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Abstrakt

Práce se věnuje úloze moci ve společnosti, jejím legitimizačním procesům a 

způsobům jejího udržení, přičemž se opírá především o díla Maxe Webera, Júrgena 

Habermase a Hannah Arendtové. V dějinném vývoji společností nachází postupně 

základní čtyři prvky sloužící k ospravedlnění a udržení moci. Nejprve je to příbuzenství, 

s ním související pohlaví a věk, jeho roli následně přebírá tradice, později doplněná o 

náboženství. V současnosti, které je věnována práce především, plní jejich funkci 

možnost volby suverénního jedince, z které dle mého názoru vycházejí tři základní 

nositelé moci. Stát, potažmo vláda, ospravedlňující zisk moci především na základě 

svobodných voleb a obecných principů státu, a které slouží jako udržující prvky moci 

především byrokracie, politika a hospodářství. Dále jsou to organizace mezivládní, 

odvolávající legitimitu svých kroků na suverenitu a legitimitu států do nich dobrovolně 

vstupujících a organizace nevládní, legitimizující svoji moc na pricipu plnění cíle, na 

jehož základě vznikly. Obecně je  v současné době fungování moci je založeno na základě 

principu spravedlnosti, jehož pojetí se však v jednotlivých případech států liší.

This work concerns with the role of power in society, ways of its legitimization and 

manners o f hold, whereas mostly based on works of Max Weber, Júrgen Habermas and 

Hannah Arendt. In the historic development of power can be found out four basic factors 

of power rehabilitation. At first it is relatioship interelated with age and sex, its role 

subsequently take over tradition, later supplemented by religion. In 

contemporaneousness, on which is this work mostly focused, their function performs the 

possibility of decision o f consummate individual, from which, according to my opinion, 

arises three essential bearers o f power. State, otherwise goverment, is legitimizates the 

acquire o f power by independent elections and common principles of state, with using 

mostly bureaucracy, politics and state economy as sustaining elements. Further that are 

intergovernmental organizations, that revoke theirs legitimacy on sovereignty and 

legitimacy of states, optionally entering into them, and nongovernmental, legitimizating 

possessing of power by reaching the goal, for which they were established. Generally, in 

contemporaneousness the achievement of power is based on principle of equity, whose 

conception is in particular states various.
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Úvod

Žijeme v době, kdy se politika vymanila z pozice formálního systému a stala se 

součástí všech sfér života. Otázka moci a její legitimity se tak stává neopomenutelnou, 

s pojmem moc se setkáváme při každé příležitosti. Samotné konstatování společnosti 

jako demokratické již není dostačující a stejně tak jako není ani obecný, všemi 

uznávaný název pro dobu, ve které žijeme, není ani jednotná koncepce moci. V této 

práci si dávám za cíl zjištění základních složek a principů legitimity moci, kdo 

v současné době mocí disponuje a jak jí ospravedlňuje. Nekladu si však za cíl 

vyčerpávající či lexikologické ztvárnění moci, nejedná se o komplexní výklad klasiků 

a jejich přístupu k ní.

K této práci jsem si z nich vybral pouze Webera, bez kterého se snad žádná práce 

věnovaná moci obejít nemůže a jehož význam pro ztvárnění moci je  nesrovnatelný, 

dále pak Habermase, radikálního sociologa věnujícího se legitimizaci moci, především 

pak v době krize systému a Arendtovou, jako základní teoretičku moderního 

mocenského zřízení a totalitarismu. Můj postoj tak vychází především z tezí radikální 

sociologie, chápající moc jako klíčovou a vše prostupující kategorii, obsaženou ve 

fungování každého systému. Práce přímo nevychází z dalších radikálních sociologů, 

především pro jejich větší zaměření podstaty moci na skupiny, však v některých 

kapitolách se jejich myšlenkám částečně věnuji.

První kapitoly jsou věnovány uvedení do tématu pomocí vysvětlení základních 

pojmů a načrtnutí dějinného vývoje, většina práce je však orientována na dobu 

současnou. Práce je koncipována jako kompilace autorů, jejímž výsledkem by mělo 

být propojení jejich tezí v komplexnější výklad legitimizace moci v současných 

demokratických společnostech..

V samotném ospravedlnění a chápání moci vidím tři základní linie, právní, 

politologickou a sociologickou. Té právní se věnuji v definici pojmu legitimizace, kdy 

specifikuji legalitu, však politická a sociologická stránka se v podstatě celým textem 

prolínají, neb nejsou od sebe jednoznačně odlišitelné, což podkládá i fakt, že používaní 

autoři nejsou jen sociologové.
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Základní pojmy

Než se pustím do samotného zpracování pojmu legitimizace moci, je potřeba 

explikovat chápání moci samotné a pojmů s ní úzce souvisejících, v této práci hojně 

používaných. Vycházím zde především z autorů mnou použité literatury, doplněných o 

některé další klasiky. Pro práci je podstatné rozlišovat moc, autoritu a násilí, které 

jednotliví autoři vysvětlují odlišně a přikládají jim  i rozdílný význam a vysvětlit 

samotnou definici pojmu legitimizace, tedy v jakém smyslu v práci pojímám tento 

termín.

Výkladů moci je  velmi mnoho a navzájem se mohou lišit. Například podle 

Voltaira moc „[...Jspoěívá v tom, že nutím ostatních jednat tak, jak chci 

já“[inArendtová 1995: 24], a podle Webera je přítomna tam, kde je možnost 

,,[...]prosadit svou vlastní vůli proti odporu ostatních“ [inArendtová 1995: 24], Moc je 

tedy do jisté míry definována, a já  zde užívám moc právě v tomto smyslu, jako 

ovládání našeho okolí a prostředí tím, že ovlivňujeme chování ostatních. Obecně je 

moc jako společenská kategorie spojena s určitou diferenciací, hierarchizací 

společnosti, vyjadřuje podřízenost a nadřazenost.

U většiny teoretiků moci bývá kladen důraz na její vztah k násilí, jednotlivé 

pohledy na jeho roli a možné ospravedlnění se ale rozcházejí. Arendtová je vidí jako 

rozdílné především v tom, že moc je  do značné míry založena na početní převaze, 

zatímco násilí je  možno aplikovat i v menšině a má instrumentální povahu [Arendtová 

1995: 32], Canetti pak ve své knize Masa a moc rozlišuje moc a násilí tak, že moc 

nižšího stupně označuje jako násilí. Moc pokládá za obecnější a rozšířenější nežli 

násilí, není však tak flexibilní. [Canetti 1994] Naopak dle Arendtové nemůže násilí 

nikdy sloužit k legitimizaci moci, ba dokonce, kde je násilí přítomno, není legitimizace 

moci možná [Arendtová 1995: 29-31]. V této práci je  násilí užíváno právě ve smyslu 

negativní definice vycházející z Arendtové, jako racionální chování, zaměřené na 

dosažení cíle k čemuž nezbytně využívá specifických nástrojů a prostředků.
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V práci je  také často používán pojem autorita jako součásti legitimní moci. 

Autorita se s použitím násilí či jakékoliv donucovací síly vylučuje a není s to ani plnit 

stejnou funkci, protože nemůže přímo nutit k poslušnosti. Autorita také nemůže 

vycházet z argumentace při rovnosti partnerů. Dle Arendtové je autorita na rozdíl od 

moci nezpochybnitelně uznávána, mívá své kořeny v minulosti a je udržována na 

základě úcty. [Arendtová 1994: 21]

Oproti tomu Weberův pojem panství, je  jím  pojímán jako „ předpoklad, že 

příslušné osoby uposlechnou rozkazu jistého obsahu“ [Weber 1997: 47], působí a 

ovládá jednání lidí jako psychologický motiv. Weber pojímá panství jako zvláštní 

případ řídící moci, jako součást obecnějšího pojmu moc. Pro tento výraz se dá použít i 

výraz dominance, eventuálně autorita. Užívá dvou základních typů panství, které se 

navzájem prolínají, jeden daný konstelací zájmů a sledující jen svůj prospěch, a na 

druhé straně dané autoritou. V práci jej užívám v užším smyslu jako přikazovací moc, 

kdy vládnoucí záměrně ovlivňuje způsoby jednání druhých tak, aby ovládaní z vlastní 

vůle brali obsah příkazu za zásadu svého chování. [Weber 1997: 47-50] Oproti tomu 

panství definoval jako utlačující, vyvolávající strach například Edmund Burke či 

Vladimír Čermák [inHanák 2003: 10], to je však zásadně odlišné a následujícímu 

výkladu neodpovídá.

Nakonec je nutné představit mnou užívanou definici pojmu legitimita . Tu je 

možné vysvětlit jako respektování nositele moci, jako stav uznání nositele moci za 

autoritu. Související pojem legitimizace pak reprezentuje proces uznání moci autority 

těmi, kdož ve výsledku tuto autoritu respektují, je  to samotný proces zisku legitimity. 

