
Posudek na bakalářskou práci:  

Jonáš Kreisinger, Vztah instrumentálního charakteru světa a práce 

Obor: filosofie 

Volbu tématu bakalářské práce Jonáše Kresingera (dále jen autor) je třeba ocenit především ze tří 
důvodů. Kanadský filosof Moishe Postone, o kterého se autor především opírá při formulaci 
problému, je 1) v českém prostředí až na výjimky takřka neznámý; 2) Postoneovu reinterpretaci 
Marxe lze považovat za patrně nejoriginálnější výklad přinejmenším za poslední čtvrtstoletí; a 
konečně 3) Postoneova teorie je velice komplexní a její pochopení tedy vyžaduje detailní a pozorné 
čtení. 

Již v první, vstupní části autor ukazuje, že Postoneovu klíčové (a pohříchu jediné) větší práci Time, 
Labor and Social Domination má přečtené velmi důkladně. Samozřejmě, že je takřka nemožné podat 
zevrubný výklad klíčových Postoneových myšlenek a všechny zákruty jeho (na mnohdy ne zcela jasné, 
resp. neúplné) argumentace na prostoru pouhých třiceti stránek. Nicméně autorovi se daří 
vystihnout podstatu Postoneových tezí zvláště s ohledem na klíčové pojmy práce, času a jejich 
specifickou podobu a funkci v rámci kapitalismu. Právě jejich expozice je klíčová pro vlastní kladení 
problému, který autor zkoumá ve druhé, interpretativní části práce – otázkou instrumentalizace a 
instrumentálním pojetím světa, resp. práce. 

Druhá část začíná jakousi genealogií (kritiky) instrumentálního rozumu, kterou autor stopuje již u 
Kanta a pokračuje dále (v již tradičních liniích) přes Maxe Webera až ke Kritické teorii. Právě odkaz na 
Kantův kategorický imperativ a jeho pojetí morality je z historického hlediska důležitý postřeh, který 
bývá (přinejmenším pokud jde o sociální kritiku a teorii) často opomíjen. Je třeba dodat, že autorovi 
se daří všechny tyto perspektivy (kantovskou, weberiánskou a „frankfurtskou“) velice umně skloubit 
do jednoho celku, tj. do představy společenského systému, v němž je člověk nucen jednat jen 
z hlediska prostředků. Jádrem práce je ovšem nepochybně kritická konfrontace Postonea 
s Horkheimerem, kde autor proti sobě staví dvě pojetí instrumentalizace – Postoneovo „statické“, 
které dokáže vysvětlit, proč svět v kapitalismu nabývá instrumentální povahy, ale nedokáže vysvětlit 
samotný proces instrumentalizace; a Horkheimerovo „dynamické“, které naopak proces postupné 
instrumentalizace vysvětlit dokáže, na druhou stranu se jí nedaří vysvětlit historickou specificitu 
instrumentální povahy kapitalismu. Autor pak přichází s vlastním originálním řešením problému, kdy 
otázku instrumentalizace deleguje do sféry jevení či vnímání skutečnosti kapitalismu, zatímco 
samotné „skutečné“ fungování kapitalismu chápe spíše v podobě sinusoidy, resp. skrze mýtus o 
Sysifovi. V tomto kontextu nelze nezmínit i autorovi kritiku Postoneovy metafory „šlapacího pásu“ 
(treadmill effect), kterou se Postone snaží vysvětlit kontradiktorickou povahu dynamiky kapitalismu. 
Samozřejmě můžeme namítnout, že každá metafora je zavádějící prostě jen proto, že jde o metaforu. 
Zdá se mi, že v tomto případě nejde jen o stylistiku, ale o vystižení skutečného nedostatku, který 
může Postoneovu teorii (resp. její vnímání) deformovat. Výše zmíněný mýtus odpovídá Postoneově 
analýze mnohem více. 

Nebudu již nadále sumarizovat práci, o jejíchž kvalitách nemám pochyb a zaměřím se spíše na několik 
problémů, které práce vyvolává (což ji, dodejme, budiž jen ku prospěchu). 

1. s. 29 - „Dějiny v kapitalismu jsou oproti tomu kontinuální a jsou tvořeny historickým časem, 
který je vyjádřením kvalitativních změn společenského života. Historický čas v kapitalismu 
vzniká na základě abstraktního času. ‚S obecným zvýšením produktivity, je jednotka 
(abstraktního) času tlačena kupředu, jakoby byla v historickém času‘“. Nejsem si zcela jist, 
zda lze říci, že historický čas vzniká kapitalismu „na základě“ abstraktního času. Nejde jen o 



hru se slovy. Rozdíl spočívá v tom, že pro Postonea je, jak se domnívám, abstraktní čas 
konstantní a tedy nemobilní (nemá směr ani pohyb); historický čas je naopak vyjádřením 
pohybu (v rámci zvyšování produktivity). Nejde tedy o to, že by jedno vznikalo na základě 
druhého, ale obojí vzniká v rámci jedné totality a ukazuje na vnitřní dynamiku systému. 
V tomto ohledu by mě zajímalo, jak lze vlastně chápat onu „kontinuitu“ v rámci dějin 
kapitalismu. Jde o reálné nebo „fenomenální“ dějiny? Vyjadřuje ona kontinuita nějaký 
lineární vývoj? Pokud ano, obávám se, že to by nakonec neodpovídalo Postoneově pojetí 
kapitalismu. Zdá se mi, že jeho dějiny (byť nejde o problém, který by explicitně chtěl řešit) 
Postone chápe spíše cyklicky (jako střídání hausse a baisse, resp. krizí, depresí a oživení a 
konjunktur), což by odpovídalo i jeho dialektice konstituce a rekonstituce hodnoty. 

