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Úvod 

Témou práce je dielo Hansa Joachima Morgenthaua Politika medzi národmi, ktoré býva označova-

né ako biblia realizmu. V práci som sa nevenoval rozboru celého diela ale zameral som sa na spraco-

vanie dvoch okruhov o ktorých Hans Joachim Morgenthau píše a tými okruhmi sú 6 znakov politic-

kého realizmu a teória mocenskej rovnováhy. Cieľom tejto práce je teda priblížiť a bližšie charakteri-

zovať 6 znakov politického realizmu  a opísať ako nazeral na teóriu mocenskej rovnováhy Hans Joa-

chim Morgenthau.   

V prvej časti práce podrobnejšie spracujem 6 znakov politického realizmu a v rámci nich sa zame-

riam aj nato ako Hans Joachim Morgenthau definoval koncept moci a ako vnímal národný záujem.  

V druhej časti svojej práce opíšem teóriu mocenskej rovnováhy z pohľadu Hansa Joachima Mor-

genthaua, charakterizujem dva základné vzorce v rámci boja o moc a nastolenia mocenskej rovnováhy 

a taktiež predstavím štyri modely zaisťovania týchto modelov.  

V tretej a zároveň poslednej časti tejto práce stručne charakterizujem vývoj moderného medziná-

rodného systému a predstavím jednotlivé mocenské rovnováhy od 15.storočia až po zrútenie európ-

skej mocenskej rovnováhy ku ktorej došlo po druhej svetovej vojne, kedy sa svet rozdelil na dva póly.  

 

Hans Joachim Morgenthau je americký politológ nemeckého pôvodu a jeden z najvýznamnejších 

predstaviteľov v oblasti medzinárodných vzťahov. Napísal prácu  Politika medzi národmi, ktorá bola 

vydaná v roku 1948 a patrí medzi hlavné diela medzinárodných vzťahov. V tomto diele píše, že po-

znávajúcim znakom politiky je moc a každá politická akcia je bojom o moc.  Usilovanie o moc sa 

premieta do štátneho záujmu. V prípade, že sa viacero štátov zaujíma o to isté, vedie to k vzniku kon-

fliktom, nemusí to však hneď smerovať k vzniku vojen. Úlohou diplomacie je vytvoriť prostredie 

smerujúce k tomu, aby uspokojovanie štátneho záujmu neviedlo následne k vzniku vojen ako jedného 

z prejavov absolútneho boja o moc (Liďák, 2000).  

Morgenthau sa snažil vytvoriť racionálnu a empirickú overiteľnú teóriu medzinárodnej politiky, 

ktorá by mala stáť na realistických základoch. Morgenthau tvrdil, že politika je autonómnou sférou 

ľudskej činnosti, ktorá sa riadi objektívnymi a poznateľnými zákonmi. V knihe Politika medzi národ-

mi, ktorá sa označuje ako „biblia realizmu“ opísal Hans Joachim Morgentahu 6 princípov sveta spočí-

vajúcich na protikladných záujmoch rôznych štátov. Za objektívnu a univerzálne platnú kategóriu 

označil národný záujem a za absolútny záujem označil prežitie štátu. Pri presadzovaní týchto záujmov 

vznikajú vzájomné interakcie, ktorých určujúcim činiteľom je sila jednotlivých štátov vnímaná ako 

súhrn ekonomických zdrojov, technologických vyspelosti a vojenských nástrojov bezpečnosti. 

V medzinárodných bezpečnostných vzťahoch tak vzniká anarchický stav a jednotlivé štáty naňho 
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reagujú primerané svojej zemepisnej polohe, svojej veľkosti a mocenským schopnostiam (Eichler, 

2009). 

 

Šesť princípov politického realizmu  
1. Politický realizmus vychádza z názoru, že politika sa riadi objektívnymi zákonmi, ktorých pô-

vod pochádza z ľudskej prirodzenosti. Je nevyhnutné aby človek týmto zákonom, na základe ktorých 

táto spoločnosť funguje porozumel, a to z dôvodu možnosti zdokonalenia spoločnosti. V politike je 

dôležité rozlišovať medzi pravdou a názorom a teda medzi tým, čo je podložené dôkazmi 

a subjektívnym úsudkom, ktorý nie je spätý s faktami. Teória politiky realizmu je založená na zisťo-

vaní faktov a na hľadaní ich zmyslu prostredníctvom rozumu. Realizmus predpokladá, že len preskú-

maním vykonaných politických aktov a ich dôsledkov možno objasniť povahu zahraničnej politiky. 

