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Předložená diplomová práce je jak po formální, tak zejména po obsahové stránce 

nadprůměrná. Autor si vybral téma, které je v českém prostředí poměrně málo zpracované, ba 

dalo by se říci, že není zpracováno takřka vůbec. Prokazuje nejen to, že se velmi dobře seznámil 

s domácí, ale především zahraniční literaturou a že zkoumaný problém detailně zná, nýbrž i to, 

že je schopen zkoumanou literaturu nejen kriticky reflektovat, ale i samostatně promýšlet. 

Způsob, jakým dané téma pojednává, ukazuje, že jeho komparace mezi Foucaultem a 

Althusserem neklouže jenom po povrchu. Ocenit je třeba zejména to, že při zkoumání témat 

moci, ideologie, politiky, dějin apod. sestupuje až k epistemologickým předpokladům obou 

koncepcí, které stojí v pozadí i těch Althusserových a Foucaultových textů, jež s epistemologií 

bezprostředně nesouvisejí.  

Co se týče celkové kompozice práce, lze říci, že text má jasnou strukturu, jasnou logickou 

linii a je i poměrně čtivý. Obsah odpovídá předem zvolenému výzkumnému záměru, kdy autor 

porovnává filosofii Althussera a Foucaulta především na jejich přístupech v třech základních 

oblastech: epistemologii, koncepci dějin a koncepci moci a ideologie. 

Správně poukazuje na tu skutečnost, že oba autoři vycházeli z tradice historické 

epistemologie, zmiňuje především G. Bachelarda a G. Canguilhema (pokud by se autor chtěl 

touto tematikou zabývat i nadále, doporučil bych mu ovšem zohlednit i impulsy Jeana 

Cavaillèse, jehož dílo bylo pro oba zkoumané autory, stejně jako pro celou linii francouzského 

myšlení, do níž oba autoři náležejí, poměrně zásadní. V tomto ohledu lze doporučit práci Knoxe 

Pedena: Spinoza Contra Phenomelogy: French Rationalism from Cavailles to Deleuze). Autor 

přibližuje dále analogie mezi Althusserovým pojmem problematiky a Foucaultovým pojmem 

epistémé, všímá si jejich protikladnosti právě vůči fenomenologickým koncepcím (s. 22), 

zdůrazňuje diskontinuální vývoj věd v pojetí obou autorů, problém konstituovanosti subjektu, 

kritiku empirismu, humanismu atd. Velmi pěkně mapuje i jejich v řadě ohledů ambivalentní 

vztah ke strukturalismu. Ve všech oddílech považuji jeho výklad za mimořádně zdařilý. Na 



některé jednotlivosti mám trochu jiný názor, nicméně neshledávám v jeho výkladu nic, co by 

bylo možno považovat za vyloženě chybnou interpretaci nebo neporozumění.  

Připomínky, které uvádím níže, tudíž nelze chápat jako nějaké výtky, spíše představují 

v dílčích aspektech možnost jiného pohledu než toho, který předkládá diplomant, případně 

poukazují na možnost doplnění té či oné otázky.  

V oddíle, který se zaměřuje na epistemologii, by například mohlo být více zdůrazněno to, 

co přístupy obou autorů odlišuje a co mezi jejich koncepcemi tvoří jasný protiklad a více tak 

vytěžit otázku (ne)souměřitelnosti mezi jednotlivými epistémé, resp. problematikami. Zatímco 

u Foucaulta jsou jednotlivé epistémé nesouměřitelné (podobně jako paradigmata v kuhnovském 

smyslu) u Althussera epistemologickým řezem proměněná problematika sice způsobí radikální 

rekonfiguraci epistemologického pole, ale zároveň umožňuje zpětně pochopit nekonzistence a 

slepá místa přítomná v předchozí problematice a teoreticky je pojmout a uchopit právě jako 

epistemologické překážky. To, co bylo v předchozí problematice produkováno jako neviditelné, 

a tudíž nereflektované, stává se tak v nové problematice předmětem poznání. Jinými slovy u 

Althussera (podobně jako u Bachelarda či Marxe) nedochází k nesouměřitelnosti, která naopak 

existuje mezi Foucaultovými epistémé (ale třeba právě i u již zmíněného Kuhna). Umožňuje 

mu to ale nejen konceptualizovat „vnitřní pružinu“ vývoje „problematiky“, kterou představuje 

detekce „epistemologických překážek“, ale je tím vyznačen (a to již diplomant zdá se mi 

opomíjí) i vztah vědy k mocenskému diskurzu. (Foucault se naopak v podstatě zbavuje 

možnosti vysvětlit příčiny změn epistémé a na kauzální vysvětlení fakticky rezignuje, resp. jej 

odmítá.) 

