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Úvod

Moc sa zvyčajne spája s politickou, finančnou, ekonomickou či práv-
nou sférou spoločenských štruktúr. Táto publikácia však má skromnejšie 
ambície – venuje sa moci na úrovni medziľudského styku. Takto vyme-
dzená moc sa týka priamo každého z nás, každý s ňou má nejaké skúse-
nosti, spájajú sa s ňou úspechy i neúspechy, máme voči nej viaceré pred-
sudky i očakávania. Človek, aktér mocenského správania volí mocenskú 
stratégiu. Druhá strana, prijímateľ, reaguje na mocenský podnet, akcep-
tuje návrhy, oponuje, súperí alebo zo situácie uniká. Uvedené predstavuje 
zjavne zjednodušený obraz. Medziľudská interakcia je omnoho zložitejšia 
a menej prehľadná. Je to spleť výziev, podnetov, súperenia, ústretovosti, 
teda komplexnej dynamiky medziľudského styku, na ktorého pozadí sú 
vždy viac alebo menej rozpoznateľné mocenské motívy.

Moc v interpersonálnom rámci nie je ani pozitívna, ani negatívna. Aká 
bude, rozhodne spôsob jej uplatnenia a dôsledky, ktoré z nej vyplynú. Moc 
sa využíva s istým zámerom. Podľa toho, akú má podobu a o aké ciele ide, 
môžeme rozlíšiť jej konštruktívne a deštruktívne zameranie. Posudzovať, 
čo je konštruktívne alebo deštruktívne, závisí od skutočnosti v prospech, 
resp. v neprospech koho alebo čoho je moc uplatňovaná. Z tohto výcho-
diska môžeme potom uvažovať aj o jej využívaní alebo zneužívaní. S fak-
tom, že v realite často pôjde o výsostne subjektívne hodnotenie situácie, 
motívov, zámeru a cieľov, neurobíme nič, môžeme ho len rešpektovať.

Moc je na jednej strane prirodzená, opakovane sa všetci o ňu v rôznej 
miere a rôznym spôsobom usilujeme, priznať radosť z mocenského sprá-
vania sa však v našej kultúrnej oblasti akosi nenosí. Väčšinou máme pre 
vlastné mocenské ambície rozmanité, často ušľachtilé, zväčša altruistické 
a menej egoistické zdôvodnenie. Jeden z cieľov tejto práce je uznanie, že 
moc je prejavom prirodzených potrieb človeka. Domnievam sa, že je lep-
šie snahu o moc priznať a reflektovať ju, ako ju popierať alebo ju raciona-
lizovať a zavádzať tým seba samého.

V posledných rokoch som sa podieľal na výskume mocenského sprá-
vania pomáhajúcich profesionálov. Pri tvorbe  publikácie, ktorá z  neho 



9

Moc je súčasťou každodenného života. Je prítomná v  neformálnych 
vzťahoch, formálnych situáciách, v  odborných záležitostiach, ako aj pri 
hľadaní tvorivých riešení. Tradične sa spája s  rozhodovacími procesmi, 
opodstatnene sa vníma ako súčasť politickej súťaže, manažérskeho pros-
tredia, silových zložiek, mediálneho vplyvu, výchovy a vzdelávania či súd-
nej praxe. V skutočnosti však presahuje tieto oblasti, ktoré by sme mohli 
priradiť k explicitnému a zväčša legitímnemu výkonu moci. Je viditeľná 
a čitateľná, rovnako ako nenápadná, diskrétna, implicitná v každodennej 
interakcii medzi všetkými ľuďmi. 

Mocenskú interakciu tvoria aktér (iniciátor) a prijímateľ (respondent, 
recipient). Medziľudský styk nie je len jednoduchým striedaním akcie 
a reakcie, ale spleťou vzájomných podnetov a výmen. Rozdelenie na akté-
ra a respondenta je len pomôcka na uchopenie problematiky recipročné-
ho ovplyvňovania a moci.