Dle Webera spočívá proces legitimizace primárně na uznání legitimního řádu ze strany 

jemu podřízených subjektů a následně může být na této legitimitě založena a od ní 

odvozena legitimita panství státu [inPřibáň 1997: 159],

Legitimita je v současné společnosti, které se v této práci věnuji nejvíce, úzce 

propojena s pojmem legalita, často tedy dochází k jejich záměně. Legitimní je spíše 

ospravedlnitelný, zatímco legální je  v souladu s platnými zákony, založen na 

zákonném oprávnění. Dle některých autorů je k legitimnosti dostačující legalita Je sice

5



možné, že se v některých případech překrývají, je však možná existence legality bez 

legitimity.

Zde je tedy nejen důležitá legitimita hlasů, tedy volby ale také legitimita vzniklá 

na základě společných hodnot, základu společnosti, jakási potřeba transcedence i dnes. 

Dostáváme se k bodu, kdy legitimizovaná moc se v rukou politiků stává legální, 

nicméně je i nadále omezována legitimitou hodnot, jako příklad lze uvést legitimní 

zvolení Hitlera a následnou neligitimitu výkonu jeho moci tím, že popírala hodnoty 

řádu. [Hanák 2003: 6, 26-32] Demokracii tedy nelze pojmout jako pouhé sčítání hlasů, 

je  totiž možné, aby došlo k rozporu mezi legalitou a legitimitou.
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Vývoj legitimizace moci v dějinách

Než přistoupím k vysvětlení legitimizace moci ve společnosti současné, hodlám 

krátce osvětlit jednotlivé druhy mocenských ospravedlnění v dějinách. Ty pro 

přehlednost, stručnost a podobnost základních způsobů legitimizace v jednotlivých 

epochách dělím pouze na čtyři základní systémy -  primitivní, archaické, tradiční a raně 

kapitalistickou společnost. Nejedná se však o obecně dané členění, vzniklo na základě 

kombinace pohledu na vývoj společnosti od různých autorů, především pak těch, 

z kterých práce vychází.

Věnuji li se vývoji moci, je potřeba začít u primitivních společností, jedná se 

především o společenstva již  zaniklá, nebo o malé množství stále existujících kmenů 

a rodových společenstev. Vyznačují se malým počtem příslušníků, který je  určující pro 

fungování celého společenstva, neboť níže uvedené modely legitimizace moci by 

v početnějších společnostech fungovat nemohly.

V primitivních společnostech nacházíme především charismatickou moc, vůdčí 

osoby specifické osobnostně, nadáním, nebo i fyzicky. Nejedná se však pouze o 

pozitivní vlastnosti, určující je míra odlišnosti od normálu, vlastnost specifik. Často 

jsou považováni za obdařené nějakou nadpřirozenou silou. Neexistuje zde 

standardizovaný způsob zisku moci nebo její ztráta, nejedná se o kariéru s jasnými 

instancemi. Uznání vládcovy moci se bere jako automatická povinnost, ta však může 

být omezována do určité míry vnějším řádem. [Weber 1997: 132-136] Jedním 

z hlavních prvků je, že zde chybí racionalita, neexistuje legislativa, justice, to je 

v jedné osobě on sám, je hodně emocionální, na základě subjektivního hodnocení.

Způsoby rozdělení a uspořádání primitivních společenstev dle nabytí, udržení a 

legitimizace moci jsou u jednotlivých autorů odlišné, např. J.Middleton a D.Tait, 

M.H.Fried nebo S.N.Eisenstadt se v mnohém rozcházejí. Já zde vycházím z dělení, 

které užívá Balandier.
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Podle Balandiera existují čtyři základní typy primitivních společností majících 

vzestupnou tendenci, ve kterých se projevuje politický život a tedy i moc. Jsou 

rozděleny podle způsobu legitimizace a podílu na moci a vznikají na základě 

kombinací rodového, věkového a rituálního principu legitimizace. V prvním případě 

fungují jako předpoklad určující zařazení co nejvýše do hierarchického systému, a tak i 

podílu na moci, především věk a rod, přístup k pozemkům a dobytku, bohatství a síla 

osobnosti. Společnosti typu druhého by se daly označit za vyspělejší, kde mocí 

disponují a soupeří o ni tři druhy osobností, dominantní osoby, osoby s prestiží a 

političtí. Moc těchto osobností je  opřena o rodovou linii, věk nebo systém trhů a je 

obdařena mystickou vlastností, která je zároveň její podstatou a silou udržující řád 

dané společnosti. V třetím typu se jedná a o svazek kmenů, kdy každý kmen ovládá 

náčelník se specifickou funkcí ve svazku a jehož moc je legitimizována rodem, ze 

kterého pochází a náboženským postavením, které zastává. Základem zisku moci ve 

čtvrtém typu kmene je opět příbuzenství a spřízňování sňatkem mezi kmeny, avšak na 

řízení se společně s náčelníkem podílí i vrchní pán půdy. Dva základní faktory určující 

statut jedince jsou tedy jeho vztah k půdě a vzdálenost k uctívanému předkovi a jeho 

rodové linii. [Balandier 2000: 93-99]

Vzhledem k existenci velkého počtu odlišných typů primitivních společenství je 

tedy možné nalézt i mnoho způsobů, jak vysvětlit a legitimizovat způsob získání moci 

vládce. Obecně je však zásadní role věku a pohlaví, přičemž se jedná o moc 

postavenou na systému příbuzenství, rodinných strukturách. Totožný pohled na 

nezastupitelnou roli věku a pohlaví v systému založeném na příbuzenství zastává i 

Habermas a doplňuje ji o zásadní roli tabuitací a rituálů [Habermas 2000: 30], Jak tedy 

vyplývá z výše uvedeného, základním způsobem zisku moci je příbuzenství. Nejčastěji 

se tak děje uvnitř příbuzenství formou sestupné rodové linie nebo vně příbuzenství 

formou spojení vzešlých z manželských výměn. Role vůdců tak bývá často výsledkem 

nikoliv vztahů ve skupině, ale vztahů skupiny k skupinám ostatním.

Další z možností jak získat mocenské postavení, je  na základě přístupu 

k strategickým zdrojům, početní převahou a větším vojenským potenciálem.
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Specifickou formou moci je v primitivních systémech je podle Balandiera 

čarodějnictví, používané k posílení a udržení moci. V některých společnostech se 

náčelník odlišuje mimo jiné právě schopností čarodějnictví, přičemž role čarodějnictví 

je v pozdějších společnostech nahrazena náboženstvím. [Balandier 2000: 105]

Způsoby udržení již  nabyté moci do značné míry odpovídají postupům získání 

moci a její legitimizaci. Mezi doplňující mechanismy udržení a posílení moci patří 

například hrozba fyzickou likvidací nebo jiné formy násilí. Vzhledem k rigiditě vnitřní 

struktury, dochází ke ztrátě legitimizace především zvnějšku, vnějším stykem. 

Vzhledem k tomu, že moci je vyžadováno na základě svého postavení, a to je většinou 

určováno posláním, udržuje si moc dosažením svého poslání, úspěchem, např. 

vojevůdce, šaman. O svoji autoritu přichází, pokud se neosvědčuje v tom, co jej činí 

výjimečným, v jeho poslání, jedná se tedy o velmi nestálé vlastnictví moci a je tedy 

odpovědný těm, nad kterými má moc.

Z těchto primitivních společností se postupně vyvinuly dvě základní archaické 

společnosti již s politickou mocí a základním vlivem na vývoj lidstva, tedy Řecko a 

Řím. V Řecku se již vychází z myšlenky, že aby mohla existovat autorita, legitimní 

moc, musí si lidé, již  jsou ji poslušní, zachovat i určitou míru svobody. Jako prostředek 

takovéto poslušnosti fungují obecné zákony, neboli závazné soubory pravidel. 

Legitimizace zde vychází z odborné znalosti utvářející kompetentnost ke spravování 

lidských záležitostí a pohledu, kdy vládce je odlišná kategorie bytí nežli ovládaný a je 

tak logicky nadřazen a má i nadále diktátorské rysy. Arendtová ukazuje, že i zde se 

legitimita vlády musí opírat o zdroj vyššího řádu, nežli je  vláda sama. Celý systém 

legitimizace je však i nadále úzce propojen zásadami vycházejícími z předchozích 

společností, tedy především z přírody určující rozložení věku, které vymezuje vládnutí 

starých nad mladými. [Arendtová 1994: 20-38]

Na rozdíl od Řecka hrála autorita a tradice zásadní roli v Římě již od počátku. 

