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Tématem diplomové práce je, jak napovídá již její název, problematika moci a mocenských 

vztahů, s níž se setkáváme ve Foucaultových dílech. V souvislosti s Foucaultovými 

analýzami se autor snaží nabídnout konceptuální nástroje pro nebanální uvažování o moci 

v podmínkách pozdně moderní společnosti, což vyžaduje především odmítnutí představy 

o moci jako něčem, co máme a co v podmínkách zastupitelské demokracie dále delegujeme, 

tj. něčem, co má singulární a zároveň univerzální povahu. Místo toho je třeba chápat moc 

v jejích různých podobách jako něco, co „má nás“, co nás určitým způsobem formuje 

a subjektivizuje, a čemu se prostřednictvím různých forem odporu snažíme vymknout; jako 

něco, co má bytostně plurální a lokální povahu. Moc zkoumaná nikoli z perspektivy představ, 

které sama o sobě vytváří, ale spíše z hraniční linie, kde se různé typy moci setkávají 

s různými formami odporu, se přitom ukazuje v nutném spojení s diskursivně formovaným 

věděním. V centru Švantnerovi pozornosti proto stojí právě vztah mezi věděním a mocí.

Samotné zkoumání tohoto vztahu nicméně vyžaduje zaujetí určité pozice na pomezí 

diskursivně formovaného vědění a s ním spojené moci, což předpokládá ochotu a schopnost 

zpochybnit vůli k pravdě, jež je v diskursivním vědění zakódována. Nutnost suspendovat vůli 

k pravdě, o níž Foucault hovoří ve své nástupní přednášce na Collège de France, domýšlí 

Švantner až k jejím Nietzscheovským počátkům, kde se poprvé odhalila problematická 

povaha vůle k pravdě, jež svazuje vědění pouty platónského přesvědčení o tom, že pravda 

musí být oddělena od nepravdy, neboť jedině pravda je božská. Již v této základní segregaci 

se však skrývá mocenské gesto, které Foucault ve svém zkoumání diskursivního vědění 

doplňuje o specifické procedury vylučování, zákazů, kontroly a vnitřního donucování, jež se 

s fungováním diskursu pojí. Jinou podobu mocensky podmíněné produkce pravdy zase 

nacházíme třeba tam, kde se jedná nikoli o produkci vědeckých výpovědí, nýbrž o přiznání 

obviněného (viz. Moc/Moc: Je třeba bránit Foucaulta?, str. 116, 121). 

Není proto žádnou náhodou, že se povědomí o intimním spojení mezi mocenskými 

technikami a diskursivní produkcí vědění promítá i do způsobu, jakým je Švantnerův text

koncipován. Ve snaze vymknout se z kontrolního a manipulativního působení vědeckého 

diskursu se autor uchyluje ke kaleidoskopickému způsobu psaní: nešetří citáty z filosofie 

a literatury, Foucaultovu biografii rámuje odbočkami k Sloterdijkovi či Didi-Hubermanovi, aby 

posléze zrekapituloval Archeologii vědění, Dohlížet a trestat, soubor Foucaultových 

přednášek Je třeba bránit společnost nebo první díl Dějin sexuality. Na závěr exkurzu, který 

tak trochu připomíná Burroughovský cut up, pak přichází to, co bylo slibováno na samém 

začátku, totiž srovnání Foucaultových analýz moci s Beckovým popisem rizikové společnosti



jakožto určité formy společnosti kontroly. Právě v této konfrontaci lze po mém soudu 

spatřovat hlavní přínos předložené práce. Ačkoliv Švantner nezastírá rozdíly mezi 

Foucaultovým, historicky a genealogicky založeným, přístupem k přítomnosti a Beckovým 

sociologicko-filosofickým zkoumáním současné situace, nachází styčné body, v nichž se obě 

perspektivy pohledu křižují. Propojení Foucaultova pojetí mocensky determinované vůle 

k pravdě s analýzami Ulricha Becka se ukazuje zvláště jasně ve spojení vůle k vědění 

s nároky, které vytváří riziková společnost, když nás nutí odhalovat stále nová rizika 

a zároveň těmto rizikům dodává punc vědeckosti (viz. Moc/Moc: Je třeba bránit Foucaulta?, 

str. 128, 129, 132). Stejně tak by se dalo uvažovat o podobnostech a rozdílech mezi 

Foucaultovým pojetím subjektivace a tématem individuace u Becka, avšak takovéto úvahy již 

přesahují rámec Švantnerovy, jinak poměrně obsáhlé, práce. O to větším příslibem jsou však 

do budoucna, kdy mohou sloužit jako dobrý základ autorovy další vědecké práce. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji práci hodnotit jako výbornou, a to 

počtem 28 bodů. 
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