Názov tejto kapitoly je inšpirovaný publikáciou S. Freuda1, ktorý upo-
zornil na prejavy chybných úkonov v bežnom fungovaní človeka. Z istého 

1 FREUD, S. 1992. Psychopatológia každodenného života. Bratislava : Danubiapress, 1992. 
ISBN 80-218-0092-5.
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Teritórium je viditeľným a čitateľným prejavom moci. V celej histórii ľud-
stva a pravdepodobne vo všetkých kultúrach mocnejší mali (resp. si vydo-
byli) osobitý priestor. Veľký dom s výhľadom na dolinu pripomína hrad 
na návrší a učupené domy poddaných v podhradí. Veľká pracovňa, drahé 
auto, jachta, privátna alebo štátna ochranná služba, osobný šofér sú sym-
bolmi moci. 

Inšpirovaný Keltnerom (2016) som realizoval drobný „výskum“. Spo-
mínaný autor uvádza výsledky niekoľkých serióznych výskumných pro-
jektov realizovaných v USA. V nich sa potvrdilo, že ľudia s vyššou mierou 
moci porušujú dopravné (a iné) pravidlá častejšie ako iní. Výskumní-
ci predpokladali, že na drahých autách jazdia prevažne ľudia s  pocitmi 
nadpriemernej sociálnej alebo osobnej moci. Manažér významnej firmy 
sa pred pár rokmi zveril, ako bol šokovaný zvýšeným záujmom žien o jeho 
osobu od momentu, keď začal používať veľmi drahé auto. Mal jednodu-
cho väčší vplyv (moc), že mu to imponovalo a zvyšovalo sebaúctu netreba 
bližšie rozvádzať. Tieto poznatky ma viedli k úvahe, či sa slovenskí šoféri 
správajú podobne ako americkí. Počas opakovaných jázd diaľnicou medzi 
Bratislavou a Trnavou, kde sú tri jazdné pruhy a na celom úseku je obme-
dzená rýchlosť, som počas pätnástich jázd (jedna trvá cca 30 minút) sledo-
val správanie šoférov. Autá som rámcovo, podľa vzoru Keltnera, rozdelil do 
troch kategórií na základe ich odhadnutej hodnoty. Zámerom bolo pozoro-
vať disciplínu z hľadiska jazdy v pravom, strednom alebo ľavom jazdnom 
pruhu. Ukázalo sa, že výhradne v ľavom alebo strednom pruhu zostávalo pri 
reálnej možnosti zaradiť sa do pravého jazdného pásu 89,6 % vozidiel z naj-
drahšej skupiny, 70,32 % strednej kategórie a iba 26,1 % vozidiel najnižšej 
cenovej skupiny. Pravidlo zaradiť sa do pravého pruhu, ako to vyžadujú do-
pravné predpisy, väčšinu osôb na drahých autách nezaujímalo. Ľavý a stred-
ný pruh „patril“ im. Išlo o moc ako obsadené teritórium. Prekročenie 
povolenej rýchlosti sa preukázalo u najvyššej kategórie u 75,5 % šoférov, 
v strednej skupine u 85,1 % a v najnižšej kategórii u 41,5 % áut. Ak by sme 
chceli toto skromné skúmanie brať skutočne vážne, dalo by sa rozmýš-
ľať o tom, kto sa ako ponáhľa a za čím. Veľmi zľahka a povrchne by sme 
mohli uvažovať o ašpiráciách a oprávnení obchádzať normy. Celkovo po-
rušovalo obmedzenie rýchlosti pomerne veľa vozidiel, najviac zo strednej 
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Motivácia k moci nie je objektívne kvantifikovateľná. O hladine mo-
tivácie iných ľudí môžeme len uvažovať a  skúmať ju. V predchádzajú-
cej kapitole som uviedol, že slová sú schodnou cestou k porozumeniu 
mocenskej motivácii. Winter, Stewart (in Robertson, 2013) išli týmto 
smerom. Navrhli analyzovať hladinu mocenskej motivácie prostredníc-
tvom pojmov, ktoré ľudia produkujú. Vymedzili niekoľko obsahových 
kategórií prítomných v jazyku, ktoré vypovedajú o vyššej alebo vysokej 
motivácii k moci. Domnievajú sa, že motivácia k moci vedie k výrokom, 
v ktorých aktér môže predvádzať vlastný psychologický potenciál, fyzic-
kú silu a akčnosť. Aktér radí, odporúča, učí iných čo a ako majú vyko-
návať, často bez ich súhlasu. V slovách sa odráža snaha urobiť dojem, 
poučiť druhých, prispieť argumentom, ktorý nik nepoužil alebo je ob-
javný. V jazyku sa objavujú porovnávania, hodnotiace výroky, štatistiky 
a tvrdenia. Mocenskou pomôckou sú autority a ich citovanie. V jazyku 
sa slová neobjavujú náhodne. Vyjadrujú spôsob uvažovania, zodpove-
dajú emočnému ladeniu, súvisia s psychickými potrebami. Motívy pre-
sakujú do jazyka. 