To nám dáva možnosť odhaliť, aké kroky urobili štátnici v politike a aké ciele pri tom sledovali 

(Morgenthau, 1948). 

2. Hlavný ukazovateľ, ktorý pomáha politickému realizmu v snahe etablovať sa v medzinárodnej 

politike, je koncept záujmu definovaného v zmysle moci, ktorý slúži ako spojivo medzi rozumom 

a faktami. Súčasne robí z politiky oblasť činov a zámerov. Z toho vyplýva, že politika je autonómna 

oblasť ľudskej činnosti, ktorá sa líši od iných oblastí ako napríklad ekonomika, náboženstvo, umenie 

a podobne. Neprítomnosťou takéhoto konceptu by bolo veľmi ťažké rozpoznať v rámci teórie politi-

ky, ktoré fakty sú politické a ktoré naopak nepolitické. Koncept záujmu definovaného v záujme moci 

núti pozorovateľa k racionálnemu prístupu k skúmaniu politiky, zavádza do jej predmetu racionálny 

poriadok a umožňuje ju teoreticky pochopiť, na druhej strane aktívneho aktéra vybavuje racionálnymi 

pravidlami konania a vytvára súvislosť v zahraničnej politike. Bez existencie koncepcie záujmu je 

teória politiky nemysliteľná. V minulosti sme sa mohli stretnúť s prípadmi kedy sa štátnici snažili 

zmeniť svet k lepšiemu ale nevyšlo im to, a naopak ho ešte viac zhoršili. Príkladom môže byť Neville 

Chamberlain a jeho politika appeasmentu. Chamberlain vystupoval ako štátnik s dobrými úmyslami, 

snažil sa o mier, bohužiaľ jeho politika prispela k nevyhnutnosti vzniku druhej svetovej vojny, 

v ktorej zažili utrpenie milióny ľudí. Politika sira Winston Churchila bola oveľa viac zameraná na 

zvýšenie osobnej moci, moci v krajine na čele ktorej stál a jeho zahraničná politika, ktorú viedol mala 

nepochybne vyššie a morálne politické kvality. Dobré motívy dávajú záruku voči zámerne zlej politi-

ke, no negarantujú morálne dobro a úspech politiky, ktorú ovplyvňujú (Morgenthau, 1948).  

3. Realizmus predpokladá, že koncept záujmu moci je síce všeobecne platnou objektívnou kate-

góriou, no nedáva mu raz a navždy nemenný význam. Obsah a spôsob používania moci určuje poli-

tické a kultúrne prostredie. Moc zahŕňa sociálne vzťahy, zahŕňa nadvládu človeka nad človekom 

v prípade, že je zviazaná morálnymi cieľmi a všetko, čo nastoľuje a udržuje kontrolu nad človekom. 

Politický realizmus nepredpokladá, že podmienky fungovania zahraničnej politiky nemožno nijakým 

spôsobom zmeniť. Realista je presvedčený, že záujem je trvalým kritériom, ktorým musia byť posu-

dzované i riadené politické činy (Morgenthau, 1948).  

4. Politický realizmus si uvedomuje nevyhnutnosť napätia medzi morálnym príkazom 

a požiadavkou na úspešné politické konanie. Štát si nemôže dovoliť aby jeho nesúhlas s obmedzením 

slobody zabránil úspešnému politickému jednaniu, ktoré je motivované morálnym princípom prežitia 

národa, naproti tomu jednotlivec má morálne právo na sebaobetu v mene morálneho princípu (naprí-

klad princípu slobody). Nemôže existovať politická morálka bez múdrosti, teda bez zvažovania poli-

tických dôsledkov zdanlivo morálneho činu. Realizmus považuje múdrosť za najvyššiu politickú 

cnosť. Etika v abstraktnom zmysle súdi čin podľa súladu s morálnym zákonom, politiká etika posu-

dzuje čin jeho politickými dôsledkami (Barša – Cisář, 2008). 

