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Abstrakt 

 

Předkládaná práce si klade za cíl popsat efekt vědění týkající se diskursu 

feminismu v Národní knihovně České republiky tak, jak je vytvářen 

prostřednictvím katalogizační politiky postavené na Mezinárodním 

desetinném třídění. Práce s využitím archeologie a genealogie Michela 

Foucaulta mapuje, jaké jsou podmínky možnosti vzniku tohoto efektu, jak 

vzniká a jaká je aktualita diskursu feminismu na základě monografií 

dostupných v českém jazyce pod klíčovým slovem „feminismus“. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this submitted thesis is to describe the efect of knowledge 

concerning discourse of feminism in Czech National Library as being 

produced according to cataloquing policy based on Universal Decimal 

Classification. By using Michel Foucault´s archaeology and genealogy this 

thesis maps, which conditions of possibility of origin of this effect are, how 

this effect is produced and what sort of this actuality of discourse of 

feminism is as per to monographs accessible in Czech language under the 

key word „feminism“. 
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Úvod 
 

V této předkládané práci se dostáváme k rozpracování myšlenky, 

kterou jsme poprvé nabyli v souvislosti s vyhledáváním zdrojů během studia 

na vysoké škole. Vţdy nás trápilo, do jaké míry je často nemoţné vyhledat 

či přímo vypátrat díla vztahující se k rozličným tématům v prostředí 

knihovny a na základě katalogizace jednotlivých titulů. Ať uţ dle kategorií, 

na základě klíčových slov nebo tematických řazení, vţdycky jsme 

s odstupem zjišťovali, ţe veliké mnoţství zdrojů se ocitlo zcela mimo náš 

dosah i uvědomění. Vyvstávala tak postupně otázka, jak je takový stav 

moţný, byť jsme při hledání kombinovali různé postupy, bylo prakticky 

nemoţné dopátrat se všech dostupných zdrojů a bylo jedno, zda jsme rejdili 

mezi regály nebo jsme zkoušeli moţnosti elektronických katalogů. Jako 

kdyby knihovna sama nechtěla vydat všechna tajemství, poskytnout všechny 

dostupné zdroje a vydat se i z posledního z archivů, jimiţ je přeplněna. 

Vţdy přetrvávalo jisté ochuzení a neúplnost toho, k čemu jsme byli s to 

dojít.  

A o tuto skutečnost především půjde, v této práci nám půjde o 

zmapování toho, proč je knihovna tak zásadní institucí, v jakém reţimu se 

její vnitřní ţivot pohybuje a jak jsou moţné úniky zdrojů z dosahu 

čtenářstva, přestoţe fyzicky jsou na regálech, policích a skladech knihoven 

dostupné. Půjde nám nejen o zdůvodnění váţnosti, kterou knihovně jakoţto 

informačnímu zdroji připisujeme, ale půjde nám také o to zjistit, k jakým 

výsledkům je moţné se dobrat a co tyto výsledky podmiňuje. 

Diskurs feminismu, to bude zásadní cíl této práce a jako knihovnu, 

z jejíhoţ provozu můţeme nejlépe usuzovat na fungování knihoven v České 

republice, jsme si zvolili Národní knihovnu České republiky. Na jejím 

příkladu budeme zkoumat, jak, prostřednictvím čeho a v jakém efektu se 

vytváří diskurs feminismu, to znamená soubor výpovědí, jeţ nám 

katalogizační systém Národní knihovny nabídne, pokud se hodláme vydat 

po stopách feminismu. Budeme se soustředit pouze na monografie, a to na 
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monografie v českém jazyce. U takového projektu je nutné stanovit kritéria 

výběru a my jsme se rozhodli hned pro tři: 

 

a) půjde o monografie 

b) tyto monografie budou v českém jazyce 

c) klíčovým slovem jejich vyhledávání bude slovo „feminismus“ 

 

Jako hlavní metodu, která nám pomůţe diskurs feminismu zkoumat, 

jsme si vybrali archeologii Michela Foucaulta. Tato metoda nám poskytne 

moţnost pracovat s dílčími knihami jako výpověďmi, jejichţ zařazení 

v kategoriích je vţdy nahodilé a aktuální, můţe se proměňovat a především 

vůbec nemusí souviset s naším tématem samotným – samotná přítomnost 

v příslušné kategorii stačí k tomu, abychom dílo dle katalogizační politiky 

za „feministické“ mohli povaţovat. Společně s genealogiií, coţ je druhá, 

komplementární metoda Michela Foucaulta, se pokusíme pracovat tak, aby 

bylo jasné nejen to, z jakých výpovědí se efekt diskursu feminismu aktuálně 

skládá, ale také, a to je úloh genealogie, jak je tato skutečnost moţná. 