Nakonečný (1996) upozorňuje na súvislosti medzi mocenskými mo-
tívmi a úzkosťou. 

Strach z moci iných, strach zo zániku moci, strach z vlastného výkonu 
moci, strach z mocenskej protiakcie a strach z neúspechu nie sú neprav-

depodobné, ako by sa mohlo zdať. V určitej fáze 
vývinu sa moc môže stať natoľko dôležitou, že 
jej strata vyznieva priam katastroficky, čo môže 
viesť k  ambivalentnému prežívaniu  sociálnych 
vzťahov alebo k nárastu celkovej úzkosti. Mana-
žér so závideniahodným „zlatým padákom“ bol 
po prepustení natoľko frustrovaný z  nedostatku 
vplyvu a moci, že nebol schopný sa koncentrovať 
na žiadne aktivity, ktoré v  minulosti praktizoval 
vrátane záujmov. Predtým bol vášnivý lyžiar, po 
strate pozície nenachádzal uspokojenie ani v akti-
vitách tohto typu. Dostal sa do stavu podobnému 
vyhoreniu, nič nedokázal robiť, nič ho nebavilo, 
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Moc bežne v živote uplatňujeme i prenechávame druhým (pokiaľ nie 
sme v pozícii absolútnej moci). Mocensky sa správame a na moc druhých 
nejako reagujeme. Oba javy „výdaj a príjem“ moci nemožno skúmať od-
delene, akcia vyvoláva reakciu a tá opätovne ovplyvňuje iniciátora. Záme-
rom nie je opísať celú sekvenciu vzájomných vplyvov a dôsledkov. Tie sú 
vždy unikátne v závislosti od zámeru, motivácie, správania zúčastnených, 
kontextu, ich vzťahu, spoločnej skúsenosti a konkrétneho cieľa. V prvej 
časti pôjde skôr o  snahu nájsť odpoveď na otázku ako zvládať mocen-
skú motiváciu a správať sa pritom konštruktívne. Druhú časť tvorí úvaha 
komu a prečo dovoliť prevziať alebo odovzdať moc.

Uplatnenie moci
Moc je súčasťou každej medziľudskej interakcie a celkom prirodzene 

ju potom chceme uplatniť častejšie alebo menej často, razantnejšie alebo 
mäkšie. Moc má potenciál meniť svet a uspokojovať naše individuálne po-
treby a/alebo záujmy nejakého celku. Keltner (2016) a Diamond (2016) 
venovali tejto téme časť svojich diel. Prvý autor sa skôr zameriava na in-
terpersonálny rámec, druhá autorka zdôrazňuje prepojenie osobnej a so-
ciálnej moci. Kombináciou oboch zdrojov, miernou úpravou a niekoľkými 
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