Historie, potažmo tradice z ní vycházející, se zde stává základní aspektem legitimizace 

moci. Stáří je  následně autority hodným ne pro zkušenosti, ale pro přiblížení se 

předkům a minulosti. Narušení tradice se rovnalo narušená autority. Autorita je
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odvozena a podporována tradicí a připadá senátu, zatímco moc je od ní podstatně 

odlišena a připadá lidu. V pozdější době dochází k značnému zapojení náboženství do 

vládnoucích procesů, což vedlo k spojení politické a náboženské moci a samotné 

náboženství je  spíše autoritou nežli mocí. [Arendtová 1994: 39-47]

Po pádu Říma začíná hrát křesťanská církev podstatnější roli tím, že dočasně 

přejímá za světské věci odpovědnost a nové pojetí boha je tak spíše čímsi 

politizovaným, politicky funkčním neb mimo jiné ,,[...]určuje pravidla chování 

většiny“ [Arendtová 1994: 52]. Legitimizace zde probíhá systémem odměn a trestů, 

peklo se stává politickým argumentem a celá doktrína využívá Boží pravdy, jako 

něčeho, co již nemusí být ospravedlňováno, neb je to pravda sama o sobě samozřejmá 

bez dalších důkazů. Nedá se o této tezi přesvědčit, dá se pouze vyprávět, a tak těžko 

ztrácí legitimitu. [Arendtová 1994: 48-54]

Stát se od církve opět odděluje až v tradiční společnosti, čímž dochází k separaci 

moci a autority. Moc připadá do rukou světských panovníků a autorita církvi. Dochází 

zde sice k oddělení moci světské a sakrální, ale i nadále se však objevují snahy 

používat hrozbu pomsty boha, jako udržitele politického systému, světská moc tak 

využívá náboženství k udržení moci. Kromě náboženství jako takového je základním 

elementem legitimizace moci patriarchalismus. Ten je  založen na oddanosti jedné 

osobě a na představě o nezrušitelných normách, jež jsou odvozovány od tradice. 

Legitimita je dána osobnostní nadřazeností v mezích norem určenými tradicí, mimo 

tyto tradice je pán v podstatě neomezený. Tradiční autoritou je kromě vládce také 

honorace, založená na prestiži, vycházející především z úcty na základě majetku, 

vzdělání a původu. [Weber 1997:92-96]

Z něj se následně vyvinul patrimonialismus jako druh patriarchálního panství, kde 

jsou již přesněji dané, ne právně, ale zvykově, povinnosti, které musí i pán dodržovat a 

poddaný je mu za odměnu povinen pomáhat v určených věcech. Vládce musí mít 

v každém případě podporu alespoň části poddaných, chce li moc vlastnit a disponovat 

s ní. Jako pomocníky při správě moci používá vazaly, honoraci, která často tvořila 

svou finanční podporou základ správy panovníka a na oplátku jim  byl přidělen určitý
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podíl na moci. Způsobem vzájemného ujasnění si pozic moci je lenní vztah, určující 

poměr mezi pánem a vazaly. Léno znamenalo povinnost podpory panovníkovi moci 

vojensky a naopak se dalo odejmout jen pro porušení těchto povinností či věrnosti 

pánovi, což dává leníkovi zaručenou jistotu moci. Vzhledem k tomu, že i zde byla 

z důvodu rozsahu území nutná určitá decentralizace, dostává se poměrně značný podíl 

na moci i do rukou místodržitelů spravujících jednotlivá území. K největšímu ohrožení 

moci dochází u patrimoniálního vládce v případě, kdy se honorace samostatně 

spravované části oddělí, eventuálně vzbouří a snaží se zvýšit podíl na moci, nebo se 

osamostatnit. [Weber 1997: 96-97, 117-131]

Tím se dostávám k poslední dějinné části, které se nebudu hlouběji věnovat a 

kterou Habermas nazývá liberálně kapitalistickou společností. Zde se již naplno 

rozvíjí byrokracie a základ je položen na vlastnictví výrobních prostředků, kdy moc a 

řídící funkce připadají do rukou státu. Samotný výkon moci je regulován právním 

řádem, kdy moc je v  rukou státního aparátu a sociálně ekonomické třídy. Postupně zde 

dochází k regulaci výrobních vztahů ze strany legitimní moci, velkou roli zde ale stále 

hrají nepolitické vztahy. Společnost je  založena na vztahu námezdní práce a kapitálu, 

jež je umožněna vznikem nezávislých trhů, obchodu a kapitálu. Stát a jeho legitimní 

moc zde již slouží především k vytvoření prostoru a podmínek pro výrobu a trh, kdy 

hlavním zprostředkovatelem řízení je směna. Dochází k oddělení politického a 

ekonomického systému, čímž se zjednodušuje legitimizace státu a jeho moci, neb je 

legitimizován výrobními vztahy. Problémy legitimizace zde vznikají z protikladných 

zájmů kapitálu a námezdní práce, krize legitimace jsou tedy úzce spojeny s řešením 

ekonomických problémů. Tržní systém přejímá část legitimizačních prvků od 

politického systému, což je možné díky depolitizaci třídních vztahů. Disponuje tak 

mocenskými mechanismy řízení, určujícími vztahy mezi jednotlivými segmenty 

systému společenské práce a trhu. [Habermas 2000a: 31-45]
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Současnost a moc státu

Dějinným vývojem se dostávám k době současné, kde je hlavní moc v rukou státu.

Podle Webera je moderní stát založen na vládě skupiny prostřednictvím 

legitimního násilí, které v něm hraje určující úlohu. Stát se také dá definovat jako 

,,[...]společenství, které si na daném území nárokuje výhradní právo na používání 

legitimní fyzické moci“. [Weber 1998: 246]

Od předchozích společností se také liší „[...]členstvím založeným na teritorialitě a 

nikoliv na příbuzenství[..,]a stává se tak společenstvím méně homogenním a více 

odosobněným [Murphy 1999: 167]. Dle Murphyho se jedinci dobrovolně vzdávají 

některých svých svobod výměnou za poskytovanou právní a sociální ochranu. Tím, že 

mají volební právo všichni občané, je moc legitimizována a stát má tak legitimní právo 

vytvářet nátlak na své občany a ti jsou povinni svrchovanost takto ustaveného a 

legitimizováného státu uznávat a jeho nařízení a zákony považovat za oprávněné. 

[Murphy 1999: 167-8]

Pro pochopení legitimizace moci v období současnosti je  zásadní vysvětlit, na 

jakém principu je legitimizována a získávána moc v demokratickém systému. 

Demokracie bývá považována za jediné správní zřízení, které legitimizuje svoji moc 

nad lidmi. Moc se musí ve státě opírat o legitimní prostředky a pokud tomu tak je, 

vzniká panství nad ovládanými [Weber 1998: 247], Aby nebyla moc ze strany státu 

zneužívána, nebylo příliš zasahováno do práv občanů, dochází k oddělení moci 

zákonodárné, výkonné a soudní a vzniku systémů kontrol mezi těmito složkami, které 

jejich moc mají vzájemně vyvažovat.

Vzhledem k tomu, že v současnosti není možná přímá demokracie, a to z důvodu 

počtu volících, je vstup do složky zákonodárné, které se budu dále věnovat prováděn 

zastupitelským systémem. Faktem je, že některé prvky přímé demokracie jsou patrné i 

dnes, například referenda či přímá volba presidenta, ale ty plní okrajovou roli.

V současné společnosti je  největší koncentrace moci zpravidla v rukou vlády, 

potažmo politiky, jíž  se věnuji níže, a ta ji využívá především k hospodářské, sociální a
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vojenské kontrole. U vlády pak musí být vždy jen malá část populace, lépe se pak 

shodnou a zvládnou koordinaci společných činů vedoucích k udržení a posílení moci a 

další výhodou malého počtu je také lepší utajení těchto záměrů [Weber 1997: 611. 

Vstup do této mocenské vrstvy již není předurčen jako v předchozích společnostech a 

základními faktory ovlivňujícími přístup k moci se tak stává dosažené vzdělání, 

vykonávané zaměstnání a schopnost působit, ale i nadále je zde do určité míry důležitý 

původ, majetek či známosti, a to i v meritokratických společnostech. Vezměme si pro 

ukázku americké prezidentské volby, neb postu amerického prezidenta bývá 

přisuzován post nejmocnějšího muže planety. Při těchto volbách, ač se konají v 

„ideálu“ moderní kapitalistické a meritokratické společnosti, vidíme, do jaké míry je 

majetek, původ a známosti i nadále spoluurčující. Tím mám na mysli především vliv 

majetku a původu u rodin Kennedyů či Bushů na dostání se k moci.

