s dostatočnými hlasovými decibelmi žiada výhody 

pre seba, ktoré sú v danom okamihu nevýhodami pre iných“ (Dvořáková – Kunc, 1994, s. 34 – 35).  
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