5. Politický realizmus odmieta stotožňovať morálne ašpirácie konkrétneho národa s morálnymi 

zákonmi, ktoré vládnu vesmíru. Je rozdiel medzi presvedčením, že všetky národy sú podrobené Bo-

žiemu súdu a názorom, že Boh je vždy na našej strane a všetko, čo si prajeme, nám Boh nemôže ne-

priať. K politickým entitám v rámci národných štátov, ktoré sledujú svoje vlastné záujmy, sme spra-

vodliví, a to dvoma spôsobmi: sme schopní posudzovať ostatné národy rovnako ako ten náš a sme 

schopní viesť takú politiku, ktorá rešpektuje záujmy iných národov a zároveň chráni a presadzuje tie 

naše (Morgenthau, 1948). 
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6. Politický realista trvá na autonómii politickej sféry, rovnako ako trvá ekonóm, právnik na au-

tonómii svojich sfér. Politický realizmus je založený na pluralistickom chápaní ľudskej prirodzenosti 

(Morgenthau, 1948). V človeku sa spája „politický človek“, „ekonomický človek“, „morálny človek“ 

atď. Politickí realisti však tvrdia, že na to, aby sme pochopili politickú prirodzenosť človeka a boli 

schopní rozvinúť autonómnu teóriu politického správania, musíme odhliadnuť od tejto mnohostran-

nosti ľudskej prirodzenosti (Straka – Klavec, 2007). 

 

Definícia konceptu moci: Morgenthau chápe moc subjektu ako jeho kontrolu nad činmi a konaním 

iných subjektov. Ide o vzťah medzi tými, ktorí moc vykonávajú a tými voči ktorým je moc vykonáva-

ná. Možnosť použitia sily je dôležitým zdrojom moci. Najdôležitejším zdrojom štátnej moci 

v medzinárodných vzťahoch je vojenská sila. Existujú však aj ďalšie zdroje moci, ktoré Morgenthau 

zoraďuje podľa miery ich nemennosti. Podľa Morgenthaua sa moc opiera o: 

 „Zemepisnú polohu 

 Prírodné zdroje 

 Priemyslovú základňu 

 Vojenskú pripravenosť 

 Počet obyvateľov 

 Národný charakter 

 Rozhodnosť 

 Vytrvalosť národa 

 Kvalitu diplomacie“ (Drulák, 2003, s. 59). 

 

Vnímanie národného záujmu: Národný záujem štátu je chápaný ako zhromažďovanie moci, je da-

ný objektívne bez ohľadu na predstavy konkrétnych predstaviteľov štátu a vnútroštátnych aktérov. 

Medzinárodná politika je stretom rôznych národných záujmov, ktoré sú v rozpore, keďže zvýšenie 

moci jedného štátu znamená úbytok moci ostatných štátov. Tento rozpor vedie k vojne, ktorej výsle-

dok ukáže skutočné rozloženie moci. Medzinárodné vzťahy nepredstavujú nepretržitú vojnu, sú stabi-

lizovaným systémom mocenskej rovnováhy, v rámci ktorého sa štáty bránia pred nárastom moci 

iných štátov. Uzatváranie aliancií brzdí mocenské ambície štátov, proti ktorým bola aliancia uzatvo-

rená, vedie ich k umiernenosti čím sa stabilizuje medzinárodný systém (Drulák, 2003).  

 

Teória mocenskej rovnováhy  

V problematike mocenskej rovnováhy je Morgenthau názoru, že slovo rovnováha sa používa aj 

v iných vedách, v ktorých znamená  stabilitu systému zloženého z viacerých samostatných častí. 

V rámci jednej spoločnosti môžeme napríklad hovoriť o rovnováhe medzi geografickými oblasťami, 

hospodárstvom, priemyslom, veľkými či malými obchodmi, výrobcami a spotrebiteľmi, zamestnáva-

teľmi a pracujúcimi, mestom a dedinou alebo aj medzi ekonomikou a politikou. Bez rovnováhy je 

ohrozená existencia viacerých nezávislých elementov systému. Nerovnováha znamená, že jeden získa 

prevahu nad ostatnými, môže im začať škodiť a v tom najhoršom prípade môže ohroziť aj ich samot-

nú existenciu. Morgenthau píše, že „účelom všetkých rovnováh je udržať stabilitu systému bez zniče-

nia mnohosti prvkov, ktoré ho tvoria. Pokiaľ by jediným cieľom bola stabilita, potom by tento cieľ 

mohlo byť dosiahnutý tak, že jednému prvku by sa dovolilo zničiť alebo premôcť ostatných a zaujať 

ich miesto. Pretože cieľom je stabilita + zachovanie všetkých prvkov systému, rovnováha musí sme-

