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Prezentace: Důvody pro volbu tématu: Fanon je v tuzemském
akademickém prostředí okrajový, navíc problematika rasové
emancipace je dlouhodobě předmětem kandidátova zájmu. Cílem
práce je postihnout filosofické aspekty Fanonových teoretických
postojů s důrazem na téma uznání a jeho implikace. Prostředkem
výkladu je analýza pojmů odcizení a autenticity s využitím Hegelovy
dialektiky pána a raba.
Školitel: Vůdčí otázka – zda je zjednání identity kolonizovaného
výsledkem, anebo podmínkou emancipačního procesu v rámci
ustavených kolonizačních vztahů. Hlavní napětí je dáno tím, že
podmínkou svobody je jednat v souladu s vlastními myšlenkami a
hodnotami, jimiž ale kolonizovaný z definice nedisponuje. Kandidát
nedostatečně vymezil konceptuální podmínky procesu „nabývání
vlastního“, který je při zjednávání sebeidentity zásadní. Práce otevírá
spousty zajímavých témat, ta však nejsou náležitě uchopena a
dostatečně rozpracována. Je otázkou, zda autor vnášením
výkladového konceptuálního aparátu heterogenního vůči Fanovovu
nevede k pokřivení Fanonových ústředních tezí. Práce má zajímavé
téma a vykazuje tah na promýšlení aktuálních témat, ale byla zjevně
dokončována ve spěchu a v mnoha ohledech byl potenciál promrhán.
Předběžný návrh hodnocení – velmi dobře až dobře.
Oponent: Ústřední problém – je velkou otázkou, zda se kandidátovi
vskutku podařilo překonat rovinu pouhého oslavného referování
Fanonových výpovědí směrem k postižení filosoficky relevantních
aspektů Fanonových stanovisek. Filosofický potenciál mají zejména
pasáže o dialektice kolonizátor-kolonizovaný a pasáže o násilí a jeho
úloze při rušení kolonialismu, příležitost však kandidát promarnil.

1 Václav Vidím



Obecně také chybí kritický odstup od Fanona, zejména v závěru
práce. Konkrétní otázky: (1) Je třeba vyložit problém s identitou
kolonizovaného tak, aby vysvitla jeho filosofická relevance. (2) Jaký
je vztah mezi Hegelovou dialektikou pána a raba a dialektikou
kolonizátor-kolonizovaný? (3) V závěrečné 4. kapitole není jasné, co
chce vlastně kandidát dokazovat a k čemu vlastně nakonec dospívá.
(4) Jaká přesně je tedy podle Fanona úloha násilí? Předběžný návrh
hodnocení: dobře až neprospěl.
Obhajoba: Kandidát uznává nedostatek odstupu, podle jeho názoru
ale nelze říci, že Fanonovy texty mají za hlavní cíl „burcovat“,
protože není jasné, kdo je vlastně adresátem jeho kritických
literárních analýz. Ad školitel: Pojem autenticity není vnesen do
Fanonovy koncepce zvnějšku, protože Fanon sám běžně pracuje s
neautenticitou, a implicitně se tedy zavazuje k nějaké pozitivní
koncepci autenticity. Ad oponent (1): Problém se promítá na rovině
norem: pojem normality a přirozenosti je konstituován rasisticky a
kolonizačně definovanými předsudky. Průvodním důsledkem je pak
nasazování tzv. „bílých masek“. Ad (2)-(4): Násilí má úlohu jakéhosi
hegelovského „druhého vyzvání na souboj“ za účelem stvrzení
vlastní identity ve změněném dialektickém rámci post-koloniální
situace.
Verdikt komise: Po úvaze a hlasování je práce považována za
obhájenou a je hodnocena stupněm dobře.
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