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Tématem dÍplomové práce je tělo v kontextu vymezeném úvahami autoru: M. Foucault, J. Butler, G. 
Deleuze a F. Guattari. V souladu s jejich pojetím se Filip Štys soustřeďuje na rozbor těla jakožto těla 
ovládaného "moderní mocí" (6). Ve druhé části pak autor otevírá "možnosti subverze moderní moci", 
v závěru přestaví tanec butó jako určitý typ takové "pragmatické subverze" (6) . 

Již z rozvrhu práce je zjevné, že v ní bude hrát významnou úlohu pojem moci. Zde spatřuji jednu 
z největších slabin diplomové práce: neproblematicky přijímá Foucaultovo pojetí moci jako protiklad ke 
"klasickým teoriím" (kterým vlastně?, str. 6). Největší nesnáz však působí fakt, že autor vymezuje moc podle 
Foucaulta a moc klasických teorií nesoustavně, příležitostně, a namísto práce s pojmy nabízí příklady (líčení 
postupů, jimiž je v moderní době tělo disciplinováno). 

Moc klasických teorií je pojímána jako "věc, kterou lze vlastnit", je to "předmět" (?!), který je 
možné "dělit, postoupit, odkázat atd." (6) a využívá negativní mechanismy (může něco sebrat, potlačit atd.). 
Oproti tomu "nový typ moci" využívá nových mechanismů. Nespokojí se s tím, že (poddaná) těla ovládá a 
omezuje. Je naopak pozitivním působením: produkuje tělesné síly a těla sama. Tak se ukazuje, že tělo je 
produkt moci, jež mu vládne. 

Kapitola Disciplinární moc barvitě vykresluje nový typ moci. Základní opozice je zde opět 
předvedena velmi stroze, aniž by si autor kladl otázky. Spokojuje se s rýroky typu "tělo samo bylo .... 
v jistém smyslu vůči moci vnější", výkon moci byl jen "negativní" (8). Následující pojednání upřesňuje, že 
pozitivnost nové moci spočívá v tom, že detailně reguluje konkrétní průběh činností ("moc detailu", 8). 
Moderní moc je "účinnější strategií" ovládání a dohlížení. To však naznačuje, že rozdíl mezi feudální 
(monarchickou) mocí a mocí moderní je jen ve stupni, nikoli v povaze! Asi nejdůležitějším a nejvýštižnějším 
uchopením načrtnuté opozice je protiklad mezi hotovým, autonomním subjektem, na který působí moc 
zvnějšku, a disciplinární mocí, která si své subjekty vytváří (1 0). Tato moc subjekty nepotlačuje, nýbrž 
využívá (14, 16). Všudypřítomný dohled omezuje jejich svobodu (14)- pro práci Filipa Štysejejaksi 
příznačné, že se na tomto místě nezeptá, co zde znamená svoboda. V následujícím textu autor zdařile 
vyjadřuje zásadní Foucaultovu tezi o propojení mezi mocí a vědním, jež má své důsledky i pro status věd o 
člověku (například behaviorismus je jen součástí ideologie modernity, 16n). Podobně výstižně autor 
reprodukuje Foucaultovy úvahy o normalitě a odchylce. Normalita zde není popisem, nýbrž předpisem (19). 
Nečiní v těchto pasážích však autor z Foucaluta většího levičáka, než jakým byl? Praví: Foucault ukazuje, 
,Jak moc-vědění konstituuje subjekty kompatibilní a využitelné kapitalistickým výrobním procesem." (21). ' 
Je disciplinární moc jen výplodem západoevropské moderny? 

