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Autor ve své práci předkládá systematické a synoptické čtení Foucaulta jako filosofa 

potýkajícího se s problémem svobody, poukazuje na nesnáze spojené se zdánlivou 

diskvalifikací jakékoli možnosti osobní svobody ve Slovech a věcech a Archeologii vědění, 

stejně jako na víceznačnost pojmu problematizace, víceznačnost bránící přijmout prima facie 

řešení předestřené v pozdním díle, počínaje Užíváním slastí, jako zcela uspokojivé.  

Jádro toho, co Foucault nazývá „praxí svobody“, autor spatřuje především v kritické činnosti 

toho, kdo reflektuje dobová omezení a otevírá tak možnost překračování hranic myslitelného 

a uskutečnitelného. Přesto vystupují do popředí nové nesnáze, které vedou k reformulaci 

úvodního problému: Jakými prostředky a za jakých podmínek dokáže kritika svobodně 

reflektovat a transformovat ono dobové a priori, jemuž zároveň podléhá?  (s. 27).  

V další části pak J. P. interpretuje Foucaulta způsobem, který překračuje tradiční dělení jeho 

díla na archeologickou, genealogickou a etickou fázi. Toto synoptické čtení Foucaultova díla 

umožňuje mj. odhalit, že již v tzv. archeologické fázi svého díla Foucault poukazuje na trhliny, 

fraktury, nestabilitu a možnosti transformace v rámci převládající epistémé či diskursivní 

formace. Právě v nich se otevírá jistý prostor svobody jako transformace převládající praxe. 

Toto prvotní řešení však není zcela uspokojivé, pokud jsou důvody těchto transformací 

důsledně desubjektivizovány, či pokud poukazuje k poněkud romantizující představě několik 

vychýlených jedinců schopných psát či jednat na samém okraji či přímo vně převládajících 

diskurzivních praktik (jak raný Foucault naznačuje při svém vysokém hodnocení Roussela, 

Artauda, Cervanteze či Sada, z nichž zejména ten poslední minimálně od Dějin sexuality ani 

zdaleka nehraje onu roli narušitele či transgresora norem, kterou mu M. F. dříve přisuzoval). 

Práci tak není cizí ani jistá vývojová perspektiva: to, co se u raného Foucaulta jeví spíše jako 

náznak řešení předestřeného paradoxu, se postupně dostává do popředí Foucaultovy kritické 

reflexe; původně neřešitelné problémy nacházejí svá alespoň částečná řešení teprve ve zralé 

fázi jeho myšlení.  

S tím souvisí i detailně rozpracované upozornění, podle nějž se problém svobody nekladl ve 

všech fázích Foucaultova díla stejným způsobem. Metodologicky přínosné je v tomto ohledu 

zejména rozlišení pěti typů svobody, které v různých Foucaultových textech vystupují do 

popředí v různých proporcích důrazu a váhy: svobody politické, etické, s. reflexe, s. 

transformační a ontologické. J. P. se přitom nespokojuje s pouhým odstíněním těchto 

odlišných koncepcí svobody, ale za ústřední zápletku svého textu klade právě vykázání jejich 

vzájemné podmíněnosti i nesnáze spojené s jejich precizní vzájemnou artikulací.  

Do popředí pak v dalších částech textu vystupuje zejména souvislost svobody reflexe a 

transformace, a to v souvislosti s autorovou hypotézou, podle níž svobodu individuálního 

subjektu a) nelze založit na svobodě ontologické, a to ani v obdobích na pomezí jednotlivých 

epistémé; b) tato svoboda vyžaduje – v podobě kritiky – myšlenkový odstup od vládnoucích 

praktik (45), který je umožněn vnitřní nesourodostí naší přítomnosti. Avšak bez skutečné 



transformace, která nezávisí čistě na myšlenkovém výkonu jednotlivce, by zůstala myšlenková 

svoboda kritika do značné míry impotentní. Na tomto půdorysu pak nabízí vlastní, 

heideggerovsko-wittgensteinovské čtení Foucaultových textů, které mu umožňuje nějaké 

nesnáze vyřešit v následujících krocích. Pravidla a normy jedinec nenásleduje slepě už proto, 

že jimi vymezené pole není homogenní, ale polemické: různé normativní systémy mezi sebou 

soupeří  „v trhlinách uvnitř naší přítomnosti“. Právě proto, že aplikace pravidel a norem v sobě 

má vždy něco nesamozřejmého, otevírá se jistý vymezený prostor svobody, jehož lze využít 

následováním dvou vzájemně provázaných cest. Ta první tkví zejména v odstupu, který není 

totožný s pohledem odnikud, ale umožňuje kritickou distanci vůči nějaké převládající praktice 

například ukázáním její nesamozřejmosti či kontingentního charakteru v rámci dlouhého 

vývoje; zatímco ta druhá spočívá především v transformaci samotného způsobu, jímž se 

problémy v dnešní době kladou. Odlišnost i nutná komplementarita obou těchto svobod je 

pak detailně rozvedena nejprve na příkladu Platónovy reproblematizace způsobu, jímž byly 

v antickém Řecku problematizovány slasti, kdy Platón dokázal nejen podat originální odpověď 

na předem rozvrženou situaci, ale na základě explicitního pojednání jejích aporií proměnit 

samotné pole, v němž se otázka nakládání s vlastními tužbami, slastmi a jejich zacílením klade. 