Jednotlivé poznatky stran diskursu feminismu budou doplněny 

tabulkovými přehledy, z nichţ bude jasnější, jakou povahu mají jednotlivé 

knihy (výpovědi) utvářející diskurs feminismu. Takto budeme moci 

podchytit, co lze pod tímto efektem vědění stran feminismu v prostředí 

Národní knihovny České republiky rozumět. 
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Proč knihovna? 

 

Všechny knihy světa, kam aţ známý byl, 

král Ptolemaios ve svých sbírkách shromáţdil 

a nesmírně si cenil ony poklady. 

Však chyběly mu pravé vědní základy, 

proto nemohl z knih čerpat vědomosti.
1
 

 

Ze zbrojnic udělejte biblioték…
2
 

 

Bibliotéka (řec. βιβλιοθήκη), knihovna, a sice: 

1. Místo, kde knihy se chovají, 2. Sbírka knih.
3
 

 

Slavný Codex Seraphinianus
4
 je nepříjemným zrcadlem naší racionality. Je 

to dílo vytvářející z našich praktik a racionální „správy“ vědění, čtení knih a 

instrumentalizace poznatků labyrint nedostatečnosti naší vlastní 

racionalizace způsobů, kterými konceptualizujeme svět kolem nás. Uţ od 

první stránky listováním tímto monumentálním dílem je jasné, jak naše 

uvaţování a myšlení selhává ve chvíli konfrontace s něčím, co nelze 

obepnout ţeleznou košilí osvícenského dědictví matematizace vědění, 

systematického výkladu, kdy nahmatáváme hranice vlastního rozumu. 

Codex však je i něčím dalším, je něčím víc, protoţe přes svou v pravdě 

neuchopitelnost máme tendenci jej číst, vykládat a vnímat jako prostor 

racionálního rozvrhu, touţíme vnutit mu kód, který bychom mohli nalézt a 

pouţívat. Zdánlivě zmatené kresby, nepochopitelná spojení prvků, barev a 

ne-logická rozvrţení „zvířat“, „rostlin“, „nástrojů“ a dalších skutečností 

jako by čekala na to, aţ je pochopíme. Aţ je zkrotíme bičem naší vlastní 

                                                           
1
 Sebastian Brant, „Byl jeden mnich“, in týţ, Loď bláznů, s. 81, trans. Rudolf Mertlík 

(Praha: Academia 2007). 
2
J. A. Komenský – Křiky Eliášovy, nápis umístěný na kamenné desce v průchodu 

Olomoucké univerzitní knihovny. 
3
Ottův slovník naučný, sv. III B – Bia, s. 16. 

4
Codex Seraphinianus je epické dílo italského umělce LuigiSerafiniho vytvořené na mezi 

léty 1976 aţ 1978. Zde vycházíme z jeho anglického překladu: Luigi Serafini, Codex 

Seraphinianus (New York: AbbevillePressPublishers 2005). 
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racionality natolik, ţe budeme schopní pochopit. Pochopení je 

předpokladem vědění a vědění základem praxe, praktikování daného vědění 

na tolik, ţe je moţné jej ovládnout – pouţívat, uspořádávat, měnit. Je snad 

první stránka úvodní ilustrací s krátkou anotací? Další značně připomíná 

obsah, následující dokonce obsahuje tabulku! Ale jsou tyto výklady 

pravdivé, či spíše, do jaké míry, v jakém stupni pravdivosti se při takovém 

náhledu pohybujeme? Nakolik uţitečnou je naše racionalita výkladu tohoto 

textu. Ale konečně, je to vůbec text? Míníme, ţe dává smysl, ale jakého 

druhu tento smysl je, pokud je vůbec nějaký? A jsme s to jej číst, číst s 

porozuměním, pochopit a také vyloţit, číst mezi řádky a vyuţít jej dále? O 

čem vypovídá a co způsobuje tento styl uchopování světa, toto čtení, které 

je poznáváním i výkladem zároveň? Jaká je racionalita, kterou pouţíváme, 

jakou je aktualita, kterou jejím vyuţíváním vytváříme? 

