
Posúdenie diplomovej práce Martina Švantnera

Moc: Je tŕeba bránit Foucaulta?

Predkladaná diplomová práca už svojím rozsahom prekračuje požiadavky 

kladené na práce tohto typu: sám text má vyše 200 strán, k tomu autor 

pripojil prílohu pozostávajúcu z vybranej bibliografie a biografie. Čítanie 

predloženého textu nás presviedča, že tomuto rozsahu zodpovedá široké pole 

primárnej a sekundárnej literatúry, ktorým autor pri rozvíjaní svojej témy 

prešiel. A k tomuto konštatovaniu treba hneď pridať, že za referenciami na 

diela sa skrýva analytické úsilie smerujúce k identifikácii Foucaultovej 

koncepcii moci v kontexte, kde jeho vlastný vývin nadväzuje na myšlienkové 

a spoločenské pohyby širšieho charakteru. Ani toto konštatovanie však ešte 

hodnotu predkladanej práce plne nevyjadruje, tá sa totiž ukazuje nielen pri 

dôslednom rekonštruovaní kontextov a vývinových línií, ale aj 

a predovšetkým pri formulovaní vlastných názorov a odhaľovaní nových 

súvislostí. 

Po týchto úvodných pozitívnych hodnoteniach prejdem teraz k vyjadreniu 

niektorých pripomienok, ktoré majú povahu výhrad.

Prvá z nich sa týka celkovej kompozície textu, presnejšie povedané 

pomerom medzi jednotlivými časťami. Zdá sa mi, že niektorým raným 

Foucaultovým prácam sa tu dostalo priveľa priestoru, ktorý potom chýbal pri 

interpretovaní tých diel, ktoré sú pre koncepciu moci rozhodujúce, t. j. 

jednotlivým dielov Dejín sexuality. Zatiaľ čo pojmu epistémy, ktorý Foucault 

uviedol v Slovách a veciach, no neskôr ho opustil, je v práci venovaný 

pomerne veľký priestor, na technológie ovládania seba samého, tento 

záverečný moment vývinu analýz mocenských stratégií sa tu našlo len veľmi 

málo priestoru. Ak práci vyčítam túto nedostatočnú proporčnosť medzi 



analýzami diel, musím dodať, že ešte väčšie výhrady si zaslúžia exkurzy do 

Foucaultovho života. Opisy jednotlivých epizód jeho životnej cesty 

(opierajúce sa spravidla o prácu D. Eribona) mali ostať pod čiarou. 

Na túto kompozičnú výhradu nadväzuje výčitka, že jednotlivé tematické 

oblasti sa v práci neraz objavujú v rozptýlené na viacerých miestach. Ak sa 

čitateľ napríklad chce dozvedieť o kľúčovom pojme Archeológie vedenia, 

o pojme výpovede, musí si poskladať časti textu, ktoré delí niekoľko desiatok 

strán. 

Tretia pripomienka mieri k vlastnému predmetu práce, Foucaultovej

koncepcií moci. Ako sám Foucault z odstupu neraz priznával, jeho chápanie 

moci sa vyvíjalo a viackrát svoje predchádzajúce názory korigoval. O tejto 

postupnosti sa v práci dozvedáme len sprostredkovane. Chýba bližšia analýza 

toho, ako odmietnutie represívnej hypotézy priviedlo Foucaulta 

k dištancovaniu sa nielen od iných teoretikov moci, ale aj od jeho vlastných 

predchádzajúcich názorov. Znovu pripomínam nie celkom naplnenú potrebu 

skúmať v tejto súvislosti problematiku subjektu a technológii ovládania seba 

samého. 

Napokon pripomienka k autorom a dielam, ktoré v práci pomáhajú uviesť 

túto tematiku do širšieho kontextu. V tejto funkcii sa tu objavujú 

predovšetkým dvaja autori: P. Sloterdijk a U. Beck. O relevantnosti ich 

názorov pre danú problematiku nemám pochybnosti, nenašiel som však 

dôkladnejšiu analýzu koncepcie M. Webera, autora, v konfrontácii s ktorým 

Foucault neraz svoj príspevok k skúmaniu moci predstavoval. 

Uvedené pripomienky nemajú charakter zásadných výhrad, sú to skôr 

podnety k ďalšej práci na problematike. 

Práca je napísaná pútavým štýlom, prejavujúcim osobné stanoviská 

autora, pritom však spĺňa nároky argumentatívneho prístupu. Niekoľko 

drobných jazykových nedostatkov som vyznačil priamo v texte (napr. 



nesprávne písanie mien „Prop“, „Delleuze“, „heidegger“ – s. 42, 43, 91 a i., 

chýbajúce odkazy k citátom – s. 33, nepresné parafrázy – s. 122, nesprávne 

písanie názvov inštitúcií – s. 146, 161 a i.).

Predkladaná diplomová práca podľa môjho presvedčenia v plnom rozsahu 

spĺňa predpísané kritériá. Odporúčam prijať ju k obhajobe a predbežne 

navrhujem hodnotenie 

                                                        Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.  