Zadruhé autor proměny v praxi vládnutí stručně a přesto zcela výstižně vysvětluje v návaznosti 

na potřebu hledat nové odpovědi na krize guvernamentality, které těmto proměnám 

předcházely (s. 80). V závěru pak zřetelně a pomocí vlastní myšlenkové práce na téma střetů 

mezi heterogenními praktikami ukazuje, jak myšlenková práce potřebná pro zvládnutí 

neustále vyvěrajících dysfunkcí každého systému dává naději na jeho transformaci.  

 

Z hlediska celkové výstavby práce je třeba v prvé řadě ocenit, že autor se nikdy nespokojí 

s pouhou parafrází Foucaultových úvah, ale kromě pečlivé rekonstrukce jeho pozice buďto 

v detailním rozboru či ve výstižné zkratce zároveň systematicky poukazuje na nové a nové 

rozpory, které mezi jednotlivými Foucaultovými stanovisky shledává. Často také navrhuje 

odlišné chronologické i tematické členění celku Foucaultova díla, než je v sekundární literatuře 

obvyklé. Kromě těchto předností, které precizností formulací i důvtipem jednotlivých analýz 

překonávají běžně kladené nároky na diplomovou práci, však předložená úvaha nabízí 

mnohem více: tím, že se nezdráhá překračovat literu Foucaultových textů a pohlížet na 

problémy v nich odkrytých z odlišné, převážně pragmaticky orientované perspektivy, nejenže 

nechává vystoupit některé Foucaultem rychle odmítnuté nesnáze, ale umožňuje podat 

vzhledem k nim zcela osobitou, zdánlivě ne-foucaultovskou a přesto s jeho texty kongeniálně 

koherentní odpověď. Zřejmé je to zejména v pasážích, v nichž J. Petříček mnohem explicitněji 

než Foucault sám traktuje pojem myšlení v jeho vztahu k praktikám a možnostem jejich 

transformace. Bez nadsázky tak lze říci, že předložený text samotný lze chápat jako nejlepší 

ukázku reproblematizace již dříve formulovaných problémů do té míry, v níž nesnáze spojené 

s prostorem svobody myšlení a jednání klade jinak, než je ve foucaultovské literatuře 

nejběžnější.  

Z toho plyne také má první otázka: zatímco v anglofonní literatuře jsou nesnáze spojené se 

zdánlivě velmi úzkým prostorem, jež historická a priori ponechávají našemu myšlení a jednání, 

kladeny v termínech „agency“, tj. schopnosti samostatného konání, J. P. otázku individuálního 



svobodného jednání v mocenském prostoru, který nezná vnějšek, stejně jako problém 

možnosti odporu vůči převládajícím formám vládnutí, téměř neklade, případně ji reformuluje 

jako problém „kritikovy svobody“. Znamená to, že autor sám považuje otázku osobní svobody 

ve smyslu „agency“ za málo relevantní, případně za chybně formulovanou? Během obhajoby 

by bylo vhodné přinejmenším v krátkosti zmínit, jak by autorova artikulace svobody reflexe a 

transformace umožnila odpovědět na otázky těch kritiků, podle nichž je jakákoli forma odporu 

vůči moci v rámci Foucaultova díla nemyslitelná.  

Ve své práci autor rovněž přikládá poměrně malý význam tzv. „historické ontologii nás 

samých“, přestože sám Foucault právě v ní vidí jeden z nejúčinnějších prostředků kritiky a 

svobody s ní spojené (a to i v oné krátké, avšak významné stati věnované Kantově pojmu 

osvícenství, na niž autor sám často odkazuje). Pokud ukážeme gesta, zlomy či nesamozřejmé 

kroky předcházející současné praxi (věznění, ošetřování, vzdělávání, sexuologického 

kategorizování), pak již tím podle Foucaulta započínáme kritickou práci vedoucí k osvobození 

od toho, co se zdálo jako přirozené či nevyhnutelné, a otevíráme si tím možnost myslet a 

jednat jinak. Jakou roli tedy podle autora hraje ve Foucaultově filosofii svobody odhalení toho, 

co je v našem současném způsobu myšlení a jednání poplatné jeho dějinám? Je toto pominutí 

historicko-ontologického aspektu Foucaultovy kritiky dáno spíše nedostatkem místa, či spíše 

tím, že je hůře slučitelné s onou pragmaticko-wittgensteinovskou reinterpretací, na níž je 

nejpodnětnější část předložené práce vystavena?  

 

Z předchozí rekapitulace bezpočtu předností, jimiž se tato kromobyčejná, argumentačně i 

formulačně přesná práce vyznačuje, je zcela zřejmé, že ji bezvýhradně doporučuji k obhajobě 

a navrhuji bez sebemenších pochyb hodnocení „výborně“.  

 

V Praze, dne 6. 9. 2019 

Ondřej Švec, Ph.D.  


