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 Jan Šíma nabízí srovnání některých aspektů intelektuální trajektorie Michela 

Foucaulta a Louise Althussera ve třech krocích. Nejprve ukazuje jeden ze sdílených kořenů ve 

francouzské epistemologii Gastona Bachelarda či Georges Canguilhema. Toto východisko 

vrhlo oba autory do opozice vůči filosofii zkušenosti a subjektu, která měla v padesátých 

letech (mimo jiné díky postavě Sartra a Merleau-Pontyho) ve Francii intelektuální převahu. 

Zároveň se oba jistým způsobem (a ne vždy úspěšně) snažili vyhnout antipodu tohoto 

existenciálního hegelovství, jenž představoval strukturalismus s čelným představitelem 

v postavě Claude Lévi-Strausse. Jak autor ukazuje ve druhém kroku, toto hledání „třetí cesty“ 

se projevuje také v jejich přístupu k dějinám, který prezentuje na kontrastním pozadí 

protikladu mezi Lévi-Straussem a Sartrem. Je to právě toto nasvícení opozicí subjektu a 

struktury, v němž je možné vykázat jistou blízkost jinak radikálně odlišných pozic Althussera 

a Foucaulta. (Dalším autorem, jenž se od šedesátých let ve vztahu k fenomenologii a 

strukturalismu situoval v podobném prostoru „ani, ani“, a jehož hlas by mohlo být heuristicky 

plodné přidat ke zkoumanému dvojhlasu, byl Pierre Bourdieu.)  

Třetí krok spočívá v sondě do toho, jak dva autoři řešili otázku moci: dvěma póly, 

mezi nimiž je napnut výklad, jsou tedy přirozeně Althusserovy Ideologické státní aparáty a 

Foucaultovo Dohlížet a trestat. Teze o implicitním dialogu je podepřena odkazem k nedávno 

vydaným přednáškám Foucaulta z počátku sedmdesátých let. Zatímco ve druhém kroku bylo 

možné identifikovat blízkost obou autorů v jejich odporu k totalizaci, ať již dějinné či 

strukturální, zde více vynikne jejich divergence, a to navzdory „interpelační“ pasáži ze 

zmíněné Althusserovy stati, kterou autor přesvědčivě interpretuje jako potenciální úhyb 

z jinak výrazně holistického (strukturalistického) rámce Althusserova eseje. Jako celek je jeho 

koncepce moci na zcela opačném pólu, než jaký představuje Foucaultův důraz na kapilaritu 

moci a prvotnost „taktik“ vůči „strategiím“. V Závěru Šíma vedle shrnutí otevírá také téma 

normativity poukazem k ambiguitě Foucaltových analýz neoliberalismu ze Zrození 

biopolitiky. Dokumentuje přesvědčivě Foucaultův skluz k triviálnímu individualismu 

liberálního typu a s ním ke kontrapozici svobody jednotlivce a moci státu, který někteří 

Foucaultovi žáci a pokračovatelé jako François Ewald dovedli až do systematické kritiky 

sociálního státu. 

Považuji práci za velmi zdařilou. Nemám žádnou závažnou připomínku. Moje 

pochyba se týká pouze toho, zda to, co autor přičítá na vrub afinitě a implicitnímu dialogu 

dvou autorů, není spíše výrazem toho, že sdíleli jeden historický a intelektuální kontext a 

participovali na diskurzu své doby a jeho proměnách. Charakterizuje-li například autor 

Foucaultovo použití termínů „státní aparát“ a „represivní aparát“ jako „používání … 

Althusserových pojmů“, pak by mnohem spíše šlo tvrdit, že termín „aparát“, „represe“ či 

„státní aparát“ byly běžnou součástí diskurzu francouzské radikální levice přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let a jejich použití Althusserem či Foucaultem nesvědčí ani tak o skrytém 

dialogu jako spíše o tom, že byli lidmi své doby a jejích zápasů.  

Tato pochyba nic nemění na mém názoru, že práce je vydařená.  Navrhuji ji hodnotit 

známkou výborně. 
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