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Shrnutí 

Václav Vidím (dále autor) se ve svém textu pustil do nejednoduchého úkolu filosoficky 
zpracovat téma identity a jednání na základě nefilosofických knih Frantze Fanona. 
Adjektivum „nefilosofický“ používám záměrně k posílení složitosti autorovy situace. Texty 
Frantze Fanona (Černá kůže, bílé masky a Psanci této země) nejsou filosofickým traktátem; 
mají-li být tyto texty traktovány ve vztahu k Hegelovi, Marxovi, Sartrovi či Arendtové, je 
třeba z nich nejprve filosofii - skrytou ve vzdělání jejich autora a několika málo zmínkách – 
udělat. Práce by měla představit filosofické předpoklady Fanonovy pozice, případně prostě 
jeho názory podrobit filosofické kritice (jak uvidíme, příležitostí je hned několik). Bohužel 
autor toto nedělá a zůstává u (mnohdy oslavného) referování díla Frantze Fanona s několika 
odkazy k filosofickým problémům. V tomto ohledu mám jisté pochyby, zda text skutečně 
odpovídá nárokům na bakalářskou práci z filosofie. 

Ve třetí kapitole autor píše, že „kolonialismus je socio-ekonomický problém“ (s. 20). Bohužel 
je otázkou, zda se autorovi podařilo postihnout jeho filosofické aspekty a dimenze. 

V Úvodu (s. 6-7) nás autor seznámí s postavou Frantze Fanona a jeho životními osudy, které 
jsou potřeba pro kontextualizaci jeho díla; obdobně pak postupuje v historické kapitole 
Kontext doby (s. 12-13). Mezi tyto kapitoly je vložen stručný systematický úvod, ve kterém 
autor představuje hlavní body svého zájmu: identitu a jednání (s. 8-11). V druhé kapitole se 
autor věnuje fenoménu odcizení v případě jak černocha, tak bělocha (s. 14-17). Třetí kapitola 
se věnuje tématu svobody a identity individua, resp. národa (s. 18-23). Kapitola Dialektika 
kolonialismu (s. 24-28) podle mne splňuje nárok vyrovnat se s Fanonovým textem z hlediska 
filosofie; kapitola se věnuje interpretaci Fanonova pojetí vztahu negr-běloch, resp. 
kolonizovaný-kolonizátor (tyto pojmy Fanonovi leckdy splývají) z perspektivy Hegelovy 
dialektiky. Pátá kapitola se týká boje a násilí (s. 29-34), resp. má jít asi o vysvětlení hodnoty 
násilí ve Fanonově koncepci. 

 

Kritické poznámky 

V kapitole Vytyčení pojmů mi není jasné, co to je „otázka jednání“; autor nikde nevysvětlí, co 
tím myslí. V průběhu práce se ukáže, že má na mysli zřejmě problém násilí (viz. kap. 5.1). Dále 
si v rámci této kapitoly nejsem jistý, že je Aristotelés (se svým důrazem na physis a s ní 
spojené organické přechody a vývoj) vhodným protikladem Hegela, zejména za 
argumentačním účelem dané pasáže. 

Jedním z konceptů, který není nijak vyložen je odcizení; na místo výkladu autor uvádí jen 
několik údajů a zážitků z Fanonova života. Proč autor na s. 14 hovoří o historické nahodilosti? 



Z jakého Fanonova textu tak odvozuje? Tato zmínka je podle mne naprosto nedostatečná 
vzhledem k problematice, kterou otevírá. V závěru kapitoly se vytrácí téma odcizení; naopak 
případný čtenář by si přál, aby autor alespoň rudimentárně rozpracoval své poznámky o 
autenticitě. 

Co to znamená, když autor na začátku třetí kapitoly tvrdí, že „svoboda … je základním 
stavebním kamenem ontologie“ (s. 18)? Ve třetí kapitole se také naplno projevuje 
nedostatečný autorův odstup od Fanonova díla: Fanon píše text, který má mj. za úkol burcovat 
a vést, domnívám se, že bakalářská práce je poněkud jiným druhem textu. Proto překvapuje 
nekritické přejímání militantního slovníku, když autor vyzývá k boji (s. 20, 23, 24), resp. 
zničení představ (s. 23). 

Ve čtvrté kapitole si nejsem jist, k čemu autor vlastně došel, resp. chce dojít. Ačkoli zde tvrdí, 
že v Kojévově interpretaci lze Hegelovu dialektiku s Fanonovým názorem propojit, dříve psal, 
že Hegel není k interpretaci použitelný (s. 24 aj.). Zároveň nemile překvapuje absence 
kritického odstupu od Fanona a naprostá absence diskuse se sekundární literaturou (ta je 
užívána čistě pro doplnění vlastního textu, kde k žádné debatě nedochází). 

 V páté kapitole podle mne není vyložena role násilí, resp. není vyložena hodnota násilí (ať už 
instrumentální nebo finální). Nerozumím větě „Podobně jako Kantův Kategorický imperativ 
je to u Fanona s násilím.“ (s. 31)  

 

Závěr a hodnocení 

Pro obhajobu navrhuji následující otázky: 

• Bylo by možné vyložit problém s identitou kolonizovaného tak, aby byl vidět nikoli 
jen praktický, ale také teoretický aspekt problému? 

• Jak lze tedy chápat vztah mezi Hegelovou dialektikou a postavením kolonizovaný – 
kolonizátor ve Fanonově díle? 

• Na čem Fanon zakládá hodnotu násilí a jak hodnotíte jeho argumentaci v tomto bodě? 

 

Je patrné, že tři výše zmíněné otázky se týkají základních tezí autorovy bakalářské práce. Práci 
samotnou pokládám v současné podobě za velmi problematickou. Text se de facto úspěšně 
vyhýbá dopracování téměř všech filosoficky zajímavých problémů a témat. Váhám, zda práci 
doporučit k obhajobě. Nicméně v případě úspěšného vyrovnání se s výše uvedenými 
otázkami během zkoušky doporučuji hodnotit dobře. 
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