
 1 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Foucaultova filosofie svobody 

 

Jan Petříček, ÚFAR, FFUK, srpen 2019 

 

Jan Petříček ve své diplomové práci spojuje problém svobody u Michela Foucaulta 

s Foucaultovým pozdním projektem filosofické kritiky. Tvrdí, že kritický projekt je přítomen 

i v ranějších Foucaultových pracích a že Foucaulta po celou dobu jeho tvorby provází 

problém možnosti této kritiky, čili problém svobody kritika (9). 

 První část diplomové práce ukazuje, že Foucaultovo myšlení v sobě spojuje dva prvky 

kantovsky chápané kritičnosti. Tím prvním je hledání podmínek možnosti. Ty jsou u 

Foucaulta ovšem historicky proměnlivé a neomezují se na oblast poznání, nýbrž „pro danou 

epochu… otevírají i ohraničují pole možného vědění, jednání a bytí“ (13). Druhým 

kantovským prvkem je kritický postoj vůči současnosti. V návaznosti na Co je osvícenství 

Foucault chápe kritiku dle autora diplomové práce jako „nepoddajnost vůči současným 

formám konání, myšlení a bytí“. Proto v kritickém projektu nejde jen o sebepoznání, ale – 

slovy Michela Foucaulta - o „stávání se někým jiným“, „odpoutávání se od sebe samého“ 

(14). Tyto dva prvky kritického projektu v sobě zahrnují otázku, již Foucaultovi adresovali 

jeho kritikové a která stojí v centru této diplomové práce: „jak jde existence historických a 

priori dohromady s lidskou svobodou“ (16)? Jan Petříček již v úvodu ohlašuje, že podobně 

jako kritický projekt a jím implikovaný problém svobody, se u Foucaulta se stejnou 

setrvalostí „objevuje i nárys možného řešení“: svobodu kritika zakládají trhliny v systému, 

v němž on sám mluví, „nestabilita samotné půdy, z níž promlouvá“ (19). 

 Ve druhém oddíle první části Jan Petříček rozlišuje pět pojmů svobody. Politická 

svoboda označuje možnost jednat různými způsoby ve vztazích, které jsou mocenské, tedy 

působící na jednání jedinců, ale přitom to nejsou vztahy nadvlády, které by různé možnosti 

jednání zcela popřely (21). Etická svoboda je spojována s pozdějšími Foucaltovými spisy 

pojednávajícími o sebeutváření. Svoboda reflexe, vlastní téma diplomové práce, je svobodou 

myšlení, kritiky, odstupu. V tomto smyslu jsme „svobodní potud, pokud se myšlenkovou 

činností odpoutáváme od daností, v nichž žijeme, místo toho, abychom se jim pasivně 

podvolovali“ (23). Svoboda transformace míří na přechody (transformace) od jednoho 

historického a priori k jinému. Autor diplomové práce poznamenává, že zatímco například 

v Archeologii vědění je transformace do velké míry vyňata z působení individuálního 

subjektu, později se hybným „činitelem transformace“ stává svobodná praxe lidských 

subjektů. Není ovšem vyňata s praktik, v nichž žijí, nýbrž se na tyto praktiky napojuje a 

destabilizuje je (24). A nakonec ontologická svoboda označuje takové ne-subjektivní proměny 

systému, takové „ne-subjektivní dění“, které „zjednává místo“ svobodě, přinejmenším 

svobodě transformace a svobodě reflexe (25). 

Na základě tohoto rozlišení upřesňuje Jan Petříček způsob, jak se u Foucaulta klade 

problém svobody. První dva pojmy svobody nejsou relevantní, a to zejména proto, že se 

v nich nijak neodráží Foucaultův kritický projekt. Etický a politický pojem svobody se 

pohybují v rámci daného systému, místo co by tematizovaly jeho podmínky. Činnost kritiky 

ve Foucaltově smyslu „vyžaduje svobodu jiného rázu“ (27). Svoboda reflexe na jedné straně 

„využívá prostoru otevřeného ontologickou svobodou“, a na druhé straně plynule přechází do 

transformace. Jak Petříček uvádí v nápadité parafrázi: „reflexe bez transformace je prázdná, 

zatímco transformace bez reflexe slepá“ (26). Svůj úkol tedy spatřuje ve zkoumání svobody 

reflexe ze dvou stran: „v její vazbě jak na ontologickou otevřenost epochy, tak na praktiky 

transformace“ (26). 
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 Druhá kapitola zjišťuje, zda a jak je kritikova reflexivní svoboda myslitelná ve 