2. „Jakkoliv se tedy podle Horkheimera způsob výroby mění, tak to, co proměňuje svět v 
instrumentální, není materiální realita, která je ve svém základu neměnná, ale způsob 
vnímání této reality. Problémem není ani tak to, že se věci ve světě stávají prostředky, ale to, 
že nejsme schopni rozeznat, co je skutečně prostředek a co nikoliv.“ Nicméně i podle 
uvedeného citátu, problém nespočívá v protikladu podstata – jev, ale v protikladu forma – 
látka, což – odvážím se říci – není totéž. Práce, resp. výroba je možná pro Horkheimera 
konstantní, záleží ovšem na tom, v jaké formě se odehrává! Jak forma, tak látka jsou součástí 
reality.  

3. s. 46 - „Co se skrývá za ‚proměnou účelů v prostředky‘? Je možné, aby jedna věc byla více 
prostředkem, než předtím? Nebo je to spíše tak, že jedna věc buď je, nebo není prostředek? 
První pojetí koreluje spíše s Horkheimerovým pojetím, které umožňuje, aby se věci čím dál 
víc stávaly prostředkem, kdežto druhé koreluje s Postoneovým pojetím. Pokud je podle 
Postonea příčinou instrumentalizace světa práce jako společenský zprostředkovatel, je 
nutné, aby instrumentalizace světa byla doprovázena změnou tohoto významu práce, k 
čemuž však Postone nenechává ve své teorii prostor. Horkheimer oproti tomu nestaví svoji 
teorii instrumentalizace na statickém faktu, ale na dynamické změně výrobního procesu.“ 
Skutečně k tomu nenechává Postone prostor? Jak sám uvádí autor, Postone nechce chápat 
instrumentalizaci lineárně (tj. jako kontinuální růst), což vskutku nečiní. Lze tedy vůbec u 
Postonea najít pojetí dynamiky instrumentalizace? Byť je Postone explicitně neformuluje, 
přesto se nabízí jedna odpověď – v dynamickém pojetí hodnoty, jejíž hodnota stoupá, ale po 
dosažení obecné úrovně klesne na původní úroveň. Zde rozhodně nejde o lineární pojetí. 
Postoneovo pojetí instrumentalizace by pak nebylo statické, ale spíše by připomínalo onu 
sinusoidu – instrumentalizace by byla větší či menší v závislosti na pohybu hodnoty. Otázka 
zní, zda se tímto způsobem dá instrumentalizace vůbec chápat, tj. pojímat ji jako jednou větší 
či menší v závislosti na té či oné fázi kapitalismu. 

4. Z tohoto úhlu pohledu je ovšem autorovo řešení problému – delegovat instrumentalizaci 
nikoliv do reality samé, ale do jejího vnímání – naprosto pochopitelné a schůdné. Zdá se mi 
tedy, a závěr druhé části by tomu napovídal, že autor Postoneovi (a Horkheimerovi rovněž) 
vyčítá, že jim schází koncepce (kontra)ideologie, která by vysvětlovala, jakým způsobem 
kapitalismus selhává v procesu vlastní reprodukce. Kapitalismus sám je dezintegrující a tuto 
skutečnost vnímají lidé jako nárůst instrumentalizace. Tento růst instrumentalizace není 
ovšem reálným projevem kapitalismu, protože ten se sám ukazuje jako vždy již 
instrumentalizovaný (což je kvalita, která chybí předkapitalistickým výrobním způsobům). 
Autor jakoby zde odpovídal na Postonem stále potlačovanou otázku, jak je možná změna a 
rovněž, zda existuje nějaký vnějšek vůči Postonem popisované kapitalistické totalitě. Nabízí 
se samozřejmě jedna primitivní a v podstatě rétorická otázka: Stačí toto vnímání reality jako 
instrumentalizující se k nabourání kapitalistické hegemonie? A jak může vůbec vzniknout 
vnímání růstu instrumentalizace ve skutečnosti, která je vždy již instrumentalizovaná? 



Závěr:  

Na závěr nelze než konstatovat, že autor se s komplexní podobou Postoneova myšlení vypořádal na 
výtečnou. Prokázal přitom schopnost kriticky interpretovat text(y) a položit si skutečně relevantní 
problém. I proto doporučuju práci k obhajobě a hodnotím jí stupněm výborně. 

 

Jiří Růžička          13.1.2019 