rovať k tomu, aby každému prvku bolo zabránené získať prevahu nad ostatnými“ (Morgenthau, 1993, 

s. 185). Vo vnútornej politike je princíp rovnováhy zaisťovaný oddelením troch vzájomne sa kontro-

lujúcich zložiek moci a straníckym pluralizmom. Tento systém bráni tomu, aby akákoľvek skupina 

získala definitívnu moc nad ostatnými. Na podobnom princípe ako je systém bŕzd a protiváh funguje 

aj medzinárodný systém mocenskej rovnováhy. Oba tieto systémy zabezpečujú stabilitu a autonómiu 

svojich prvkov prostredníctvom mechanizmu vyvažovania. Medzinárodná rovnováha sa realizuje 

prostredníctvom zbrojenia a vojny a to z dôvodu, že medzinárodná politika nemá spoločnú politickú 

autoritu, ktorá by stanovila zákonné pravidlá boja o moc (Morgenthau, 1993). Morgenthau prisudzuje 

termínu mocenská rovnováha 4 rôzny významy.  
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1. „Ako politika zameraná na dosiahnutie určitého stavu 

2. Ako existujúci stav veci 

3. Ako rovnaké rozdelenie moci 

4. Ako akékoľvek rozdelenie moci“ (Barša, Cisář, 2008, s. 73). 

 

Pre medzinárodnú rovinu je typický boj moc, ktorí proti sebe stavia tých, ktorí sa snažia o udržanie 

aktuálneho rozloženia moci a tých, ktorí sa rozloženie moci snažia zmeniť. Svetový poriadok má dve 

hlavné črty a to rovnováhu moci a normatívne mechanizmy. Podľa Morgenthaua rovnováha moci nie 

je záležitosťou politickej voľby ale je to skôr jav prirodzený a nevyhnutný. Rovnováha moci má po-

vahu prirodzeného a priameho dôsledku boja o moc. Cieľom je stabilita a zachovanie všetkých prv-

kov systému. Morgenthau neveril, že rovnováha moci musí nutné fungovať. Podľa jeho názoru nie je 

rovnováha moci schopná zaručiť kontrolu nad konfliktami. Vyplýva to z týchto dôvodov:  

1. „Moc nie je absolútnou kategóriou, je relatívna a musíme ju porovnávať s mocou ostatných štá-

tov.  

2. Moc nie je trvalá, pretože faktory moci sa menia 

3. Neexistuje žiadny faktor, z ktorého by sme mohli moc odvodiť, a už vôbec ním nie je vojenská 

sila“ (Guzzini, 2004, s. 42 – 43). 

Podľa Morgenthaua neexistujú argumenty, ktoré by potvrdzovali funkčnosť rovnováhy moci ako 

nástroja k zachovaniu mieru. Taktiež nemôžeme považovať rovnováhu moci za účinný nástroj 

k obmedzeniu konfliktov. Morgenthau tvrdil, že rovnováha moci nie je mechanická, ale vyplýva 

z povahy intelektuálnych a morálnych prvkov. Každý medzinárodný systém, ktorý sa považuje za 

mierový a usporiadaný sa musí spoliehať na normatívne mechanizmy. Morgenthau vyčlenil tri rôzne 

mechanizmy, ktoré zoradil vzostupne podľa miery ich skutočného vplyvu:   

1. Etika vrátané mravov a práva 

2. Svetová verejná mienka 

3. Medzinárodné právo 

V prípade, že sa nám ich nepodarí vytvoriť, systém sa vždy zvráti k stretu jednotlivých štátov. Bo-

je, ktoré nastanú povedú k vzniku mechanizmu vyvažovania, ktorý si k svojmu fungovaniu vyžaduje 

normatívne mechanizmy. Mocenská politika štátov a rovnováha moci sú pre všetky medzinárodné 

systémy akýmsi východiskom z núdze. Základným hľadiskom realizmu sa teda stáva myšlienka, že 

boji moc sa nie je možné vyhnúť (Guzzini, 2004). 

 

Morgenthau v rámci boja o moc a nastolenia mocenskej rovnováhy rozlišuje dva základné vzorce. 

Prvým je model priamej opozície a druhým modelom je súťaž (Barša, Cisář, 2008). 