Foucaultových dílech Slova a věci a Archeologie vědění. Autor předesílá, že Foucaultova 

tehdejší teoretická pozice vede k aporetickým důsledkům (35). Kniha Slova a věci 

rozpracovává téma přechodu od jedné epistémé k jiné. Tento přechod ale nelze spojovat se 

svobodou: „zdrojem veškerých změn zůstává náhlý zlom, jenž se uskutečnil na nevědomé 

úrovni epistémy, ležící zcela mimo dosah lidské reflexe a praxe“ (37). Může-li vůbec být řeč o 

svobodě, pak nanejvýš o ontologické svobodě. Změny epoch líčené ve Slovech a věcech tak 

„těm, kdo usilují o transformaci systému, [neskýtají] jinou alternativu než pasivně čekat na 

příchod náhlého zlomu, který systém rozvrátí.“ (40). Archeologie vědění se od Slov a věcí liší 

důrazem na mnohost „diskurzivních formací“, které existují současně a žádná z nich nemůže 

charakterizovat celou epochu. Pravidla, jimiž se jedinci řídí v rámci konkrétní diskursivní 

praktiky, mají sice jen omezený dosah, což ale neznamená, že by se jedinci mohli mezi 

jednotlivými diskursy svobodně pohybovat a měnit je (45). Při hledání místa svobody 

v Archeologii vědění navrhuje Petříček, abychom vyšli od Foucaultovy myšlenky, podle níž je 

subjekt roztýlený „do různých postavení, do různých umístění, do různých pozic“ (46, citace 

pochází od Foucaulta). Mohli bychom uvažovat o tom, že subjekt je „rozkročený mezi různé 

pozice“ (tamt.), že na něj různé praktiky kladou neslučitelné nároky. Pravidla takových 

praktik, která doposud slepě sledoval, by se pro něj stala viditelnými a problematickými. Jeho 

svoboda by pak „byla důsledkem situovanosti subjektu, ne jejím opakem.“ (47) Tento návrh, 

jak autor poznamenává, ovšem předpokládá jednotu subjektu napříč různými pozicemi, což je 

téma, od něhož Foucault „záměrně abstrahuje“ (47, pozn. 61). Za hlavní deficit Archeologie 

vědění označuje Jan Petříček absenci úvah o myšlení či dokonce „znehodnocení pojmu 

myšlení“ (49). Ve Foucaultově teorii, podle autora diplomové práce, „chybí nutný doplněk 

popsaných ,problematických situacíʻ: totiž ono myšlení, které se v odpověď na vzniklé 

problémy dává do pohybu.“ (47). Proto je v Archeologii vědní subjekt myšlen jen jako subjekt 

„vypovídající, tj. jednající v rámci určité diskursivní praktiky. Postrádá právě onu schopnost 

zaujmout vůči vlastnímu konání odstup, již bude Foucault jako ,myšleníʻ popisovat později“ 

(48). Ani jedno z uvedených děl tak neumožní uchopit kritickou reflexi. Kritický odstup je 

podle nich možný jen „jako důsledek už proběhlé změny a nikoli jako zaujetí odstupu vůči 

současným apriorním podmínkám, jež by mohlo transformaci předcházet.“ (49). Chybějící 

pojem myšlení autor nachází teprve v pozdním díle Michela Foucaulta, reprezentovaný 

druhým a třetím svazkem Dějin sexuality. 

 Třetí kapitola se soustřeďuje právě na analýzu myšlení, již pozdní Foucault rozvíjí 

v souvislosti s mnohoznačným pojmem „problematizace“. Jan Petříček přichází s velmi 

podrobnou rekonstrukcí jednotlivých významů, které tento termín u pozdního Foucaulta 

nabývá. Z nich vyzdvihuje především dva významy: problematizace jako nové označení pro 

historické a priori, které vymezuje pole sdílených problémů, a jako označení pro 

myšlenkovou aktivitu, jíž si zjednáváme odstup od tohoto a priori (57, 61). Jakkoli Jan 

Petříček oba pojmy problematizace nechce ztotožnit, nachází mezi nimi těsný vztah, a 

dokonce si od jejich provázanosti slibuje „řešení problému kritikovy svobody“ (58).1 Vychází 

přitom ze srovnání mezi Wittgensteinovými hrami a jejich implicitními pravidly (ve spisu O 

jistotě) a praktikami pederastie, které Foucault studuje v Dějinách sexuality II. Tyto praktiky 

dvoření jsou „hrami podobného typu“ (68), zároveň ovšem obsahují pravidly blíže neurčené 

problémy: místo setkání s chlapcem, jeho věk a okolnosti jeho svolení. Takové hry, jak píše 

Petříček, „ustavují jako významné právě to, co zároveň činí nejistými“ (69, 71). Pokud platí, 

že určitý typ zkušenosti sexuality je ustaven jakožto problematický, má to významné důsledky 

pro možnosti kritické reflexe. Reflexe zde totiž „navazuje na pohyb praxe“ (70), která již 

v sobě obsahuje „body nejistoty a neklidu“ (71). Jan Petříček uvádí, že takový vztah mezi 

                                                 
1 Níže shrnuje, že svou prací doložil „kontinuitu mezi předreflexivní a reflexivní problematizací“ (82). 
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praxí a kritickou reflexí by byl blízký některým verzím pragmatismu. Pokud by vztah mezi 

praxí a kritikou byl popsán právě a jen tímto způsobem, scházelo by mu něco, co je pro 

Foucaulta charakteristické, totiž radikální kritika a radikální transformace. 

