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Úvod 

Pojem demokracie je v dnešnej dobe bežne frekventovaným slovom. Zadefinovať demokraciu mô-

že byť veľmi ťažké, keďže aj odborníci v tejto oblasti sa svojimi definíciami líšia a do dnešného dňa 

neexistuje ustálená a všeobecne uznaná definícia. Aby sme tomuto pojmu úplne porozumeli musíme 

sa obhliadnuť do histórie a uvedomiť si aký význam mala demokracia pre  človeka kedysi a ako je 

tomu v dnešnej dobe. 

Aj v dnešnej „modernej“ dobe musíme s ľútosťou konštatovať, že v tomto smere sme stále nedo-

speli k spoločnému stanovisku a pojem demokracia aj naďalej ostáva, nie celkom jasným. Táto téma 

je však stále aktuálna, možno viac aktuálna ako kedysi, keďže sa v spoločnosti objavujú fenomény, 

ktoré by mohli demokraciu značne obmedziť a v konečnom dôsledku aj viesť k jej zániku. 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na základné tézy, ktoré sú konfrontované v demokratickej 

teórii, na základe myšlienok a tvrdení významných odborníkov v tejto oblasti. 

 

1 Nejasnosť vymedzenia demokracie 

V dnešnej dobe sa nám nepodarí v Európskej únii nájsť štát, ktorý by nebol demokratický. Larry 

Siedentop (2004) vo svojej publikácii Demokracia v Európe píše: „Ešte pred niekoľkými rokmi, počas 

dramatických udalostí obklopujúcich pád komunizmu vo východnej Európe bola demokracia trvalou 

výzvou“ (Siedentrop, 2004, s. 51). V posledných desaťročiach  sa demokracia stala žiadanou po ce-

lom svete a to najmä u národov čeliacich utlačovateľským, tyranským, či cudzími štátmi ovládaným 

režimom. 

V súvislosti s demokraciou sa vynára problém, či je možné demokratické inštitúcie, liberálne hod-

noty, idey a demokratické pravidlá hry o moc, ktoré boli v priebehu storočí formované v Západnom 

svete exportovať a asimilovať v akýchkoľvek podmienkach. T. Sedová (1995) sa zamýšľa nad tým, či 

vôbec existuje nejaká ucelená univerzálna teória demokracie, ktorá by slúžila ako kompas na ceste 

„slzavým údolím“, keď nastáva prevrstvovanie hodnôt, pričom je definitívne jasné, že táto púť nebude 

podľa jej slov: „ani krátka, ani elegická, a navyše bude ohrozovaná prízrakmi, ktorých kontúry len 

nejasne tušíme“ (Sedová, 1995, s. 69). 

Tak ako aj pri iných termínoch, ktoré evokujú nejaké sociálno-politické ideály a predstavy organi-

zácie spoločnosti, aj pri demokracii je význam pomerne neurčitý. Pod termínom demokracia sa často 

rozumejú aj veci, ktoré s ňou vonkoncom nesúvisia, chápe sa ňou napríklad stav kultúry, kde prevláda 

preferencia istých hodnôt, forma života, ktorá tieto hodnoty udržuje a rozvíja, jednoducho takmer 

všetko pozitívne, buď v politike alebo v spoločenskom živote. Ani vo vedách ako je sociálna filozofia, 

politológia a sociológia nie je stav explikácie demokracie na lepšej ceste. V odbornej literatúre sa 

o demokracii uvažuje v súvislosti so všeobecným volebným právom, s rozdelením kompetencií medzi 

zákonodarnou a výkonnou mocou, s právnym štátom, s legitimitou a distribúciou politickej moci, 

s požiadavkami spravodlivosti, slobody a rovnosti. Pri preštudovaní základných téz jednotlivých auto-
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rov, ktorí sa venujú danej problematike je jasne viditeľné, že názory na demokraciu sa značne odlišu-

jú. 