Weber vysvětluje volby, které přístup k moci umožňují, jako proces, kdy 

,,[...]poměmě malý počet zájemců zajímajících se primárně o politický život, tj. o účast 

na politické moci, si svobodným přesvědčováním opatří stoupence, sebe sama a nebo 

své chráněnce představí jako kandidáty do voleb, [...] [Weber 1998: 266]. Občané si 

v nich volí ty, kteří nad nimi budou mít moc, mocenské postavení zde tedy vzniká 

dobrovolnou volbou, jejich moc se však pohybuje v předem poměrně přesně daných 

mantinelech [Weber 1997: 56-58]. Volby a výhra v nich je v demokratickém systému 

jediná legitimní cesta k moci. V zájmu udržení takto získané moci je nutné 

neorientovat se pouze na volby samotné, ale také na plnění záměrů v nich slíbených, 

neboť jako pojistka zde slouží možnost příštího nezvolení. Pro samotnou volbu 

zástupců je  problémem možnost vzniku „davové volby“, termín Le Bona, kdy jedinec 

není schopen racionálně uvažovat a zastává tak někdy pro něj nesmyslné a jeho 

zájmům nevhodné názory, podle kterých následně i volí[Le B onl997:84] Musí proto 

vždy při volbě být přítomna racionalita a logika a to i jako součást legitimizace 

moderní demokracie.

Volby sice znamenají především výhru většiny a faktem je, že demokracie není v 

podstatě nic jiného, než že vládne většina menšině, ale je  podstatnou součástí moci,
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ochraňovat právě menšiny. Menšina musí mít možnost podílet se na moci a 

presentovat svůj názor, není li jí to umožněno, přestává být systém demokratický a 

ztrácí svoji legitimitu. Navíc musíme vzít v potaz, že ani názorová většina ani menšina 

nejsou názorově naprosto homogenní a neměnné, a tak je možné mezi oběma 

přecházet a měnit tak svůj názor, volbu. [Hrabák 2004]

Volby samotné jsou dle Habermase i v současné společnosti doplněny o užívání 

tradice jako dalšího ospravedlňujícího prvku Tradice zůstává důležitým faktorem 

legitimizace, zůstává li součástí kontinuálních výkladových systémů [Habermas 

2000a], Zatímco v tradičních společnostech bylo pro kvalifikaci pro moc jedním 

z hlavních rysů stáří ztělesňující zkušenost a tradici, v moderní společnosti 

postproduktivní věk ztrácí význam a naopak se stává přítěží.

Jako jeden z dalších udržujících mechanismů moci státu je možno použít 

koncepci Foucaulta a jeho panoptikonu [Foucault Dohlížet a trestat], který se již 

nevyskytuje pouze ve věznicích a jiných institucích, ale byl rozšířen a to především 

policií na celou společnost. Zde nám dobře posloužil jako ukázka Orvell a jeho 

dílo 1984, neboť princip, kdy jsme pozorováni, nebo být můžeme, je přítomen i 

v současnosti.

Výše zmíněné podmínky ospravedlnění moci státu se dle Webera opírají o tři 

základní podpůrné prvky, jedná se o hospodářství, byrokracii a politiku. Nejprve se 

budu věnovat hospodářským  dispozicím, statkům a hodnotě, kterou ve své podstatě 

stát pro své občany představuje. Hlavní hospodářská moc státu spočívá v jeho zásazích 

do trhu, který ospravedlňuje nedostatečností rovných šancí.

Stát vyplňuje tyto nedostatky trhu především tím, že reguluje ekonomiku jako 

celek a má možnost plánovat a určovat podmínky fiskální a měnové politiky, čímž 

zamezuje nestabilitám, zároveň tím však částečně omezuje svobodu disponování 

výrobními prostředky. Stát tak částečně nahrazuje tržní mechanizmus, čímž si zároveň 

zvyšuje míru své moci, tento zásah do ekonomického systému však vede k politizaci
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výrobních vztahů a opět zvyšuje potřebu legitimizace státu. [Habermas 2000a: 47-57, 

108]

V některých případech se tak dostávají požadavky trhu do rozporu k politickému 

systému, snažícímu se o udržení své legitimity pomocí uspokojování požadavků 

společnosti. Čím více funkcí na sebe státní aparát přebírá, tím více narůstá potřeba 

legitimity moci. [Habermas 2000a: 63-72]. Kterou naopak naplňuje poptávkou po 

neproduktivních užitných statcích jako je podpora vědy, infrastruktury, vzdělání a tím 

zase své mocenské postavení zlepšuje a podporuje svoji legitimitu. [Habermas 2000a: 

47-57, 108],

Dle Habermase je  možné, aby stát, potažmo jeho administrativní systém, 

vstupoval do hospodářského systému, ale v případě, že je tomu naopak, že stát přijímá 

požadavky hospodářského systému, dochází ke krizi legitimity, neb tyto vstupy 

nezaručují zachování loajality veřejnosti. Stát nadále dostatečně neřídí ekonomický 

systém a není tak s to dostatečně zachovávat či vytvářet normativní struktury. 

[Habermas 2000a: 63-72]

Vzájemnému působení hospodářství státu a trhu se věnuji více v části, která se 

zaobírá spravedlností a rovností, ale zde je ještě podstatné ukázat vztah státního 

hospodářství a soukromých firem, neb firmy, tím, že značně rozhodují, kdo dostane 

přístup k jejich výtvorům, se do značné míry stávají také ovládajícími prvky moci a 

konkurencí státu, se kterým se navzájem ovlivňují a upřesňují podíl na moci. Dobrým 

příkladem silné mocenské pozice jsou korporace, disponující značnou mocí i mimo 

ekonomickou sféru. Podnik se stává státem ve státu, mající vlastní normy, pravidla a 

majitel, nebo ředitel takovéhoto podniku se stává následně autoritou [Weber 1997: 50- 

55 ]. Zároveň od svých zaměstnanců požadují podobnou disciplínu a podřízenost a 

naopak nabízejí výhody, čímž si nejsou nepodobní od fungování státu. Hlavní rozdíl je 

zde v dobrovolnosti, zatímco stát poslouchat musím, z práce mohu odejít. To činí 

rozdíl mezi mocí vyrůstající z tržní směny určované kompromisy zájmů a autoritou 

vzniklé z povinnosti poslouchat.
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Druhou ze základních složek podporujících státní moc je byrokracie. Tu je možno 

zaregistrovat v určité míře sice již  v devatenáctém století, plného rozmachu však 

dosahuje až v současné společnosti. V negativním smyslu je vysvětlována tak, že stát 

není podporován byrokracií, ale že byrokracie řízení státu přímo ovládá.

Pro vznik byrokracie je dle Webera rozhodující rozvoj peněžního hospodářství, 

speciálně pevná daňová soustava jako zdroj prostředků. Vzniká, je li nezbytná potřeba 

centrálně řízeného hospodářství, stálé armády, rostoucí komplikovanost civilizace, 

zajišťování potřeb jako pořádek a ochranu, organizovanosti. Její rozmach je způsoben 

hlavně technickými přednostmi před jinými formami organizace, dělby práce na 

základě věcných kritérií a především jasná neosobní pravidla. [Weber 1997: 73-80] 

Obecně se jedná o určitý druh sociální autority, o převádění moci na úřady, tedy 

byrokracie je výrazem legálního typu autority. [Weber 1997: 65]

Nejde ale o předání moci do rukou jednotlivých úředníků, je dávána k určitému 

postu úředníka, který je jmenován na základě pravidel, zkoušek a vzdělání nadřízenou 

instancí. Samotný výkon jeho funkce je řízen striktními pravidly, není libovolný. U 

ostatních občanů se původně těšil vyššího sociálního postavení, ta však dějinně upadá 

a v současnosti je  nejnižší tam, kde je jejich malá potřeba a společnost je  málo sociálně 

rozvrstvena. Vyšší moci požívá úředník volený těmi, které ovládá, neb není toliko 

závislý na instanci nad ním, není však volen toliko na základě odbornosti, ale spíše na 

schopnosti přesvědčování lidu. Dnes je délka trvání disponováním moci ze strany 

úředníka závislá na jeho výkonu a eventuálně na volbách, zatímco původně bylo 

obvyklé jmenování celoživotní [Weber 1997:67-73]

Byrokracie si udržuje legitimitu tím, že dodržuje své základní principy, například 

vymezené kompetence nebo oddělení úřadu od soukromí [Weber 1997: 65-67], Jako 

taková je velmi těžko zničitelná, neb má velmi silnou mocenskou pozici, která vychází 

z postavení „ [...]školených úředníků, v porovnáni s nimiž jsou ostatní v postavení 

diletantů“ [Weber 1997: 84], Tu ještě prohlubuje utajení záměrů a vyloučení 

veřejnosti, neboť na veřejnost dává jen to, co jí nemůže uškodit. [Weber 1997: 85]
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V moderní společnosti jsou správa a vláda úzce propojeny, byrokracie je tedy 

úzce spojena s politikou , samotný stát je veden a ovlivňován politikou, již je možné 

definovat jako snahu o podíl na moci nebo o vliv na rozdělení moci. Pro vstup do 

politiky byla původně určující přízeň panovníka a hlavním smyslem takto dosazeného 

politika byl fungovat jako jeho poradce, nebo jako správce nej vyšších správních úřadů.

V současnosti je  ideálem výběr na základě vyššího a odborného akademického 

vzdělání, a schopnosti prosadit názory těch, které zastupují.