 

Námi zkoumaný problém se zrodil 6. 12. 1774 a s ním i otázka efektu 

vědění uspořádaného v knihovnách. Na českém území se s Všeobecným 

školním řádem ustanovila linie vzdělávání jakoţto podmínky dobré 

organizace a správy státu, stejně jako projev moderní racionality vládnutí 

vyjádřené tereziánskou podobou raison d´état. Tak potřeba a 

 

nezbytný poţadavek obecného vzdělání, které by zabezpečovalo další 

hospodářský rozvoj státu, se při realizaci reformy spojil s filozofií 

osvícenství a politickým zájmem státu, který jiţ také ve zvýšené míře 

usiloval o ovlivňování myšlení a způsobu ţivota všech poddaných.
5
 

 

Na tento výdobytek osvíceneckého reţimu vládnutí se ve druhé polovině 19. 

století napojí linie, která je jedním z předmětů této práce. Tak jako zavedení 

„povinné školní docházky“ můţe působit v případě proklamované analýzy 

knihoven odtaţitě, tak je rozvoj dělnického hnutí a zaloţení svépomocného 

druţstva Oul v roce 1868 ve stejné pozici. A přesto poţadavek základní 

                                                           
5
 František Morkes, „Tereziánská reforma v českém školství“, Metodický portál RVP: 

Články [online]. 18. 10. 2006, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/827/TEREZIANSKA-REFORMA-V-CESKEM-

SKOLSTVI.html>. ISSN 1802-4785. 
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úrovně vzdělanosti a gramotnosti jde ruku v ruce s osvětou dělnictva na 

českém území, pakliţe se máme alespoň dotknout role veřejných knihoven, 

motivů jejich zaloţení a zdůvodnit, proč je důleţité se těmito skutečnostmi 

zabývat. Jestliţe to byly právě knihovny zřizované za účelem povznesení 

úrovně dělnictva a také moţnosti odlehčení od jeho kaţdodenních strastí, 

pak  

 

pokrokovou úlohu sehrály dělnické knihovny, které začaly vznikat v druhé 

polovině 19. století v souvislosti s rozvojem dělnického hnutí
6
, 

 

proto, ţe představovaly vyjádření k politické a ekonomické situaci 

společnosti a zároveň poukázaly na význam a důleţitost vzdělávání 

prostřednictvím veřejně dostupných „informačních center“, tj. knihoven. 

Jistě, vybraným událostem je moţné vytknout nahodilost a značné mládí. 

Gutenbergův vynález knihtisku je mnohem staršího data, stejně tak 

shromaţďování, revitalizace a uchovávání „moudrosti věků“ v klášterech, 

co teprve nejslavnější knihovna v Alexandrii? Proč právě spojení 

všeobecného vzdělávání a první veřejné knihovny v podobě těch 

dělnických? Jak podrobně doloţil Peter Burke, knihovny vţdy v evropské 

historii představovaly zásadní téma. Nebyla to pouze otázka vědění, jeho 

hodnoty a významu, byla to otázka společenská a politická. Proto se ve 

svém díle Společnost a vědění věnuje mimo jiné knihovnám, jejich 

prostorovému, organizačnímu i vědomostnímu rozvrţení a proto 

v jednotlivých kapitolách nepřestává zdůrazňovat, ţe „vědění je kulturním 

faktem“. Tak můţe poznamenat, ţe 

 

všechna raně novověká námořní impéria – portugalské, španělské, 

holandské, francouzské i britské – se opírala o sběr informací. Především 

potřebovala přesné údaje o trasách do Indie, Jiţní Ameriky a Afriky. 