Kap. 1. 2. (" Dispozitiv sexuality") ukazuje, jak Foucault využívá naznačené koncepty pro výklad 
sexuality, jež je dalším příkladem provázání moci a vědění. Filip Štys vysvětluje Foucaultovo odmítnutí 
"represivní hypotézy", v souladu s níž moderní doba osvobodila sex, který byl do té doby "zatracován" (23). 
Foucault naopak tvrdí, že sex je v mnohem větší míře utvářen a zároveň ovládán diskursem moderny: 
"Konstituce subjektu je zároveň jeho podrobení." (28) Následuje krátká kapitola Bi o moc ( 1.3 .), jež je ovšem 
natolik stručná, že autor sotva nastíní téma (zapojování života do "systému výroby a spotřeby", 29). Tato 
jednostránková kapitola sestává z hlavně citátů. Tématu, jež dnes získalo zásadní význam, se jen letmo 
dotkne. Domnívám se, že kapitola buď v práci neměla být, nebo měla být lépe zpracovaná. Zajímavější je 
kapitola Pozdní Foucault. Zde nás autor zpraví o tom, že "totální nárok" není skutečný stav, nýbrž "limita, 
ke které moc spěje, které však nikdy nemůže dosáhnout" ("stále zbývá nějaký vnějšek", 31 ). Proč přesně je 
to nemožné? Filip Štys se poté zamýšlí nad možností "autonomie": "Je možný dissens?" Moc sama v sobě 
předepisuje, jak proti ní lze vystupovat, proto ji subverze jen potvrzují (31, 32). Filip Štys zde chce opustit 
rozbor diskursů a "pokračovat směřem od diskursu k tělu. K idiomatické řeči těla nepřevoditelné do 
diskursu." (34) 

Autor poté referuje o práci Judith Butler,jež se snaží ukázat, že i rodová ("genderová") identita je 
"kulturní konstrukt", "diskursivně-praktická regulace těl prostoupená mocí" (35), v tomto případě 
"maskulinní dominancí" (37), z níž není cesty ven a kterou lze pouze ironizovat, parodovat, tj. narušovat 
zevnitř (38). Oproti tomu Deleuze a Guattari hledají podle autora již "cesty mířící mimo sféru moci" (38). 
Filip Štys spolu s nimi hledá "linie úniku", což nebudou velké teorie ani "monumentální dekonstrukce (?!) 
otřásající mocí", nýbrž "konkrétní praxe, praktiky těla" : "začneme údy' hýbat jinak, hereticky" ( 40). Tělo, 
které je únikem před "podmaněním moderního subjektu" třemi "straty" (značení, subjektivace a 
organismus), je "tělo bez orgánů" (45)jakožto označení pro různorodé únikové praktiky. Je pochopitelné, že 



půjde o praktiky vymykající se běžnému (normálnímu) řádu: láska, umění' , perverze, mystika nebo 
psychedelie. Deleuze i Gauttari jsou si prý vědomi, že takové "experimentování může skončit špatně" 
(narkomanie, paranoia, hypochondrie jako příklady neúspěchu rozvinout "plné tělo bez orgánů"). Zde nám 
Štys zůstává něco dlužen, totiž kritérium, jak rozlišit úspěšné a neúspěšné pokusy o únik. Nabídnuté úvahy 
možnost takového rozlišování spíše popírají. 

Namísto závěru (2.2) si Filip Štys klade otázku, která má pro celou jeho práci klíčový význam: 
nevrací se v jeho usilování o únik nakonec "represivní hypotéza o potl~eném těle, které shazuje otěže 
diskurzu?" ( 46) Nechce nás zavést k tělu před jakýmkoli diskursem a proto(?!) svobodnému? Filip Štys věc 
vystihuje velmi přesně, když praví, že jde vlastně o problém hranic rozumu. Ovšem nabízí jen úvahu o 
obtížnosti úniku rozumu: "možnost rozumového uchopení linie úniku by znamenala, že se jedná pouze o 
zdánlivý únik." (47) Toto vzrušující téma hranic rozumu, jež fascinuje všechny zde probírané autory, snadno 
svádí k sebezálibnému opájení se paradoxy (uchopit rozumem hranice rozumu nelze, a přesto se musíme 
vyjadřovat rozumně a tak dále stále dokola). Filip Štys z nich však vystupuje, když praví: ~,Proto jsou linie 
úniku výhradně praxe těla a nikoli aktivity revoltujícího rozumu." (47). Klade proti sobě intuitivně 
pociťovaný život a rozumu: "všichni intuitivně "víme", že existuje něco jako život. Rozum je nicméně 
nástroj, jenž k této intuitivní evidenci nemá co dodat." (47n). K práci je připojeno krátké pojednání o tanci 
butó, který je předložen jako dekomponování těla a "probuzení těla bez orgánů", jako "vykročení mimo". 
Autor se opět hlásí k nakonec dosti ostrému odlišení rozumu a těla, když říká, že "butó obchází rozum a 
působí přímo na tělo diváka" (53). 