Najčastejšie uvádzané formulácie demokracie v súčasnosti sa spravidla odvádzajú od  Jeana-

Jacquesa Rousseaua a od jeho úvahy o všeobecnej vôli. Túto môžeme nájsť v jeho práci 

O spoločenskej zmluve, ktorá bola vydaná v roku 1762. 

Joseph Schumpeter zachádza tak ďaleko, že Rousseauovo chápanie označuje ako klasickú teóriu 

demokracie, v skutočnosti je to však skôr neoklasické chápanie, adaptácia antickej gréckej teórie, 

v ktorej demokracia znamenala vládnuť a byť ovládaný. John Locke prináša iný pohľad na chápanie 

demokracie. I. Shapiro tvrdí: „John Locke je autor, ktorý vypracoval realistickejšie, ambicióznejšie 

a zaujímavejšie pojatie demokracie ako je to Rousseauovo a v porovnaní s ním má aj väčšiu 

a trvalejšiu relevanciu pre súčasné demokratické myslenie“ (Shapiro, 2012, s. 62). 

Locke vzťah medzi ľudom a vládcom chápe ako vzťah zmocnenia. Daný zmocnení ľud, ktorí jed-

ná kolektívne, Locke uvádza priamo ako ústredný bod svojho poňatia politickej legitimity. Locke sa 

odlišuje od Rousseaua v tom, že sa neuchyľuje ku zbožšteniu kolektívneho jednania ako aj politickej 

vôle. Teórie demokracie podľa Locka má tiež ďalšie dôležité rozmery medzi ktoré patrí aj koncept 

morálnej rovnosti osôb. Ten by sme mohli dnes pokojne opísať ako príklad skôr politického než meta-

fyzického prístupu k morálnemu a politickému nesúhlasu, alebo ako dôslednú obhajobu vlády väčšiny 

ako prameňa legitimity inštitúcií. 

„Demokracia znamená veľa vecí pre veľa ľudí, a keď to vezmeme doslovne, znamená to niečo, čo 

snáď ani nemôže byť. Človek by mohol uvažovať aj o tom, či môže nastať taký stav, keď by bolo 

možné ľuďom povedať, aby vládli“ (Dahrendorf, 1991, s. 105). 

Vladimír Čermák (1992) vo svojej knihe píše o tom, že otázka demokracie naznačuje svoju mno-

hotvárnosť a rozpornosť už v určení pojmu a obsahu demokracie. Pohľady na to, čo treba rozumieť 

pod pojmom demokracia sa v rade prípadov odlišujú v takom stupni, že sú naproste divergentné.  

Podľa spomínaného autora to vyplýva zo súčasného rozdelenia sveta. Za skutočných reprezentantov  

demokratického princípu sú považované štáty východnej a západnej sféry, rovnako tak ako aj rozvo-

jové štáty, aj napriek tomu, že sa nachádzajú v úplne odlišných politických, sociálnych 

a hospodárskych systémoch. Klasické poňatie pojmu a obsahu demokracie vychádzajúce 

z Rousseauovej predstavy o zvrchovanosti všetkého ľudu, ktoré kládlo dôraz na čo najširšiu participá-

ciu všetkých občanov bolo určujúce pre vývoj západného kontinentálneho politického myslenia. Zá-

kladom tohto poňatia bola viera v to, že ľud má zhodnú vôľu aspoň v základných otázkach rozhodo-

vania. Od tohto bol potom už len krok ku stotožneniu tejto obecnej vôle s obecným blahom či záuj-

mom. 

F. A. Hayek tvrdí: „Cena, ktorú musíme zaplatiť za zachovanie demokracie spočíva v tom, že ve-

domá kontrola musí byť obmedzená len na oblasti, v ktorých existuje zhoda, že v niektorých iných 

oblastiach je potrebné ponechať veciam voľný priebeh. Avšak v spoločnosti, činnosť ktorej závisí od 

centrálneho plánovania nie je možné túto kontrolu urobiť závislou na schopnosti väčšiny dohodnúť sa. 