Model priamej opozície: Národ A začne vykonávať imperialistickú politiku voči národu B. Národ 

B má dve možnosti. Prvá možnosť spočíva v tom, že národ B začne vykonávať vlastnú imperialistic-

kú politiku a druhá možnosť je založená na tom, že začne presadzovať politiku so snahou o udržanie 

statusu quo. V oboch prípadoch tým pádom dochádza k vyrovnávaniu síl, pričom nárast útočného 

potenciálu na jednej strane systematicky vedie aj k nárastu útočného potenciálu na druhej strane. Po-

kračuje až dovtedy, pokiaľ si jeden z národov začne uvedomovať, že získal rozhodujúcu výhodu nad 

druhým a vyhlási vojnu. Samotná voja ukáže či táto rozhodujúca výhoda bola skutočnou výhodou 

alebo iba mylnou predstavou (Barša – Cisář, 2008). 

Model súťaže: Konflikt národa A presadzujúceho imperialistickú politiku s národom B udržiavajú-

cim status quo sa odrazí vo vzťahu k ďalším národom. Národ C môže udržať nezávislé postavenie 

spôsobom, že naznačí možnosť pridať sa na k národu A alebo B. Môže sa ale aj pridať k národu 

A čim dôjde k nerovnováhe, alebo sa môže spojiť s národom B proti národu A. Ďalšou možnosťou je, 

že nemožnosť ovládnuť národ B a nakloniť si C prinúti národ A k tomu, aby hľadal nového spojenca. 

V prípade, že národ A je úspešný a zväčší svoju kontrolu o národ D, potom sa opäť môže pokúsiť 

ovládnuť národ B (Barša – Cisář, 2008). 

 

V ďalšej časti knihy Politika medzi národmi opisuje Morgenthau štyri metódy zaisťovania týchto 

modelov. Tri z nich patria do modelu súťaže a štvrtá patrí k modelu opozície.  
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Prvá metóda je založená na hesle Rozdeľuj a panuj, ktoré používali Francúzi voči rozkúskovanému 

Nemecku. 

Druhou metódou je kompenzácia v zmysle teritoriálnej kompenzácie a rozdeľovania územia medzi 

víťazov, rešpektujúcich princíp rovnováhy. Príkladom môže byť delenie Poľska v rokoch, 1773, 1793 

a 1795, ktoré rešpektovalo rovnováhu územných ziskov Rakúska, Pruska a Ruska. Môže ale napríklad 

ísť aj o rozdelenie sfér vplyvu, ktoré sa konalo v Afrike na konci 19.storočia medzi koloniálnymi 

mocnosťami.  Rozdelenie sféry vplyvu neznamená suverénnu vládu nad daným územím, ale nárok na 

jeho použitie pre komerčné a vojenské účely. 

Treťou metódou je spojenectvo, ktoré je založené na spoločnom záujme. Príkladom môže byť 

Veľká Británia, ktorá mala záujem na mocenskej rovnováhe v Európe. Spojenectvo môže byť založe-

né aj na komplementárnych záujmoch spojencov sledujúcich úplne odlišné ciele – spojenectvo Ame-

riky s Pakistanom. Ďalším typom spojenectva je spojenectvo založené na zdieľaní ideologického sta-

noviska, aké predstavujú napríklad Svätá Aliancia z roku 1815 alebo Severoatlantická aliancia z roku 

1949. Tieto aliancie boli založené na formálnych princípoch, pravidlách a cieľoch, ktoré sa spojenci 

snažili dodržiavať.  

Poslednou štvrtou metódou, ktorá patrí k modelom opozície je závod v zbrojení, prostredníctvom 

ktorého sa štáty snažia udržať krok s nárastom sily svojich protivníkov. Táto rovnováha moci je dy-

namická a pre ekonomiky jednotlivých štátov veľmi vyčerpávajúca. V prvej svetovej vojne sa táto 

rivalita prejavovala medzi Nemeckom a Veľkou Britániou a medzi Nemeckom a Francúzskom (Barša 

– Cisář, 2008).  

