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Přednosti práce 

 

Jonáš Kreisinger ve své práci představuje reinterpretaci Marxovy kritické teorie, jak ji rozvinul 

nedávno zesnulý marxistický filosof a historik Moishe Postone zejména ve svém stěžejním díle 

Time, Labor, and Social Domination, a zároveň Postoneovu diskusi s kritikou instrumentálního 

rozumu u představitele Frankfurtské školy Maxe Horkheimera. Přitom prokazuje dobrou 

znalost nejenom textů obou autorů, ale též Marxova díla i dalších moderních marxistů. Jeho 

výklady jsou vesměs precizní a založené na dobrém porozumění interpretovaných textů. 

Vyznačují se též jasností, pevnou myšlenkovou linií a koncentrací na podstatu problematiky, 

kterou ve své práci sleduje. V tomto ohledu vyniká zejména druhá kapitola věnovaná výkladu 

Postoneovy reinterpretace Marxova pozdního díla. Tato část práce je cenná i proto, že jde o 

jedno z prvních soustavnějších pojednání o tomto marxistickém mysliteli v českém jazyce. 

Velmi zdařilé je i podání diskuse Postonea s Horkheimerem ve třetí kapitole, při němž se 

ukazuje, v čem se obě pojetí vzájemně doplňují, ale zároveň názorně vyvstávají i jejich slabiny. 

Přitom je třeba zvláště ocenit, že Jonáš Kreisinger je schopen samostatného kritického 

promýšlení interpretovaných autorů. V závěru své práce ukazuje meze Postoneova řešení 

problému instrumentalizace a pokouší se podat svou odpověď na otázku, proč Postone vposled 

nenabízí uspokojivé vysvětlení toho, že svět je „v kapitalismu čím dál více instrumentalizován“ 

(str. 45). Jeho interpretace uvedených autorů jsou přitom vedeny systematickým zájmem a 

snahou o nalezení odpovědi na závažnou filosofickou otázku, „jaké procesy stojí za proměnou 

člověka v prostředek“ v moderní společnosti (str. 43). Tento problém konkretizuje a zužuje na 

otázku, jakým způsobem je instrumentální charakter světa podmíněn specifickou podobou 

práce v kapitalismu, kterou právě formuluje a zkoumá na základě interpretovaných autorů. 

Zmíněnými ambicemi text přesahuje běžné parametry bakalářské práce.     

Nedostatky práce a náměty k diskusi 

 

Práce slibuje předvést především diskusi Postonea s Horkheimerem. Zároveň však obsahuje 

exkursy k dalším autorům a diskusím v rámci marxismu, jako je diskuse mezi Paulem Sweezym 

a Fredem Moseleyem o tzv. „transformačním problému“ (kap. 2.2.3), aniž by bylo vždy jasné, 

jaký význam a přínos mají tyto výklady pro autorovo vlastní téma.  

     Interpretace Moishe Postonea se mi místy zdají být příliš schematické a zjednodušující. 

Vyústění některých podkapitol působí rozpačitě: Například s příznačnou skutečností, že 

Postone nijak nekonkretizuje své představy o budoucí společnosti, v níž dojde k překonání 

kapitalismu, a dokonce ani cestu, jak k této společnosti dospět, se autor vyrovnává citáty 

z jiných autorů včetně až úsměvně naivní formulace Bini Adamczakové (str. 32).  

      Výklady Kanta a Webera obsažené v kap. 3 jsou dosti letmé a povrchní. Navíc je zde 

myšlenka instrumentalizace sledována na několika odlišných rovinách: morální, politicko-

správní, společensko-ekonomické a na rovině vědecko-technické racionality. To, že dochází k 

propojení těchto rovin, je sice tvrzeno (str. 39), nikoli však přesvědčivě prokázáno. Důkladnější 

představení zmíněných pozic by spíše ukázalo, že jedna druhou staví před závažné kritické 



otázky ohledně jejích vlastních mezí. Lze například z hlediska kantovské etiky obhájit 

marxistickou pozici, že rozumná lidská bytost je natolik určována sociálně-ekonomickým 

systémem, v němž žije, že je vlastně nucena rezignovat na poslušnost mravnímu zákonu? 

Nejeví se naopak Kantova etika z hlediska marxismu právě jako naivně osvícenská svým 

přesvědčením o mravní autonomii jednotlivé rozumné bytosti? Nepoukazuje Weberova analýza 

moderní byrokracie na větší svébytnost a autonomii politicko-správní sféry vůči sféře sociálně-

ekonomické, než by byl ochoten připustit marxismus?                 

     Ačkoli se autorovi celkem daří vystihnout jádro kritiky osvícenského rozumu u Adorna a 

Horkheimera, je tento výklad proveden velmi zběžně a čtenář odborné filosofické práce by 

očekával a uvítal spíše další a detailnější interpretaci „náročných pasáží textů Frankfurtské 

školy“ než příklad ze sci-fi videohry, jemuž autor sám nakonec dává přednost před těmito texty 

(str. 37).  

     Jakkoli lze ocenit autorovu snahu o řešení závažných systematických otázek, jako je problém 

důvodů instrumentalizace člověka v moderní společnosti, nelze se nakonec zbavit pochybnosti, 

zda se mu daří – a zda se vůbec může zdařit – podat přesvědčivé řešení této otázky právě na 

půdě marxistického naturalistického pojetí práce a jejího vztahu hodnotě zboží, resp. 

nadhodnotě a zda by k tomuto účelu nebylo přece jen třeba zvolit jemnější filosofické 

prostředky. Domnívám se, že naplnění tohoto ambiciózního cíle by vyžadovalo provést 

filosoficky kritičtější zkoumání povahy práce a jejího místa v celkových souvislostech lidské 

existence, ale i vážněji si položit otázku vztahu sociálně-ekonomické a politické dimenze 

lidského bytí, než to umožňuje rámec marxistického myšlení, ať už „tradičního“ či netradičně 

reinterpretovaného.            

     Práce je celkově pečlivě provedena, obsahuje nicméně řadu překlepů či pravopisných chyb 

(zejm. čárky ve vedlejších větách, shoda podmětu s přísudkem).  

 

Hodnocení 

 

Práce Jonáše Kreisingera každopádně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Vzhledem k tomu, že její výše zmíněné přednosti převáží výše zmíněné nedostatky, navrhuji 

hodnocení známkou „výborně“. 

 

V Praze, dne 21. 1. 2019 

 

Doc. Václav Němec, Ph.D.  

 