V Portugalsku a ve Španělsku proto vznikl úřad královského kosmografa, 

specialisty, který měl dodávat informace o astronomii, geografii a navigaci.
7
 

                                                           
6
 Jiří Cejpek, Československé knihovnictví, s. 55. 

7
Peter Burke, Společnost a vědění, s. 143 
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Důvody jsou zřejmé. Sběr informací, to je vyjádření ekonomické a politické 

objednávky. Ať uţ jde o „úřad královského kosmografa“, statistiky týkající 

se natality a mortality nebo počet uchovaných vzácných tisků, vţdy jde o 

způsob práce se zdroji informací. Takovou správou informací jsou i 

knihovny. A knihovny, to jsou především knihy a knihy představují vědění. 

Je jisté, ţe otázka knihoven a knihovnictví vůbec není v českém prostředí ve 

druhé polovině 19. století poloţena poprvé. Je nutné brát v potaz okolnosti 

provázející problematiku vědění zapsaného a šířeného v prostorách 

knihoven nejpozději od středověku, kdy dvě určující skupiny dokumentů, 

jejichţ 

 

zázemím, tak i východiskem bylo takřka napořád prostředí církevní, […] 

Hlavní dvě sloţky dokumentů [v této době] tvoří klérus světský na jedné a 

řeholní na druhé straně. V čele první skupiny stojí dvě kapituly katedrální 

(praţská a olomoucká), doprovázené několika kapitulami kolegiátními, 

z nichţ nepochybně vedoucí postavení měly kapituly vyšehradská, do jisté 

míry také mělnická a litoměřická. 

 

Klérus řeholní v té době tvořilo  

 

40 – 45 institucí s řádově několika sty aktivních konzumentů a omezenějším 

počtem producentů (v technickém slova smyslu) kniţní kultury, protoţe 

vlastní tvůrce lze spočítat na prstech jedné ruky.
8
 

 

Další z událostí a období se pochopitelně váţe k institucionálnímu zázemí 

rozvoje vzdělanosti, tvorby knih a jejich studia kdy činem, 

 

který umocnil význam knihy a tím podstatně ovlivnil vývoj českého 

knihovnictví po všech stránkách, a to jak kvantitativně, tak i kvalitativně
9
,  

 

                                                           
8
 Ivan Hlaváček, Knihy a knihovny v českém středověku, s. 98 – 99. 

9
 Ivan Hlaváček, „Přehledné dějiny českých a moravských knihoven do počátku 

novověku“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 92. 
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nebylo nic menšího neţ zlom v dějinách českého knihovnictví datovaný 7. 

dubna 1348. Události příští spojené s počátky reformace v podobě 

husitského hnutí se všemi jeho důsledky, které vyvrcholily v rekatolizačních 

represáliích, dají na dlouhou dobu zaloţení Univerzity Karlovy a jeho 

důsledkům zapomenout. Nicméně otázka knihoven poskytujících zdroje 

cenných poznatků a takřka jediný moţný důkaz uchovávání vědění 

nashromáţděného napříč staletími protkanými celou řadou destruktivních 

událostí. Předbělohorské období ještě stihlo zaznamenat technologický zlom 

a v českém prostředí 

 

do skladby knihoven v tomto období ovšem pozitivně vstoupila tištěná 

kniha, která svou poměrnou lácí oproti rukopisům umoţnila snazší 

rozšiřování biblioték institucionálních i soukromých.
10

 

 

