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předpokládá Foucaultův pozdní projekt filozofické kritiky. To, že
Foucaultův projekt lze traktovat jako kritický, lze dle autora vidět již
na Foucaultových raných pracích, přičemž pojem kritiky lze u
Foucaulta chápat částečně Kantovsky. Napříč celým Foucaultovým
dílem je také tematizován pojem svobody. V první části práce
rozlišuje autor několik pojmů svobody, z nichž tři považuje za
relevantní. Jedná se o ontologickou svobodu, svobodu reflexe a
svobodu transformace. Ve druhé části práce zkoumá autor
problematiku svobody v díle „Archeologie vědění“ a zkoumá
teoretické posuny oproti dílu „Slova a věci“. V druhém zmiňovaném
díle byl klíčovým pojem epistémé, který však neumožňuje
svobodnou kritiku. V prvním díle je tento pojem nahrazen pojmem
praktiky, který možnost této kritiky otevírá. Řešení problému
možnosti svobody se nachází ve třetí části práce. Po představení
práce měl slovo její vedoucí. Ten označil práci jako excelentní a
doporučil její publikaci. Navrhl známku „výborně“, poté předložil
své otázky. První se ptala na pojem subjektu, druhá na možnost
reflexe, která řídí transformaci a třetí na příklad s pederastií, která má
být paradigmatickým případem krize. Po vedoucím byl přečten
posudek oponenta, který ocenil mimořádné kvality práce a navrhl
známku „výborně“. Autor svoji práci úspěšně obhájil a komise práci
ohodnotila známkou „výborně“.
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