V posledních oddílech práce proto Petříček hledá možnosti vpravit do této hry 

„problematizací“ Foucaultovskou radikalitu. Vychází ze situací konfliktu, kdy jedinec stojí 

mezi dvěma neslučitelnými praktikami. V případě hry dvoření mezi mužem a chlapcem stojí 

chlapec v situaci, kdy má „dostát dvěma neslučitelným rolím zároveň“ (74), totiž vystupovat 

jak v roli pasivního objektu, tak v roli budoucího občana. Na tento moment problematičnosti, 

který je přítomen v dané podobě sexuálních praktik, může navázat zásadní problematizace, 

která zcela změní parametry celé hry. To je platónská erotika (v dialozích Faidros a 

Symposion), která nahradí problematiku slasti tázáním po subjektu touhy, a celý sexuální 

vztah postaví do znamení askeze a vztahu k pravdě. V takovém vztahu zaniká asymetrie 

vztahu mezi dospělým mužem a chlapcem, neboť oba hledají „společný přístup k pravdě“ 

(75). Platón tak ve Foucaultově výkladu hraje roli svobodného kritika par excellence. Jiný 

příklad radikálního odstupu a zpochybnění podle Petříčka nacházíme ve Foucaultových 

analýzách racionality moderních forem vládnutí. Tentokrát nejde o svobodu kritika, ale o 

radikální transformaci, která se odehrává bez opory v kritické reflexi. Foucault zde líčí 

přechod od vládnutí řízeného „státním zájmem“ k liberálnímu typu vlády jako transformaci, 

která byla vyvolaná krizí státem řízeného, regulovaného trhu. Petříček ukazuje, že zde máme 

dva inverzně vystavěné příklady: kritický odstup bez transformace (Platón) a transformaci bez 

kritiky (liberalismus). Sám k tomu dodává: „Máme… zapotřebí obojího: okamžik krize praxi 

destabilizuje a vyvolává pohyb její transformace; ta však bude moci být skutečně radikální, 

jen pokud kritická reflexe vynese na světlo i ta nejhlouběji usazená pravidla našich praktik.“ 

(81). 

Jan Petříček si je vědom, že „tento pokus o syntézu výrazně překračuje literu 

Foucaultových textů“ (82), ale pro jeho předložení má dobré důvody: kritikova svoboda na 

jedné straně není idealisticky odpoutána od konkrétních praktik, neboť není myslitelná bez 

nich, ale na druhé straně není redukována (pragmaticky) na samo-regulující prvek stávajících 

praktik, neboť je překračuje, ovšem jen tak, že zesiluje jejich vnitřní konflikty a krize. 

Především je však představená syntéza pokusem podat odpověď na otázku po svobodě 

kritika. Příležitost k takové svobodě otevírají momenty „krize, kdy naše praktiky přestávají 

fungovat“ (83). Autor zde odlišuje krizi od zlomu, což bylo např. výsostné téma Slov a věcí. 

Krize je [na rozdíl od zlomu] „období, kdy o dalším vývoji dosud není rozhodnuto“, kdy 

praktika „jako by sama od sebe vyžaduje svou vlastní hlubokou proměnu – již ovšem bez 

přispění kritiky nemůže uskutečnit“ (83). Krize není něčím, nač pohlížíme ex post, jako na 

minulou epistému, ale něčím, v čem se sami ocitáme, jako je tomu dle Zrození biopolitiky 

v případě nynější krize liberalismu (84). Jakkoli je tedy svoboda kritika radikální, neboť se 

týká historického a priori, je zároveň vázaná na toto a priori, je to „svoboda situovaného 

subjektu“ (86). 

 

 

Práce Jana Petříčka v několika ohledech převyšuje požadavky kladené na diplomové práce 

v oboru filosofie. Autor disponuje dokonalým přehledem o díle Michela Foucaulta i 

relevantní sekundární literatuře. Práce se vyznačuje velmi vysokou formální a literární úrovní. 