V takejto spoločnosti je často nevyhnutné vnucovať vôľu menšiny ostatným ľuďom, pretože táto 

menšina je zároveň najväčšou skupinou, ktorá je schopná dospieť v danej otázke k zhode. Demokra-

tický spôsob vlády bol úspešný len tam a vtedy, ak činnosť vlády bola vplyvom všeobecného pre-

svedčenia obmedzená na oblasti, v ktorých bolo možné dosiahnuť zhodu väčšiny pomocou slobodnej 

diskusie“ (Surmánek, 2003, s. 5). 

Etymologický výklad, ktorého sa dovolávajú stúpenci priamej demokracie taktiež nič nevysvetľu-

je. Vláda ľudu ako doslovné pretlmočenie gréckej zloženiny demos a kratos podlieha toľkým účelo-

vým dezinterpretáciám, že napríklad F. Hayek (1991) navrhol namiesto výrazu „demokracia“ termín 

„demarchia“, ktorý odkazuje ku gréckemu slovu „isomeia“, ktorý pôvodne označoval ideál vlády 

zákona rovnako záväzného pre všetkých. Ľud je taktiež veľmi neurčitým pojmom, referent či denotát 

tohto slova je premenlivý. Ak sa na to pozrieme pozornejšie, dokonca ani v antike pojem ľud neozna-

čoval všetkých, ako by sa nám to pomohlo javiť na základe etymológie tohto pojmu, ale zahŕňal len 

združenie slobodných občanov. S prekladom  do latinčiny sa situácia ešte viac komplikuje. „Navyše, 

v duchu holizmu interpretovaný ľud často slúžil na legitimáciu rôznych autoritatívnych foriem vlády“ 

(Sedová, 1995, s. 70). 
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Kritici zastupiteľskej liberálnej demokracie sa dovolávajú antickej demokracie a oslavujú tzv. 

priamu demokraciu ako bezprostrednú účasť občana na výkone moci. Tento príklad je však podľa 

niektorých autorov nepravdivý a nehistorický. Polis však nebola štátom v tom význame, ako si ho 

vysvetľujeme dnes. Toto naše tvrdenie nachádza podporu aj v slovách A. Krskovej, ktorá uvádza: 

„Nebola to demokracia v modernom zmysle, ale nikdy potom sa už jednoduchí ľudia v takej miere 

nezúčastňovali na riadení štátu, nikdy tak búrlivo nediskutovali o zákonoch a spravodlivosti, nikdy 

nemali taký opojný pocit vládcov. Bola to demokracia ohraničená na približne štvrtinu populácie, 

demokracia priama, s osobnou účasťou plnoprávnych občanov na sneme“ (Krsková, 2011, s. 18). 

Pojem človeka bol fakticky totožný s pojmom občana, a ako ukázala H. Arendtová (1994), klasická 

antika nepoznala individuálnu slobodnú vôľu. Na základe tohto môžeme usúdiť, že občan polis nepo-

znal záruky a garancie individuálnych slobôd a bol vydaný na milosť a nemilosť kolektívnemu orgá-

nu. V tejto situácii je na mieste spomenúť, že aj v antike sa názor na demokraciu značne odlišoval, 

Perikles vyzdvihoval demokraciu ako vládu v prospech mnohých, tú istú demokraciu však Aristoteles 

pokladal za úpadkovú formu vlády. 

Pojem priama demokracia nesmieme chápať doslovne a vysvetľovať si ho tak, že v starovekých 

mestách boli vládcovia totožní s poddanými. Popredný demagóg svojej doby Kleón, taktiež nešiel vo 

svojom vysvetlení polis tak ďaleko, aby tvrdil, že systém je dokonalý iba vtedy, keď zahrňuje celý 

demos v zhromaždení. Vodcovstvo existovalo aj v tej dobe a úradníci sa vyberali losovaním, alebo sa 

volili s vopred určenou funkciou. Podľa G. Sartoriho (1993) sa aténska demokracia bez pochýb naj-

viac približuje k doslovnej demokracii, v ktorej vládcovia a ovládaní stoja bok po boku a rokujú na-

vzájom zoči-voči. 