Práce Filipa Štyse je psána s velkou znalostí pramenů a s velkým porozuměním. Sympatie vúči 
referovaným autorům se projevují poněkud dlouhým citováním (citáty místy přesahují celé strany, viz 12n., 
18n.). Práce je poměrně krátká- vlastní text by vydal na delší seminární práci . Škoda, že autor nevyužije 
místo, které se tím nabízí, k zásadnějšímu zamyšlení nad pojmy. Týká ~e to zejména dvou souvztažných 
poj ml!: moci a svobody. Již jsem na úvod zmínil, že téma moci je spatřováno Foucaultovýma očima bez 
pokusu o vlastní pohled. Moc znamená vše prostupující kontrolu, efektivní ovládání, které si produkuje i 
ovládaný subjekt. Není divu, že hlavními příklady takové moci jsou disciplinující instituce (vězení, škola, 
armáda, byrokracie, manufaktura a "všechny ostatní moderní instituce", 13),jimž slouží i vědy. Svobodaje 
pak to, co je touto mocí umenšováno (14), to, co je popíráno "pohybem normalizace" (18), kontinuum 
života, který moc nikdy dokonale nepostihne (39). "Skutečnou svobodou" je nakonec tělo bez orgánů, jak 
explicitně stanoví Deleuze a Guattari ( 46). Neuchyluje se Štys nakonec k poněkud romantické představě o 
svobodě? 

Je zajímavé, že se autor neptá, kdo komu vládne a co tím sleduje. Sám k tomu nabízí rozptýlené 
poznámky: moc mají "vlády", které disciplinují populaci (26), mají technologie moci, jimiž chtějí co nejlépe 
využít populaci, tj. co nejefektivněji využít její životní síly (26) . Vláda je tedy kapitalistický fabrikant a 
populace je efektivně zapojována do výroby (též 29). Na str. 39 však autor nabízí jinou představu: moc je 
všudypřítomná ajsoují vystaveni vládnoucí i ovládaní (39) . Moc je pak spíše anonymním samopohybem 
moderní doby, jemuž není úniku. Jaký model by si autor vybral? 

Dalším předpokladem, který je od začátku neproblematicky přijat, je prostý fakt, že o moci se mluví 
v singuláru (a proto jako o všemoci atd .). Z toho pak samozřejmě plyne, že odpor vůči moci nemá podobu 
jiné moci, nýbrž úniku někam úplně mimo. Foucaultem silně inspirovaný fenomenolog B. Waldenfels na 
tento předpoklad nepřistupuje. Mluví pak o různých řádech, které jsou normativní, nási lné atd. , ale vždy 
zároveň selektivní a exkluzivní.2 Důsledkem, který z moci v singuláru plyne, je znehodnocení sféry, s níž 
byla moc odjakživa spojována: totiž politiky. To ukazuje Bruno Latour ve svém článku Biopouvoir et vie 
publique. Zároveň zde myslím velmi přesně praví, že většina Foucaultových výrazů "probudí kritického 
ducha a ihned jej zas paralyzuje" . Nestalo se Filipovi Štysovi něco podobného? 

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k absenci odstupu od referovaných textl! ji nemohu hodnotit lépe než 
jako velmi dobrou. 

V Praze, 3. února 2006 
Jakub Čapek 

I Je však otázkou, zda autor nepřistupuje na zaběhlá a kulturně podmíněná klišé: třeba romantické klišé o umění jako 
nepochopitelné genialitě, o lásce jako nespoutaném nemzumové puzení. Existuje diskurs i vně nezpracované umění, 
láska? 
2 Též Pavel Barša se nedomnívá, že by osten Foucaultovy kritiky byl zaměřen' proti moci vůbec, proti rozumu vůbec. 
K tomu zejm. závěrečná část jeho textu Nietzschovské osvícenství, in: P. Barša, J. Fulka, Michel Foucault. Politika a 
nofnf;lrn Pr<o h<o ')()()<; n"nř ~tr Qin _ Štvs ostatně neooužívá sekundární literaturu - až najeden úvod do Foucaulta. 
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