Politickou moc representují politici organizovaní ve stranách. Strany byly 

původně družinami stoupenců aristokracie, později doplněné o strany vzdělaného a 

majetného měšťanstva [Weber 1998: 267-268 ]. Giddens definuje politickou stranu 

jako „organizaci usilující o získání legitimního podílu na vládě prostřednictvím 

volebního procesu“ [Sociologie 1999: 342]. Nejvyšší mocí disponují ti, kteří jsou ve 

straně nejvýše, a tak je v současnosti dostání se politika k větší moci uskutečnitelné 

především pomocí sjezdu strany. Moc je tak v rukou těch, na nichž je finančně, nebo 

osobnostně chod strany závislý, na těch, kteří ji representují. Strana získává moc na 

základě hlasů voličů, rozšiřování pole přívrženců, potažmo pak mandátů k výkonu 

moci.

Politika a politici vytvářejí politický systém, který je dle Habermase 

„v diferencovaných společnostech v nadřízeném postavení vůči systému 

sociokultumímu a ekonomickému [Habermas 2000a: 14]. Sociokultumí systém ovládá 

pomocí sociálně státních výkonů, za což je mu odměnou loajalita ovládaných a 

ekonomický systém je ovlivněn jeho výkony řízení a odvádí mu fiskální poplatky 

[Habermas 2000a: 15]. Dle Luhmannaje zároveň zásadní nezávislost systému řízení na 

politickém subsystému, kdy politika, jako taková, vytváří sama legitimizaci, stává se 

legitimizačním systémem a výkon moci spadá do systému správy [In Habermas 

2000a: 163-171],
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Na konci části věnované státu bych chtěl poukázat na některé zásadní problémy 

legitimizace, které vycházejí z role suverenity jedince v legitimizačním procesu. 

Například Betham chápe suverénního jedince jako základní prvek, na němž je založena 

politická společnost [inPřibáň 1997: 59] a veřejné mínění jako kontrolující prvek jí 

vykonávané politické moci [inHabermas 2000b: 179], Tito jedinci však moc nejen 

ustanovují, ale jsou i subjekty moci samotné [Přibáň 1997: 17]. Idea suverenity lidu je 

předpokladem teorií společenské smlouvy, z níž vychází i existence státu. Teoreticky 

je pak moc v demokracii legitimní, existuje li suverenita lidu a legitimní je ten režim, 

se kterým souhlasí alespoň většina obyvatelstva.

Hrabák ale tvrdí, že na základě tohoto principu může vzniknout problém, neboť 

vůdce, politik zvolený určitým množstvím voličů se pokládá za zprostředkovatele vůle 

lidu, jejího naplňovatele a domnívá se, že jako ztělesnění suverenity není ničím 

omezen. U vládců zvolených suverénním lidem je tato tendence větší než u vládců, 

kteří odvozují svoji legitimitu od Boha. Tento jev se zdá zvlášť typický pro 

prezidentské systémy, kdy je prezident volen v přímém hlasování. Takto zvolení 

prezidenti inklinují k uzurpaci a ke zneužití moci. Dalším problémem je  fakt, že 

souhlas většiny by mohl legitimizovat vpodstatě jakýkoliv režim, jako například 

nacionálně socialistický režim v Německu před druhou světovou válkou, který by 

existoval se souhlasem většiny. Dokonce i samotná legitimita získaná většinou je zde 

problémem, je totiž možné získat ji likvidací té části společnosti, která nesouhlasí a 

zajistit si tak většinu, nebo se naopak stát nelegitimním při změně názoru většiny 

obyvatelstva a je tedy nestálá. [Hrabák 2004]
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Současnost a moc organizací

Nejen stát disponuje v současnosti značnou mocí, jsou to také organizace, se 

kterými se musí o moc dělit. Jedná se o organizace nevládní, kterým se věnuji v druhé 

části věnované organizacím, ale především jsou to mezivládní organizace, v porovnání 

s nimiž stát přestává stát být nej silnějším nositelem moci. Jedná se o organizace 

hospodářské, ekonomicky zaměřené, politicko mocensky zaměřené a především pak 

různá společenstva států.

Hovoříme li o mezivládních organizacích disponujících v současné době značnou 

mocí, jako je G8, WTO, NATO, atd., je  potřeba mít na mysli fakt, že se nejedná o 

politickou instituci jako takovou, jedná se o dohodu několika suverénních států. 

Legitimita těchto organizací tedy vyplývá z legitimity vlád zemí, které do ní vstupují. 

Ty ji respektují, pokud tak činí na základě uznávání její autority, a ne z důvodu 

donucovacích prostředků. Organizace nemají většinou přikazující charakter, 

nedisponují možností potrestání, jednají tady spíše jako doporučující. Mezivládních 

organizací je v současnosti okolo 350, což je mimochodem za posledních sto let nárůst 

skoro desetkrát [Pehe 2006], pro širší rozpracování jsem si vybral dle mého názoru 

nejmocnější, a to OSN a pro nás nej aktuálnější, EU.

Ospravedlnění vzniku OSN je pochopitelné a po druhé světové válce by nikdo 

nepochyboval o podstatě její legitimity. Pro její členy je  její legitimizace jasně dána 

přijetím Charty OSN, tak se o legitimizaci její moci příliš nehovoří a je  spíše otázkou 

míra jejích donucovacích prostředků. Jedná se tedy především o její účinnost, její 

princip, je  totiž založena na „deklaracích“, které v podstatě přímo k ničemu nezavazují 

a následný postih není tedy přímo vyplývající z porušení, ve smyslu příčina-následek. 

Tuto roli zde hraje rada bezpečnosti. Problémem zde tedy není legitimita samotného 

držení moci, ale legitimovanost způsobu jejího užití a delegovanost patnácti zástupců, 

kteří o něm rozhodují.
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V našem případě je základní a v současnosti nejvíce diskutovanou mezivládní 

organizací Evropská unie, a proto se jí budu věnovat především. Ta vznikla jako EHS a 

jejím cílem bylo zlepšení a zvýhodnění obchodování a hospodářské spolupráce mezi 

členskými zeměmi, přičemž si nikterak nenárokovala moc v politickém smyslu 

chápání. Po vzniku unie se posunul její význam více do sféry legislativní.

V současnosti však již  disponuje množstvím nařízení a sankcí, ale ani samotné 

donucování zde není vykonáváno přímo, ale pomocí předpisů a norem. Demokracie je 

tak nahrazována technokracií. Legitimizace moci na základě technokracie se potýká 

s problémem, kdy moc je v rukou úzce specializovaných odborníků, jakési uzavřené 

elity, nemající mandát. Jedná se pak o úřednickou demokracii, nebo se již  o demokracii 

nejedná vůbec. [Hanák 2003: 59-80]

Pehe oponuje tím, že v rámci EU lze naopak hovořit o polycentrické vládě, která 

není založena vertikálně, ale horizontálně, tedy základní je zde vyjednávání a dialog 

mezi jednotlivými představiteli, kdy síla příkazu je  nahrazena koordinací cílů. A 

vzdání se části suverenity, která by nám byla v integrované Evropě spíše přítěží nežli 

výhodou, by pak legitimizovalo její existenci. [Pehe 2006]

Dle mého názoru jedná se však jen o způsob realizace moci, neutváří to samotnou 

podstatu legitimizaci instituce.

Naopak i Habermas říká, že legitimizace globální správy není možná, neboť 

standardně je politika legitimizována občany státu na určitém území mající určitou 

kulturu, normy a historii, tedy identitu. Pokud by měla být legitimizována nadnárodní 

správa, muselo by tak být provedeno občany, světoobčany majícími globální identitu 

[Habermas 2000b: 154-159],

Hovoří li Habermas o světoobčanství, můžeme vidět pokus o něco podobného ve 

vznikající ústavě EU, která by se stala legitimizující mocí eu a vytvářela by 

„superstrát“. Tím by se stala suverénní v mezinárodním smyslu, nabyla by právní 

nezávislost a tím by svrchovanost států a jejich moc minimalizovala a svoji moc 

donucovací podstatně zvýšila. Problémem je, že ústava ještě nedělá demokracii, 

zásadní je  však otázka následné legitimitě takto spojených států. Došlo by totiž
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k dualismu, kde by byl svrchovaný stát na straně jedné a nadnárodní federace v podobě 

EU na druhé a mezi tím ústava nadřazena ústavám členů, která by tvořila federaci, 

unii. [Hanák 2003:65-72]

Chci li poukázat na legitimnost moci EU je potřeba ji porovnat s USA, které jsou 

chápány jako protiváha a se kterými je na hospodářské i politické rovině často 

poměřována. Porovnáme li však EU a USA, vidíme, že je založena na velmi odlišných 

ideálech. USA vychází z jednotného národa spojeného původně na myšlence základu 

legitimity víry v boha, ono americké in bod de trust, zatímco EU vyvstala z evropského 

společenství založeného na hospodářské moci [Hanák 2003: 20-26]. USA sice vznikla 

před více jak 240 lety, ale i v současnosti je  vliv víry silně patrný a dodnes se na něj 

odvolávají. Obecně má náboženství zásadní vliv na vznik všech pospolitostí a potažmo 

pak států a tím, že EU a podobné organizace nevycházejí z tohoto principu, jsou 

zřízeny spíše technokraticky, není jejich legitimizace možná stejným způsobem. Z toho 

tedy plyne, že pro spojení států má jako legitimizační prvek větší sílu náboženství, 

nežli ekonomika, a to i dnes.