T. Sedová (1995) uvádza, že vzhľadom na sémantickú mnohoznačnosť nepokladá široké, bezbrehé 

chápanie demokracie za adekvátny prostriedok deskripcie a explanácie prebiehajúcich sociálnych 

názorov a prikláňa sa k tým názorom, podľa ktorých demokracia reprezentuje spôsob, formu, organi-

záciu vlády a distribúciu politickej moci. Hayek v jednej zo svojich kníh píše, to, aby sme sa vyhli 

sklamaniu vyžaduje, aby sa ku každému ideálu pristupovalo so striezlivým duchom. K demokracii sa 

vyjadruje takto: „V prípade demokracie nesmieme zabúdať najmä na to, že slovo sa výlučne týka 

konkrétnej metódy vlády. Pôvodne neznamenalo nič viac než určitú procedúru ako dospieť 

k politickým rozhodnutiam a nehovorí nám to nič o tom, aké by mali byť zámery vlády. Len ako jedi-

ná metóda mierovej výmeny vlády, ktorú človek doposiaľ objavil, je nič menej cenná a stojí za to za 

ňu bojovať“ (Hayek, 1991, s. 86). V danom kontexte je zrozumiteľný šokujúci Churchillov bonmot, 

že demokracia je najhoršia zo všetkých vládnych foriem, okrem všetkých ostatných vládnych foriem. 

 

 

Záver 

Demokracia v priebehu jej dlhej existencie nadobudla mnoho rozličných významov, naviazaných 

na rôzne historické obdobia, rovnako aj na odlišné chápanie ideálov. 

V dnešnej dobe spôsobuje mnoho problémov tá skutočnosť, že je veľmi ťažké odlíšiť medzi tým, 

čo ešte demokratické je a naopak, čo už demokratické nie je. Tento problém nemajú iba bežní obča-

nia, ale je to badateľné aj v odbornej literatúre. 

Najmä v poslednej dobe sa objavuje vlna nespokojnosti spojená s tým, v akom stave je naša de-

mokracia. Jedným z možných dôvodov môže byť aj to, že už opadla čiastočná eufória, ktorá medzi 

ľuďmi panovala od pádu ZSSR a občania sa začali kritickejšie pozerať na súčasný systém. Otázne 

však je, či je to problém demokracie ako systému, alebo občanov, ktorí v danom systéme žijú. Je ťaž-

ko posúdiť, kde nastala chyba. Každý by však mal začať od seba, kriticky zhodnotiť, akým je obča-

nom, či sa o veci verejné zaujíma pravidelne, alebo iba v čase volieb. 

Pri písaní tohto príspevku sme dospeli k záveru, ktorý sme predpokladali už v úvode, teda, že do 

dnešnej doby nenájdeme definíciu demokracie, ktorá by bola všeobecne uznaná. Taktiež sa vedú spo-

ry aj o tom, čo môžeme považovať za demokratické, a čo by mal spĺňať systém, aby sme ho mohli 

nazvať demokratickým. Ako to bude napredovať ukáže budúcnosť, veríme však, že sa nájde vhodný 

spôsob ako tento systém zdokonaliť. Na to však frflanie občanov dostačujúce nebude, demokracia 

podľa nášho názoru si vyžaduje najmä aktívnych a informovaných občanov. Ako povedal Michail 

Sergejevič Gorbačov: „Demokracia bez verejnej informovanosti neexistuje a existovať nemôže.“ Pre-
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to je naším cieľom týmto príspevkom priblížiť fenomén demokracie a takýmto spôsobom uľahčiť 

ostatným oboznámenie s ňou. 
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