S otázkou nesouměřitelnosti souvisí volně ještě jiný aspekt. Autor na řadě míst 

zdůrazňuje téma autonomie věd u Althussera a protikladnost ideologie a vědy. Diplomant má 

pravdu, že u Althussera skutečně tento protiklad mezi vědou a ideologií najdeme, stejně jako 

teze o autonomii vědy, která si vytváří vlastní kritéria validace apod. Nicméně není možné 

ztratit ze zřetele, že vědecký diskurz není pro Althussera nikdy čistě vědecký, ale tvoří jej 

jednota viditelného a neviditelného (tedy toho, co je sice imanentní součásti vědy, ale věda to 

vůbec nereflektuje). Každý vědecký diskurz (a Althusser z něj nevyjímá ani marxismus) 

obsahuje tyto neviditelné, skryté epistemologické překážky, které nejsou ale ničím jiným než 

ideologické pojmy (nedokáží vykázat svoji teoretickou genezi, nýbrž jsou přejímány z běžného 

života de facto nereflektovaně a pracuje se s nimi jako danostmi). Tyto nereflektované 

ideologické pojmy jsou zase výrazem (zhruba řečeno) sociálního jednání (ideologického) 

subjektu. (Chápe-li Althusser ideologii jako „imaginární vztah k reálným podmínkám 

existence“ je třeba v souladu s jeho tezí o materiálnosti ideologie vyzdvihnout to, že ideologií 



je právě ono našeho vztahování se ke světu, a to i v onom teoreticistním období.) Vědecký 

diskurz je tedy pro něj vždy pln právě skrytých ideologických kontaminací, které zase jsou 

právě výrazem mocenského uspořádání společnosti. Věda tak není pro Althussera ničím 

odděleným od moci, jak píše na jednom místě diplomant (s. 79), ale právě naopak. Pierre 

Macherey to v jednom textu vyjádřil tak – a Althusser od něj toto vyjádření přejímá –, že 

veškerá věda je paradoxně vědou o ideologii. Je zkoumáním vazby mezi polem viditelného a 

neviditelného (a tím i vztahem k moci) v rámci daného diskurzu. Smyslem práce teoretika je 

tak odhalit právě skryté působení těchto vlivů (přičemž tyto vlivy, které jsou přítomny ve 

vědeckém diskurzu, samy vědeckými z definice nejsou, protože spočívají v rovině 

neviditelného a nejsou tedy korelátem teoretické praxe). Klade-li tedy autor Foucaulta a 

Althussera v této věci fakticky do protikladu s odkazem na to, že Foucault v souvislosti 

s věděním „upozorňuje na to, že [věda] vždy vyvstává na pozadí tohoto vědění, [které] je navíc 

vždy formováno určitými praktikami, a to jak diskurzivními, tak nediskurzivními. (…) [a že] 

tak Foucault zachází ještě dále a upírá vědě ono (téměř) úplné odstřižení od sociálních vlivů, 

které ji podle Althussera odlišuje od ideologie“, viděl bych zde mezi oběma autory naopak spíše 

výraznou podobnost než protikladnost. 

Motiv protikladnosti vědy a ideologie se pak autorovi v textu poměrně často vrací, 

zejména v kapitole o moci o ideologii. Zde například přímo uvádí, že Althusser „vědu nahlíží 

jako samostatnou instanci bez mocenských účinků“ (s. 79) a z toho na další straně vyvozuje, že 

„nebezpečí jeho teorie vyplývá spíše z jeho scientismem podmíněného intelektuálního 

paternalismu. Ten se nejlépe odhaluje právě v eseji o ideologických aparátech, kde v kombinaci 

s antihumanistickou orientací implikuje rozdíl běžných občanů, kteří si neuvědomují, že jsou 

subjekty ideologické interpelace, a intelektuálem, který jako jediný dokáže tyto mechanismy 

rozkrýt.“ (s. 80) Možná má autor toto hodnocení od E. P. Thomsona, nevím, ale nemyslím, že 

je toto hodnocení vůči Althusserovi zcela fér. To, že se teoretik snaží odhalit skryté působení 

ideologie a mocenských vlivů v oblastech, v nichž si je lidé běžně neuvědomují, přece není 

projev paternalismu. Foucault koneckonců nedělal v zásadě vůbec nic jiného. K čemu by 

koneckonců byly humanitní vědy, kdyby „odhalovaly“ jen to, co si sami lidé již uvědomují? 

Humanitní ale i přírodní vědy čerpají přece svůj raison d’être právě z toho, že odhalují, co si 

ostatní neuvědomují, nevidí nebo nechtějí vidět.    

Byť tedy mohu mít samozřejmě na některé konkrétní formulace odlišný názor, nelze 

popřít, že diplomatovy závěry jsou dobře podložené a jeho práci považuji v řadě ohledů za 

vynikající. Všechny oddíly práce jsou zpracovány velice pečlivě, k jeho interpretaci 

(anti)humanismu, strukturalismu, pojetí dějin u obou autorů, nemám vůbec žádných námitek, a 



jak jsem psal již v úvodu, z práce je zřejmé, že se autor v problematice velice dobře orientuje. 

Předložená diplomová práce dle mého soudu zdaleka přesahuje požadavky, které jsou na tento 

typ prací kladeny, proto ji jednoznačně hodnotím známkou výborně. 

 

 

 

 