Nakonec je dobré uvést přístup občanů k legitimizaci EU v České republice, 

přičemž vycházím z výzkumu CVVM Členství České republiky v EU očima 

veřejnosti, provedeného začátkem dubna 2007. Zde spokojenost se členstvím vyjádřilo 

pouze 32% občanů, zatímco 27% se cítí nespokojeno a 36% neví, to je od doby vstupu 

do EU nejnižší číslo, neboť spokojenost stále klesá. Ještě alarmující je, že necelých 70 

procent respondentů nevěří, že by rozhodnutí EU byla v zájmu České republiky nebo 

jich samotných. Je tedy patrné, že pokud budeme brát vůli občanů, jako legitimizační 

proces, nejsou teoreticky rozhodnutí EU, které se nás týkají, legitimní [CVVM 2007].

Stejně tak jako roste moc organizací mezivládních, nesou v současné společnosti 

značnou moc i nevládní organizace a občanská hnutí. Dalo by se říci, že se pohybují 

někde mezi jednotlivcem a státem.

Většinou nebývají byrokraticky organizovány, a tak jsou pružnější a rychleji 

reagují. Jejich legitimita je pak odvozena především ze zájmu o jeden problém a
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specializaci na tuto oblast. Mají tak značnou schopnost přimět lidi na svojí stranu a 

získat jejich podporu. Jejich legitimita bývá často silnější nežli je tomu u státních 

organizací, neb se jedná o legitimitu horizontální, zatímco státní instituce vycházejí 

z vertikální. Užití jejich moci je orientováno především na stát, jeho ovlivňování. Musí 

však zároveň být k státním institucím tolerantní, neb jejich prostřednictvím dosahují 

svých cílů [Pehe 2006].

Husa vidí podíl hnutí na moci a její ospravedlnitelnost ve dvou rovinách, 

pozitivně, a to v případě, přispívají li k udržení či prohloubení demokratičnosti 

systému tím, že se sami podílí, nebo negativně, využívají li kritiky stávajících poměrů 

a oficiálních institucí, aniž by se nějak podílely na změně. Jsou li původní myšlenky 

hnutí, nahrazeny pouhou tendencí ke koncentraci politické moci, legitimita se ztrácí. 

Hlavní podstatu těchto organizací nevidí ve snaze o řešení problémů spojených 

s distribucí zisku a bohatství, ale rizik a ohrožení, [in Hrubec 2004a: Husa 197-233]

Nejkomplexnější výklad legitimizace nestátních organizací podává Lim, který je 

dělí na neziskové a ziskové. Obě jsou rysem kapitalistické společnosti, legitimnost těch 

ziskových je však měřena mírou jejich zisku, úspěchu v ekonomické sféře. Dále se 

tedy věnuji pouze organizacím neziskovým. Legitimnost těchto organizací je často 

diskutována a podstupuje kritiku. Tyto organizace jsou specifické pro severní 

polokouli a vychází z myšlenky, že je jim  podmínkou jejich zodpovědnost svému cíli a 

to jim dává část legitimity. Zároveň se ale také stávají samotnými nositeli a 

představiteli legitimity a ideje zodpovědnosti. Od devadesátých let se stále více snaží 

opírat o empirické výzkumy a ospravedlňovat své strategie vědeckými podklady, což 

značně zvyšuje jejich znalosti o daném problému, kvalifikaci a následně tím podporuje 

jejich věrohodnost a legitimitu.

Přestože jsou povětšinou nečlenské, mají obrovské množství finančních 

přispěvatelů a dobrovolníků, tedy důležitý prvek podpory je  přesvědčení, které sdílí 

více lidí, nicméně jsou závislé na vnějším financování, a tak musejí podávat zprávy o 

svém hospodaření. [Lim 2002]
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Obecně odvozují legitimnost od morálních a legálních zdrojů. Po legální stránce 

jim nejsou dány mandáty mezinárodním právem, po právní stránce je jim základem, že 

jednají dle mezinárodních i národních práv, dodržují jim  vymezené mantinely. Je jim 

také podporou, že často pracují s mezistátními organizacemi. Po morální stránce je jim 

ospravedlněním existence na hodnotách rovnosti, svobody a spravedlnosti. Značnou 

důležitost hraje legitimnosti prostředků, které vedou k cíli, musí tak nejen ospravedlnit 

sama sebe a také prokázat míru efektivity, které dosahují. Výše zmíněné umožňuje 

jejich legitimitu v demokratických společnostech, a to i přes to že neproběhl proces 

volby. [Lim 2002]

Momentem, kdy může vznikat zásadní problém legitimity se stává zasahování do 

situací, které znají pouze zprostředkovaně a nemají přímou zkušenost. Jejich 

legitimnost je nezbytně nutná, neb hovoří za ty a v zájmu těch, kterým se snaží 

pomoci. Potřebují tak i hmatatelnou stránku legitimity podporu lidí, jež se snaží 

chránit, jež přímo podporuje. [Lim 2002]
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Současné teorie moci a spravedlnosti

V této poslední části se budu více věnovat třem tématům, již považuji za nezbytné 

k doplnění předchozího výkladu a které s legitimizací moci úzce souvisejí. Pro jejich 

obsáhlost musejí být uvedeny v samostatné kapitole, v ostatních částech je na ně ale 

odkazováno. Jedná se o Lukešovu teorii moci, jedno ze základních a nejucelenějších 

děl o moci druhé poloviny dvacátého století a jejímu přístupu k n í v radikální 

sociologii, dále pak spravedlnost, neopomenutelnou to součást legitimimizace moci a 

nakonec ukázky základních nedemokratických systémů disponující mocí 

nezakládajících se na demokracii, se kterými se můžeme i v současnosti setkat.

Stejně jako radikální sociologie, tak i Lukešova teorie vychází z konfliktního 

uspořádání hierarchizované společnosti, dělené na ty, kteří moc mají a ty, kteří ji 

postrádají, tedy ovládané. Vychází z kritiky velkých teorií, především pak Parsonse a 

jeho strukturálního funkcionalismu, ale vzhledem k této práci je  tato teorie důležitá i 

proto, že Lukes částečně vychází z Webera tím, že se věnuje jeho kritice i tím, že 

stejně jako tato práce věnuje značnou pozornost politice.

Jedná se o konceptuálni analýzu moci, která měla od svého vydání zásadní 

význam. Lukes se v ní zamýšlí jak nad teoretickou, tak nad praktickou formou studia 

moci. Moc vidí jako vnitřní omezování a ospravedlňuje jí tím, že se jedná o kolektivní 

fenomén sloužící kolektivním zájmům [Holmwood 2005: 17].

Obecně je práce založena na odhalení odlišujících vlastností základních přístupů 

k moci, které dělí na jedno, dvoj a troj-dimenzionální, rozměrné. Přístup první, obecně 

považovaný za pluralistický, vidí zájmy o moc jako pozorovatelné a vyjádřitelné 

preference a konflikt zájmů je pak konfliktem těchto preferencí. Jeho podstatou je mu 

zaměření na chování v průběhu rozhodování nad problémy souvisejícími s konfliktem 

o moc, který je pozorovatelný [Lukes 1987: 15]. Právě toto zaměření na složku 

chování další dva přístupy kritizují, však jak tvrdí Lukes, druhý ji užívá v určité míře 

také. Dále první dva přístupy spojuje “ [...] důraz na procesy pozorovatelného
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rozhodování jedinců a skupin, během nichž je moc definována z hlediska schopnosti 

ovlivnit stranu jinou způsobem, jenž je v rozporu s jejich zájmy.“ [Holmwood 2005: 

34],

Druhý pohled však doplňuje první tím, že neuvažuje pouze o vlivu jedinců uvnitř 

politického systému, ale i vně a včleňuje do analýzy vztahů moci otázku kontroly nad 

programem politiky. Navíc se zde objevuje dělení moci na první význam, kdy 

představuje obecný způsob, jak se odkazovat na všechny formy úspěšné kontroly a 

druhý, pojímající ji jako snahu zabezpečit shody hrozbou sankcí, tedy donucování. 

[Lukes 1987:20]

Třetí rozměr se od předchozích odlišuje tím, že zatímco první se věnuje pouze 

konfliktu pozorovatelnému otevřenému, druhý jej doplňuje o uzavřený, troj- 

dimenzionální přístup se věnuje i rovině nepozorovatelných konfliktů. Především ale 

kritizuje behaviorálního hlediska prvních dvou, a vidí je  jako přiliž individualistická. 