 

Morgenthau pri skúmaní vzniku a vývoja medzinárodných vzťahov predpovedá, že už v staroveku 

sa menšie politické celky bránili rozpínavosti väčších politických celkov. S termínom spojenectvo sa 

stretávame v Európe v 16. storočí,  keď sa štáty alebo panovníci bránili zámerom impérií. V druhej 

polovici 17. storočia začali vznikať okolo Holandska a Británie aliancie, ktoré v roku 1713 nastolili 

novú rovnováhu medzi Francúzskom a zvyškom Európy. Počas piatich storočí existencie týchto alian-

cií napredovala, zmenil sa spôsob uzatvárania koalícií, technika a etika diplomatických stykov. Mor-

genthau považuje obdobie od Vestfalského mieru do napoleonských vojen za zlatý vek praxe mocen-

skej rovnováhy. Dôležité je poznamenať, že existencia každej aliancie trvala do chvíle, kedy sa nie-

ktorí z účastníkov rozhodol spojiť s iným aktérom. Pozoruhodné na tom bolo, že často sa novým spo-

jencom stal aktér, ktorý bol v minulosti nepriateľom daného aktéra. V tomto systéme zohrala dôležité 

postavenie Veľká Británia, ktorá v záujme zachovania rovnováhy pridala svoju váhu vždy na tú stra-

nu, ktorá bola prevažne rastúcou silou nejakej inej veľmoci. Od roku 1815 do prvej svetovej vojny sa 

európska rovnováha moci postupne rozširovala na celosvetový systém. V roku 1823 americký prezi-

dent Monroe vyhlásil vzájomnú politickú nezávislosť Európy a západnej pologule, čím sa akoby svet 

rozdelil do dvoch politických systémov. V 15. storočí sa rozvinul mocenský rovnovážny systém me-

dzi talianskymi mestami, v 16. storočí bola dominantná mocenská rovnováha medzi Francúzskom 

a Habsburgovcami, v 17. storočí medzi krajinami na severe Európy, v 18. storočí sa ustanovila vý-

chodná mocenská rovnováha z dôvodu nárastu moci Ruska, počas 19. storočia sa vytvorila regionálna 

mocenská rovnováha na Balkáne a africká mocenská rovnováha medzi koloniálnymi mocnosťami. 

Postupom času vznikli rovnováhy aj v oblasti Pacifiku, Blízkeho a Ďalekého východu. Tento vývoj 

zavŕšila prvá svetová vojna. Európska mocenská rovnováha stratila svoj mocenský význam po druhej 

svetovej vojne, po ktorej bolo ťažisko váh na jednej strane neeurópske (USA) a na strane druhej len 

z časti európske (Sovietsky zväz). Rovnováha medzi západnou a východnou Európou (ZSSR) ako aj 

rovnováha v ostatných regiónoch sveta (Balkán, Ďaleký východ) sa stala funkciou celosvetovej rov-

nováhy, ktorej hlavnými protagonistami boli USA  a Sovietsky zväz (Barša – Cisář, 2008). 

 

Záver 

Cieľom tejto práce bolo priblížiť a charakterizovať 6 znakov politického realizmu a opísať ako na-

zeral na teóriu mocenskej rovnováhy Hans Joachim Morgenthau. Pre Morgenthaua je príznačné 

a charakteristické, že v popredí je neustále boj o moc, a teda aj politika je bojom o moc. S týmto názo-

rom sa plne stotožňujem, keďže hlavným cieľom každého politika je túžba po moci a túžba vládnuť. 

Politik túži najviac po tom, aby vo voľbách zvíťazil nad svojím protivníkom, a teda aby vo voľbách 
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získal od občanov viac hlasov ako iný kandidát potrebných na to, aby mohol vládnuť. Medzi politikmi 

prebieha neustály boj o mandát od voliča. Súhlasím aj s tvrdením, že hlavným cieľom v problematike 

mocenskej rovnováhy je stabilita systému a zachovanie všetkých dôležitých prvkov systému. Je po-

trebné, aby medzi jednotlivými štátmi nedochádzalo ku konfliktom, aby sa vedeli na medzinárodnej 

scéne dohodnúť či už prostredníctvom uzatvárania zmlúv alebo kompromisov, ktoré budú výhodné 

pre obe strany. Z hľadiska fungovania medzinárodných vzťahov a medzinárodného systému je veľmi 

dôležité, aby ani jeden štát nezískal pozíciu tzv. superštátu, čím by sa stal dominantným nad ostatný-

mi krajinami a časom by mohol svoje dominantné postavenie využiť na presadzovanie svojich záuj-

mov na úkor záujmov ostatných krajín. Morgenthau položil základy teórie, ktorá bude ešte dlhé obdo-

bie vplývať na podobu medzinárodných vzťahov či už na praktickej, alebo teoretickej úrovni.  
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