Za zvlášť významné považuji to, že Jan Petříček umí najít zajímavý problém a soustředěně jej 

sledovat. Problém svobody kritika je pro Foucaultův projekt zcela klíčový, a zároveň 

Foucaultem samým neřešený v té míře explicitnosti, s níž se setkáváme u Petříčka. Jan 

Petříček se tak projevuje jako interpret, který samostatně domýšlí Foucaultův kritický projekt 

a činí jej obhajitelnějším před některými kritiky. 
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 K práci mám tři otázky. První se týká pojmu subjektu. Úvaha o konfliktních situacích, 

kdy je subjekt „rozkročený mezi různé pozice“ (46) či vystaven neslučitelným nárokům (74), 

patrně předpokládá pojem jednoty subjektu, který u Foucaulta nenajdeme. Jan Petříček to 

připouští, přičemž jednou mluví o tom, že Foucault od takové jednoty abstrahuje (pozn. 61), a 

později zde nachází „slepou skvrnu“ (Foucalutova myšlení i vlastní diplomové práce, 86). 

Petříček v závěru naznačuje, že subjekt by byl přímo definován svou nesnadnou pozicí 

(„konstituován jako subjekt ,problematickýʻ, 86), ovšem tím jen opakuje motiv konfliktnosti, 

v níž se subjekt nachází. Můžeme tento motiv povýšit na něco jako definici subjektu? 

Podobně i vymezení subjektu za pomoci extrémů – není ani zcela podroben praktikám, ani 

není plně autonomní (pozn. 114) – spíše opakuje, co bylo v práci již řečeno, a nenabízí 

odpověď na otázku po jednotě subjektu, již autor v uvedených pasážích předpokládá. 

 Druhá otázka se týká transformace. Kritická svoboda a působení kritika – jež Petříček 

označuje termínem „kritická reproblematizace“ – se jistě nemají stát organizačním principem 

při hledání způsobu, jak transformovat společnost. Foucaulta zajímá více stávání se jiným než 

utváření nějakého nového řádu: „Neříká nám, jak bychom se měli rozhodovat, a na jakém 

základě; snaží se dosáhnout toho, abychom se skutečně rozhodovat mohli.“ (87). Na 

některých místech však svoboda kritika může transformaci nabídnout něco více než jen 

odstup. Vždyť Jan Petříček sám tvrdí, že „transformace bez reflexe je slepá“. Na poslední 

stránce své práce pak mluví o „uvážené transformaci“. Takové uvážení, zdá se, implikuje 

myšlení v jiném smyslu, než je zaujetí odstupu: uvažování je rozmýšlení, a snad i nabídka 

orientace. Zajímalo by mne, zda by autor práce souhlasil s tím, že pojem myšlení jakožto 

kritického odstupu zde byl překročen směrem k myšlení jako hledání orientace. 

 Třetí otázka se týká způsobu, jímž autor využívá popisy pederastie u Foucaulta. 

V Petříčkově podání se z nich stává paradigma praktiky, která je ustavená jakožto 

problematická. Autor přitom zmiňuje, že jiné typy sexuální zkušenosti v antickém Řecku 

nejsou ve stejné míře problematické. Konkrétně jde o manželství, které díky „statutární moci 

manžela nad manželkou“ (68) nevytváří podobně otevřenou hru, jakou je dvoření mužů 

chlapcům, a zřejmě i o mimomanželský pohlavní styk (69). Lze vyzdvihnout pederastii na 

paradigma praktiky a tvrdit, že každá praktika jako taková je vždy zároveň se svým ustavením 

ve stavu krize a konfliktu? A jedná se vždy o stejný typ konfliktu, totiž o podvojnost rolí, 

v níž se ocitá erómenos? Jak dalece lze rozšířit postřehy získané na tomto jednotlivém 

případu? 

 

 

Uvedené tři otázky – zda se subjekt vyznačuje jednotou, v jakém smyslu může být kritická 

reflexe „očima“ transformace, a do jaké míry lze hru pederastie povýšit na paradigma 

praktiky vůbec – nemíří na slabiny práce, nýbrž vyzdvihují body, v nichž Jan Petříček dovádí 

svou interpretaci Foucaulta do nových a nesmírně zajímavých rovin. Jak už jsem uvedl, práce 

je velmi nadstandardní. Domnívám se, že by si zasloužila knižní vydání. Jakkoli o tématu 

svobody u Foucaulta pojednává několik v češtině dostupných knih (např. se mu věnují 

Dreyfus a Rabinow ve své monografii či M. Frank na příslušných místech knihy  Co je 

neostrukturalismus?), Petříček přichází se suverénním, systematickým a zároveň novým 

pohledem, jímž se od těchto prací liší. Práci nemohu hodnotit jinak než jako výbornou. 

 

V Praze, 2. září 2019 