Praha prostřednictvím kapitulní knihovny, Břevnov a „benediktínský 

poklad“, augustiniáni na Malé straně nebo klášter sv. Klimenta. Počet 

knihoven vzrůstá, byť pod dohledem církevních očí a kontrolou 

křesťanských rukou. A Petr Canisius údajně prohlásí „Raději kolej bez 

vlastního chrámu, neţli kolej bez vlastní knihovny.“
11

 Význam knihoven je 

posilován, uţ nestačí pouze shromaţďovat a chránit, nyní se vědění 

postupně instrumentalizuje a vyuţití jeho fakticity se snaţí prodluţovat za 

stěny klášterů a chrámů prostřednictvím těch, kteří ze stránek knih čerpají 

své vědomosti. Avšak přidávají se i zámky a soukromé měšťanské sbírky 

nabývají rovněţ na významu. Od Jana z Rabštejna přes Petra Voka aţ ke 

knihovně, kterou s sebou do rudolfínské prahy přivezl Tycho Brahe, 

význam vědění můţeme číst v rozšiřujícím se mnoţství soukromých sbírek 

a bibliofilských místností skýtajícím stovky a tisíce svazků.
12

 S první 

pořízenou, zděděnou či jinak nabytou knihou je zaděláno na další a 

postupné rozšiřování spěje ke sbírce, která se snadno přerodí v knihovnu. A 
                                                           
10

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 115. 
11

 Cit. Podle: 
11

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských 

knihoven do roku 1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 117. 
12

Srov, Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do 

roku 1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 121 – 128. 
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s knihovnou vţdy přichází otázka po její správě, po jejím uspořádání a 

vytvoření určitého kódu nebo řádu, na základě něhoţ bude moţné knihy 

nejen řadit vedle sebe, ale také se v knihovně orientovat. Přelom 15. a 16. 

Století v českém prostředí nebyl výjimkou: 

 

Podle všeho do 20. aţ 40. let 16. stol. byly rukopisné kodexy i knihy kladeny 

na police většinou vodorovně, hřbetem ke stěně, ořízkou do místnosti, coţ 

poznáváme podle označení obsahu svazku na ořízce. Označení knih na 

hřbetu z této doby je vzácností. Zhruba od naznačené doby se začaly knihy 

stavět na regály nebo do skříní dnešním běţným způsobem, tedy vertikálně a 

hřbetem do místnosti.
13

 

 

Systém charakterizující dobově podmíněné nakládání s knihami, jejich 

spojování do nekonečných řad dvojic (sousedících knih) a katalogizace vţdy 

vypovídá o způsobu jejich správy a o vyuţité racionalitě. I to bude jedno 

z hlavních témat této práce. A prostorové uspořádání? Přímo úměrně od 

k doby vynalezení, přes šíření aţ etablování knihtisku se počet moţných 

knih v knihovnách rozšiřuje a otázka prostoru nabývá čím dál větší 

naléhavosti. Baroko je mohutné co do architektury a staveb, knihovny však 

nebudou výjimkou. Můţe existovat lepší důkaz neţ jezuitské dědictví 

v podobě Klementina a jeho barokního knihovního sálu? Jako kdyby knihy 

samotné a vědění v nich uchované začínaly vytvářet, ohýbat a rozpínat svůj 

vlastní prostor. Buchlov, Kroměříţ, Frýdlant a další budou přibývat.
14

 

Období reforem, to jsou reformy politické, ekonomické a v důsledku také 

reformy ve vzdělání, vědění a v přístupu k němu. Ne náhodou jsme 

zmiňovali Všeobecný školní řád, jehoţ vydáním 

 

se podstatným způsobem změnilo školství v celé tehdejší rakouské 

monarchii. Školský systém, který se doposud jako výrazně selektivní opíral 

o univerzity, gymnázia a partikulární městské školy, měl být dobudován 

                                                           
13

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 131. 
14

 Srov. Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do 

roku 1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 146 – 148. 
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systémem veřejných škol, které by poskytovaly vzdělání veškerému 

obyvatelstvu.
15

 

 

Reforma knihoven byla přímo odvislá od úprav ve vzdělávání a význam 

jejich počtu, uspořádání a mnoţství dostupných knih nebyl podceňován. 

Výkon politické moci nebyl zaloţen pouze na správě a kontrole 

ekonomických moţností monarchie, na jejích materiálních zdrojích, ale také 

na lidském a populačním potenciálu. Výstupem úvah moderní racionality 

vládnutí byly právě reformy osvícenské doby a 

 

osvícenská doba, která se u nás datuje od vlády Marie Terezie (1740 – 1780) 

a Josefa II. (1780 – 1790) usilovala v duchu svých zásad o rozšíření 

vzdělanosti do širších vrstev nejen privilegovaných společenství. K tomu 

patřilo přirozeně i úsilí o zpřístupnění soudobých odborných a vědeckých 

znalostí, uloţených v kniţním bohatství minulosti i přítomnosti.
16

 

 