[Lukes 1987:24]

Jeho teorie se dá tedy shrnout jako kritika jedno a dvoj-dimenzionálních přístupů 

k moci, které nahrazuje přístupem troj dimenzionálním, “který se orientuje se 

především na systematické vztahy v nich se jednotlivá rozhodnutí objevují a které 

ovlivňují to, jako záležitosti se stávají předmětem rozhodování[...]“ [Holmwood 

2005:16],

Pojem spravedlnost je  nedílnou součástí nejen sociologie ale i ostatních oborů 

věnujících se uplatňování moci. I Hobbes říká, že spravedlnost je  vůdčím principem 

politiky [Přibán 1997: 39]. Vzhledem ktom u, že zásadní rozdíly v moci státu 

nacházíme mezi sociálními a liberálními státy, budu se v další části věnovat více 

pojmu spravedlnost a rovnost, které jsou propojeny a s legitimitou úzce spjaty. Tato 

část sice výkladově patří k části o moci ve státě, já  ji však z důvodů její obsažnosti 

uvádím zvlášť.

Zásadní roli hraje pro spravedlnost nerovnoměrné rozdělení bohatství, tedy 

nerovnost. Dle Muchy je neodstranitelná, ani v historii však nenajdeme společnost
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rozdělující moc všem stejně. Přestože rovnost v přístupu k moci je dána základem 

demokracie, realita je  odlišná, neb sociální pozice jednotlivců se v jednotlivých 

aspektech liší. Jedná se o výchozí pozici k ovlivňovaní moci, která je v současnosti 

dosti závislá na finančních dispozicích.

O legitimizaci nerovnosti v přístupu k moci se nejobsáhleji věnoval Weber, a to ve 

svém pojmu charismatické, tradiční a legálně racionální panství, kterému se podstatněji 

věnuji v části o dějinném vývoji legitimizace moci. Zároveň ale existence velké 

sociální nerovnosti a tedy i přístupu k moci způsobuje oslabení, eventuelně až ztrátu 

legitimity vlády a systému a vyvolává společenský konflikt a může vést až k zhroucení 

systému. [Mucha 2001: 100-110]

Hovoříme li o spravedlnosti, či nerovnoměrnosti rozdělení moci, nedobereme se 

k žádnému výsledku, pokud si nedefinujeme základní přístupy, se kterými se můžeme 

v současnosti setkat. Jedná se o modely , které v reálných podmínkách neexistují 

v čisté formě, ale dle míry v jaké jsou podstatou v zřízení státu, odvíjí se vliv 

spravedlnosti, potažmo rovnosti na moc státu.

Liberalismus, kladoucí důraz na individualismus, se obecně moc státních institucí 

pokouší minimalizovat a její aplikaci chápe jako legitimizovatelnou pouze pro případy, 

kdy trh selže. Garantem spravedlnosti je  zde tedy trh, určující všem stejné podmínky a 

je i strůjcem nerovností, které však nejsou považovány za nespravedlivé. Dochází li 

v zájmu vyvážení nerovností k redistribuci, způsobuje to ztrátu zodpovědnosti o sebe 

sama, podstata suverenity jedince disponujícího volebním právem a možností 

legitimizace moci je tak z velké části narušena. Extrémním, případem je pak 

libertarianismus, který moc státu minimalizuje na roli strážce pořádku. Ani v případě 

konservatismu nejsou svoboda a rovnost přítomny zároveň a moc státu je omezena a 

doplněna především o zprostředkující skupiny, pohybující se mezi individuem a 

státem, viz nestátní organizace. I zde je tedy stát legitimován vykonávat moc 

v omezené míře. Oproti výše zmíněným teoriím socialismus, jako státní zřízení, 

individualismus popírá a spravedlnost a rovnost musí existovat společně. V podstatě za 

veškerou sféru života je zodpovědný stát, což mu v takovém zřízení dává moc podnikat
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jednotlivé kroky. Jeho legitimizace je tedy dána odevzdáním se do jeho rukou.

V etatistickém socialismu je moc státu podstatně vyšší, neb disponuje kompletním 

vlastnictvím, nežli je  tomu u demokratického socialismu, jenž funguje na principech 

demokracie, však s vyšší intervencí státu.

Pro ukázku teorií, které se spravedlností a mocí zabývají se dále věnuji základní 

polaritě mezi individualistickým liberalismem v podání Rawlsovy teorie spravedlnosti 

a kolektivistického přístupu G.A.Cohena.

Rawlsova teorie je jedna z nej používanějších a je pojímána jako polemika s 

utilitarismem. Spojuje princip spravedlnosti s pojmem slušnost a samotný vznik 

principů spravedlnosti chápe jako výsledek dohody a jednání v počáteční fázi systému. 

Vychází tedy z principu, že jestliže existuje nějaká ústava, legislativa a jiné instituce 

moci, pak vycházejí z určitého pojetí prvotních principů spravedlnosti, které byly 

předem dohodnuty. Zvoleny byly nevědomě, nikdo není znevýhodněn či naopak, jsou 

tedy výsledkem slušné dohody. Uspořádání systému institucí je pak spravedlivé, 

jestliže se sleduje kontinuita s prvotními dohodami, jsou pouze dále doplňovány, ne 

však měněny. Jsou tedy z pohledu spravedlnosti legitimizovány dodržováním na 

počátku dohodnutých podmínek. [Rawls 1995: 21-22]

Dle mého názoru se jedná spíše o ideální typ a základní je do jaké míry se 

organizace společnosti přibližuje společnosti založené na principech spravedlnosti jako 

slušnosti a tím určují dobrovolnost uznání mocenských institucí.

V počátečním stádiu není závist, nejsou jí motivováni , nezajímají se o zájmy 

jiných, dokonce mohou být jejich zájmy i protichůdné, jsou tedy zásadní úmluvy, které 

jsou široce a dobrovolně přijímány, na nichž se následně staví [Rawls 1995: 311]. Ani 

na počátku tedy nebyla rovnost a v duchu liberalismu tvrdí, že ani nerovnost 

v současnosti není nespravedlivá, jestliže tím, že někdo disponuje většími výhodami, 

zlepšuje situaci lidí s výhodami menšími. Redistribuci, rozdělování spravedlnosti 

provádí 4 sekce vlády alokační, stabilizační, redistribuční a rozdělovači [Rawls 

1995:169]. Rovnost u něj znamená, že žádný člověk nemá nárok na přednostní 

zacházení. Jako spravedlivý systém uvádí ten, který vychází z prvotních dvou principů,
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a to existenci pravidel, platících pro každého stejně, určujících svobody omezené 

pouze svobodami ostatních a princip nerovností, z nichž má každý nějaký prospěch. 

[Rawls 1995: 48-50]

Spravedlnost nepřipouští, aby se „ztráta svobody pro některé osoby dala napravit 

větším dobrem pro osoby jiné“ [Rawls 2005:17], přičemž ukazatele svobody vidí ve 

třech složkách:svobodné subjekty, na restrikce a omezení, od nichž jsou osvobozeni a 

co smějí a nesmějí svobodně učinit. [Rawls 1995: 128]

Tuto teorii doplňuje v díle Political Liberalism o pojem veřejného rozumu, který 

chápe jako základní prostředek k legitimizaci moci. Způsob, kterým se ve veřejné 

rozpravě dochází k důležitým rozhodnutím, speciálně pro oblast politickou a 

spravedlnosti, neb pro ostatní sféry života nemá rozhodovací kompetenci [Hrubec 

2004a: Znoj 25-47], Ve veřejném rozumu se vychází z důvodů, které jsou přijatelné 

jak pro jedince tak i celek a jsou založeny na principu reciprocity, tedy aby měl každý 

prospěch z dané situace. [Hrubec2004b: Velek 51-55]

Jak je patrné v Rawlsově teorii a liberalismu obecně, je ospravedlnění moci státu a 

jeho institucí podstatně větším problémem, nežli je tomu u kolektivistických teorií 

Tato teorie vytváří základ pro mnoho dalších, vycházejících především z polemiky 

s ní. Například komunitaristé nevidí podstatu morální spravedlnosti jako nezávislé na 

společnosti a vycházející z individua. Naopak tvrdí, že morální rozhodnutí jsou 

podřízeny kolektivním koncepcím dobra. [Hrubec 2004a: Znoj 25-47]

Z druhého pólu uvádím teorii Cohena, jako zástupce analytického marxismu. 