Neměli bychom opomenout, ţe především vláda Josefa II. mohla ve své 

době být z hlediska přístupu ke knihovnám a systému knihoven vzorem pro 

celou Evropu. Nebyla to pouze jeho podpora vzdělanosti obyvatelstva, 

kterou zdědil po své matce. Pakliţe osvícenství je věkem rozumu, ve stejné 

míře platí, ţe tento rozum představuje světlo – lux biblio, toto světlo 

poznání a racionalizace správy knihoven není v případě Josefa II. vyjádřeno 

ničím jiným, neţ tzv. Rautenstrauchovou směrnicí. Skrze tuto směrnici 

začaly zdmi knihoven prostupovat paprsky racionality tíhnoucí 

k systematizaci, katalogizaci a logickému uspořádání jednotlivých archivů, 

protoţe 

 

závazně určovala veřejnou přístupnost všech státních knihoven včetně 

univerzitních (coţ bylo v tehdejší Evropě revolučním činem), jednotnou 

                                                           
15

František Morkes, „Tereziánská reforma v českém školství“. Metodický portál: 

Články [online]. 18. 10. 2006, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/827/TEREZIANSKA-REFORMA-V-CESKEM-

SKOLSTVI.html>. ISSN 1802-4785. 
16

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 162 
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otevírací dobu, jednotné lhůty výpůjček, abecední lístkový katalog jako 

hlavní katalog a pro státní knihovny stanovila personální systematizaci.
17

 

 

Poprvé se i české prostředí mohlo setkat s přísnou katalogizační politikou. 

Systematizace knih, těchto na policích a v regálech dřímajících grimoárů 

vědění, jim vdechla nový ţivot tím, ţe je nově uspořádala, vytvořila nové 

vazby a zpřetrhala staré. Brownův pohyb vědění byl zklidněn aparátem 

čísel, písmen a kategorií. Sedm původních kategorií, historické členění, 

zohlednění data vydání, závazek 

 

stavět svazky v regálech volně, aby bylo místo pro přírůstky, označit knihy 

značkami: římská číslice = skříň, velké písmeno = police, arabská číslice = 

pořadové číslo knihy, do jednotlivých polic skříně řadit knihy zdola od 

spodní police. Tyto zásady byly ve své době značným pokrokem a některé z 

nich se vyuţívají dodnes.
18

 

 

Pokud Stephan Rautenstrauch významně přispěl k reformám ve 

vzdělávacím systému habsburské monarchie, pak v prostředí knihoven jeho 

génius vzplál světlem nejjasnějším. U jeho osoby se rodí odpověď na otázku 

uspořádání knihovního fondu a jeho dílčích archivů. 

 

Tam, kde zájem o zvýšení vzdělanosti doprovází příslušné úpravy 

v organizaci, šíření a dodávání vědění do prostoru knihoven, tam se vědění a 

jeho sumarizace, uzavírání do specializovaných místností a jeho rozvrţení 

v příslušném prostoru stávají nositelem významného vlivu. Nikdy není 

moţné podcenit nebo spíše dostatečně domyslet jeho dopad. A pokud se 

tendence o posouvání laťky vzdělanosti skrze aparát knihoven postupem 

času obrací v přínos a vpisuje se do síly státu i společnosti, není důvod tento 

vývoj brzdit. Šíření slouţí kvalitě a kvalita specializaci. 30. říjen 1777 a 

vznik Veřejné c. k. univerzitní knihovny je toho dokladem, v případě české a 

                                                           
17

 Zdeněk Franc, „Knihovní fondy praţské univerzitní knihovny v letech 1777 – 1918“, in 

Národní knihovna, roč. 12, č. 2, s. 125. 
18

 Zdeněk Franc, „Knihovní fondy praţské univerzitní knihovny v letech 1777 – 1918“, in 

Národní knihovna, roč. 12, č. 2, s. 125. 
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moravské literatury pak o pár desítek let později úspěšnost a závaţnost 

těchto procesů dosvědčuje Bibliotheca nationalis, 

 

v níţ se soustřeďovala všechna česky vydaná díla Čechů a Moravanů i 

česky píšících cizinců. Růst knihovny byl poměrně rychlý: v r. 1801 

měla jiţ 147.000 svazků.
19

 

 

Kumulované a uspořádávané vědění v knihovnách průběţně nese vlastí 

plody, inspiruje a podněcuje k rozvoji. Funkce, které takto lokalizovaná 

místa vědění poskytují, ovlivňuje čím dál tím více nejen informovanost, 

sečtělost a vzdělanost obyvatelstva, ale čím dál tím více plní specifické a 

specializované funkce. Knihovna jako aparát vědění začíná být intenzivněji 

vyuţívána partikulárními institucemi, které vědění uchované v knihách 

zakládají a organizují podle vlastních potřeb. A kdyţ se chodbami 

Stavovského polytechnického ústavu procházel jeho první knihovník Karel 

N. Balling, 

 

jemuţ se podařilo fondy rozptýlené v profesorských knihovnách místně 

soustředit a rozdělit do pěti skupin odpovídajících tehdejším učebním 

oddělením polytechniky, 

 

bylo jasné, ţe knihovna jako vyjádření snu o prostoru vědění a osvěty můţe 

mít celou řadu podob a variací. Úspěch místní knihovny představoval fakt, 

ţe se povedlo 

 

vydat i sešitový katalog knihovny, umoţňující snadnější přístup k fondům 

knihovny
20

. 

 

Nejde však výhradně o knihovny určené k pouţívání v akademických 

kruzích. Tradice měšťanských knihoven je stále udrţována, soukromé dary 

                                                           
19

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 163. 
20

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 165. 
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a iniciativy i vznik muzejních knihoven charakterizuje celé 19. století 

v případě českého území. Není to ale vše. Pokud reformy ve vzdělávání 

konce 18. století měly společenský a politický dopad, návaznost na sféru 

ekonomickou rychle následovala. Vzrůst průmyslu, ekonomická migrace 

směřující ve vlnách do měst a změny v (národním) hospodářství si rovněţ 

vyţadovaly své – nároky na knihovny a jejich provoz stoupají: 

 

Mladá česká společnost si byla vědoma významu rozvoje průmyslu, a proto 

se účinně zapojila do činnosti Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách, 

zaloţené v r. 1835
21

, 

 

aby pomohla vytvořit adekvátní informační prostředí pro moderní 

průmyslová odvětví. Je nutné si uvědomit rychlost, s jakou se nová odvětví 

stávala čím dál progresivnějšími a rozšiřování knihovních fondů bylo 

motivováno nejen zajišťováním přístupu k uspořádaným „blokům“ vědění. 

Klíčovou roli zde sehrálo zjištění o nutnosti, ba přímo nezbytnosti snadno 

přístupného vědění pro udrţení tempa doby. Jenom během prvních deseti let 

se počet svazků v této knihovně stoupl z původní hodnoty 1.000 na 8.965.
22

 

Pro dobově, ekonomicky a politicky puzené hnutí za rozvoj a budování 

nových knihoven je charakteristické zjištění, ţe sklady a archivy 

jednotlivých zařízení  

 

byly zaměřeny především na odbornou a vědeckou literaturu, z krásné 

literatury většinou jen díla klasiků minulosti i své doby, beletrie vesměs 

nebyla veřejnosti přístupná.
23

 

 

Tuto mezeru na trhu s poskytováním informací suplovali především v Praze 

a také v Brně vybraní knihkupci tak, ţe do katalogu svých sluţeb postupně 

zařazovali i ustanovování čítáren, v nichţ bylo moţné nalézat jak knihy 

                                                           
21

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 165 (proloţení vlastní). 
22

 Srov. Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do 

roku 1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 165. 
23

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 169. 
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beletristické, tak denní tisk. Stále se ale pohybujeme v primárně německém, 

resp. německy hovořícím prostředí, české čtenářstvo bylo upozaděno, coţ je 

skutečnost, která se stran veřejných čítáren začala rovněţ postupně měnit. 