Cohen se věnuje liberální spravedlnosti jako iluzorní a přímo navazuje na Rawlse jeho 

kritikou. Základní mu je, že společnost není možno chápat jako spravedlivou, jestliže 

není rovná, čehož není možno dosáhnout, vychází li se z lidské sobeckosti, a to i 

v případě, že existují spravedlivá pravidla a instituce. Zásadní je  pro něj motivace 

k spravedlivému chování, jež se nesmí odvíjet od egoismu jedince, ale z jakéhosi 

mravního základu. Souhlasí sice s Rawlsem v nutností dobrovolného podřízení se 

institucím, tento proces se však neodehrává v každodennosti formou donucovacích 

pravidel, ale spíše formou morálního ospravedlnění. Výše odměny za dodržení
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principů nehraje při spravedlnosti roli, hlavním je akceptování principů za sobě vlastní. 

[Kubišová 2007]

V kapitole věnované moci státu jsem se soustředil pouze na státy demokratické, 

ale i v současnosti můžeme nalézt nedemokratické státy, které neopírají svoji moc o 

legitimní volby, v Evropě bývá dáván za příklad režim v Bělorusku, uvádím zde proto 

některé základní alternativy států a zřízení disponujících mocí. Vesměs se zm oci 

vykonávané legitimní vládou po ztrátě legitimity stává autoritativní režim, tyranie, 

nebo totalitní vláda, které omezují osobní i politické svobody. V následujících 

popisech vycházím především z Arendtové a Arona, dvou základních teoretiků 

moderního zřízení.

Z primárního omezení demokracie ve prospěch obvykle centralizované státní moci 

vychází autoritativní forma vlády. T a je  do jisté míry vázána zákony a pravidly a jejím 

zdrojem je „vždy nějaká vnější síla, její vlastní moci nadřazená“[Arendt 1994: 11], 

která jí poskytuje legitimnost. Funguje na základě hierarchické struktury, 

pyramidálním modelu, moc se v ní přenáší sestupně od vládce a čím se dostává dál, 

tím má nižší účinnost. [Arendt 1994: 9-12]

Oproti tomu tyranie je  řízena pouze vůlí a zájmy vládce, moc je  pouze v rukou 

panovníka a k žádnému přenosu moci nedochází [Arendt 1994:13], Další možností je 

totalitní vláda, která funguje na základě řízení zevnitř, ze svého středu. Moc je 

vykonávána vůdcovským vedením, které je podporováno svými sympatizanty, 

„odlišující se od přesvědčení ostatních lidí jen stupněm radikality a mírou sympatií“ 

[Arendt 1994: 14]. Používá sice také voleb, podobně jako demokracie, ty však nemají 

umožnit občanům volbu samotnou, jejich cílem je pouze podpořit stávající systém.

V poslední době dochází k ještě jednomu typu ztráty moci z rukou vlády, přeměně 

vlády v byrokracii. Byrokracii v této práci věnuji podstatnější část, nikoliv však jako 

formě vlády, ale jako jejímu podpůrnému prostředku. Tato forma moci, která není 

vládou jedince, ani rodu, kmene, či společenstva, ale anonymní nadvládou složitého 

systému úřadů a která ubírá každému jedinci jeho moc jednat. [Arendt 1994:13-14]
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Vzhledem k radikální sociologii, jako jedné z výchozích inspirací práce, musím 

výše uvedená nedemokratická zřízení doplnit o teorii panství elit. Její zastánci, Pareto, 

Michels považovali demokracii již  jen za možnost být volen do mocenských pozic, 

které následně vytvářejí vládnoucí elity, které mezi sebou uzavírají dohody, používají 

moc k soukromým účelům a nejsou závislé na legitimizaci. Zatímco pluralismus elit 

vychází z podmínek demokracie tím, že elity si navzájem konkurují a netvoří aliance, 

jsou volitelné a tedy i nehrozí přechod v dědičnost, nebo zamezení ostatním elitám 

v participaci na moci - pak se dají považovat dle dané teorie za legitimní. [In Habermas 

2000a: 155-156]
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Závěr

V této práci jsem se pokusil o nalezení základních principů a složek legitimizace 

moci, faktorů, které pomáhají se k moci dostat a následně si jí udržet. Jak ukazují výše 

uvedené skutečnosti, společnost se vývojem dostala do stádia, ve kterém je moc jednou 

ze základních kategorií její existence. Současná společnost je pak viděna spíše jako 

konfliktní, dělená na ty, kteří moc mají, a na ty kteří po ni touží.

Již ve výše uvedeném výkladu dějinného vývoje je patrná rostoucí hierarchizace 

moci, tehdy ještě legitimizované především příbuzenstvím, náboženstvím či tradicí. 

Přestože je moc v současné společnosti všudepřítomná, jak jsem uvedl již na začátku, 

její koncentraci nacházím v nej větší míře ve třech organizacích, u kterých se jí více 

věnuji. Jedná se o stát, mezivládní organizace a nevládních organizací. Státní moc je 

legitimizována na základě svobodných voleb a z nich vzešlé vlády, mezivládní 

organizace pak z toho principu vycházejí také, neb ospravedlňují svoji moc nad 

členskými státy dobrovolností jejich vstupu a legitimitou jejich vlád, jenž stím  

souhlasila. Nevládní organizace čerpají svoji legitimitu naopak ze sledování cíle, který 

stál u jejich vzniku a na jehož základě získávají podporu jedinců a institucí. Každá má 

tedy jinou podstatu legitimizace své moci, pojí je  však dva základní prvky, bez kterých 

se ani jedna neobejde a které i celkově odlišující legitimizaci moci v současné 

společnosti od předchozích společností. Jedná se o snahu o fungování principů 

spravedlnosti, minimalizaci nerovností a spravedlnost, alespoň teoretická, se tak stává 

určujícím principem, ze kterého by měla moc ve společnosti vycházet. Především ale o 

suverenitu jedinců, na jejímž základě se jedinci rozhodli a která je určující pro 

legitimizaci všech tří organizací. Je jí  potřeba k výkonu politické moci státu, tak i jako 

podpory nevládních organizací ve snaze dosáhnout vytyčených cílů. Je zde však rozdíl, 

neb zatímco v zájmu nevládních organizací se jedinec rozhoduje suverénně a moc jim  

deleguje z nezištných důvodů, u státu za to očekává nějakou odměnu nebo alespoň její 

vidinu, jenž může mít v podstatě jakoukoliv podobu. Moc státu je pak závislá na tom, 

zda je s to trvale zprostředkovávat tuto odměnu, plnit sliby a jeho vlastní motivy zde
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hrají marginální roli. Hlavní jsou motivy stoupenců, kteří jsou však nepřímo pod jeho 

kontrolou tím, že v něj věří.

Z práce vyplývá existence legitimizaci moci a jejího výkonu ve dvou rovinách, 

buďto za účelem zisku a udržení moci, pro moc samotnou a prestiž, kterou představuje, 

nebo její zisk pro službu jiným. Zatímco dříve byl zisk moci a její výkon brán spíše 

jako pocta a čest bez nároku na odměnu, v současné době, jedná se především o 

politiky, je to spojeno štědrým odměňováním, což často vyvolává nevoli a problémy 

s legitimizaci.
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Přílohy - Projekt Bakalářské práce

Projekt bakalářské práce

Pojem legitimizace moci v sociální filosofii

a) Problém
V této práci se chci pokusit na základě studia textů a knih od rozdílných autorů o vysvětlení způsobů 

legitimizace moci. Zjistit jaké jsou rozdílné pohledy na možnosti dostání se k moci, jejímu udržení a předání. 
Chtěl bych zběžně nastínit, jak se během dějin měnil pohled na moc a její legitimizaci a jaké to mělo dopady, 
většinu práce se však chci věnovat legitimizaci moci v posledním století. Hodlám se věnovat jevům, které 
moc podporují, nebo ji naopak oslabují a jaký je vztah mezi legitimní mocí a autoritou. Jako základní použiji 
díla Habermase, Webera a Arendtové, jejichž teorie doplním na základě studia další literatury.

b) Žánr a výchozí literatura
Tuto práci hodlám pojmout jako kompilaci. Jako základ použiji díla Habermase, Webera a 

Arendtové, která budu doplňovat o informace nalezené v ostatních, níže uvedených pracích.
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c) Předběžná struktura
1. Úvod - proč jsem si vybral téma zabývající se legitimizaci moci

- k jakému cíli bych chtěl studiem textů dospět
- o jaká díla se hodlám opírat 
-jak budu práci členit

2. Stručně charakterizuji práce Webera, |Arendtové a Habermase, zdůvodním proč opírám svoji práci 
právě o jejich díla.
3. Nástin rozdělení dějin dle jednotlivých druhů společností a stručné vysvětlení legitimizace 

moci v dané společnosti. Základní vývojové typy legitimizace.
4 .Rozbor legitimizace moci u Webera, Habermase a Arendtové doplněný o některé další 

autory zabývající se legitimizaci moci. Zde se hodlám zaměřit především na současnost.
4. Závěr - schnutí zjištěných a zapsaných argumentů a teorií

- odpovědi na základní otázky uvedené v úvodu a vyplývající z textu
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