Za vzor ale slouţily dopady v akademické a odborné oblasti, pročeţ zvolená 

cesta byla poplatná době a zcela v duchu národního obrození. Jedna kniha 

v české domácnosti mohla tvořit základ soukromé sbírce, která později 

vyústila v poloveřejnou či veřejnou čítárnu a později půjčovnu. Propojování 

tendencí po rozvoji vzdělanosti, vitalitě českého národního jazyka a celkové 

osvětě se jistě promítalo i ve spojování funkcí školských zařízení, 

čtenářských spolků a aktivit jednotlivých obrozenců. Královedvorský a 

Zelenohorský rukopis jako by deklaroval potřebu české společnosti číst a 

následné spory ještě umocnily a tematizovaly atmosféru doby a hlad po 

informacích dostupných v českém jazyce. Poţadavek měšťanstva, úředníků, 

kléru i učitelů byl jasný a 

 

cestou k tomuto cíli se staly zpočátku soukromé knihovny zmíněných 

společenských vrstev, později školní knihovny, jejichţ funkce byla podle 

moţností rozšiřována směrem k širší veřejnosti, dále knihovny českých 

čtenářských spolků a společností a konečně obecní knihovny, zakládané 

v městech i ve větších obcích.
24

 

 

Dělnické knihovny jsou nejen reziduem uvedených pokusů, ale také jistou 

finalizací poţadavku vzdělanosti s konkrétním cílem a určeným předmětem 

zájmu. Knihovny ale neplnily pouze úlohu vzdělávací, slavné „odvracení 

lidí od hospod“ v západních Čechách
25

, zkvalitňování a zdokonalování 

českého jazyka v prostředí čtenářských besed a vytváření co 

nejplastičtějšího obrazu české literatury jsou jen některými z nich. 

Soukromé, městské knihovny jsou postupně budovány a počínají vytvářet 

síť, jejímţ cílem je pokrýt české prostředí závojem vědomostí s příměsí 

patriotismu a oddechu. Tak je na konci 19. století moţné bilancovat. 

                                                           
24

 Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 

1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 171. 
25

 Srov. Pravoslav Kneidl, „Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do 

roku 1918“, in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 173. 
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V Čechách bylo ve 267 knihovnách pod správou obcí a okresů, popř. 

zemských orgánů napočítáno téměř 200.000 knih. Uţ úsvit nového století 

zastihne zmiňovanou síť obohacenou a rozšířenou téměř dvojnásobně a to 

na 465 knihoven, o několik let později uţ je nárůst geometrický: 

 

V Čechách bylo v r. 1910 4.451 všeobecně přístupných lidových knihoven 

[…] dalších 2.139 knihoven bylo budováno na spolkovém principu 

(knihovny sokolské, hasičských sborů, národních obranných jednot, 

dělnických spolků atd.).
26

 

 

Všímejme si, jak se proliferace knihoven tělem společnosti zintenzivňuje a 

zjemňuje. Vlastní knihovny nyní mají i ty spolky a organizace, u nichţ ještě 

před půl stoletím nebyl vznesen poţadavek po vlastním vědomostním 

zázemí. Jako kdyby vědění nemohlo ukojit svůj hlad po čtenářích. Vědění 

ze zaprášených polic a letitých svazků se stává „krví“, která stéká z regálů a 

jíţ je ţádoucí rozproudit v řečišti společnosti, dostat ji do všech částí, aţ 

k vlásečnicovým zakončením společenského vědění. Jakkoliv to můţe 

působit paradoxně, přelom století je i přelomem ve vývoji knihoven. České 

oči „objevily“ knihovny. Věk knihoven na českém území začíná. 

 

 

 

Stabilizace knihoven na českém území první republika přejala jako dědictví. 

Územně, provozně i co do významu a jakosti fondů tak byl přejat v celku 

komplexní aparát, kterému však v prostředí nového demokratického státu 

chyběla poplatná pravidla. Téměř rok po vzniku Československa a nabytí 

volebních práv u ţenské části populace, se vláda po návrhu předloţeném 

mimo jiné S. K. Neumannem rozhodla schválit zákon, který se snaţil přispět 

k naplňování „státní péče osvětové“. A tak se 22. červenec pro mladou 

republiku stal významnou událostí. Zákon č. 430 o Veřejných knihovnách 

                                                           
26

 Jiří Cejpek, „Vývoj knihoven a knihovnictví v Československu v letech 1918 – 1938“, in 

in Jiří Cejpek (ed.), Dějiny knihoven a knihovnictví, s. 181. 
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obecních vyjádřil celkem jednoznačný cíl. V prvním paragrafu čteme, ţe se 

tento zákon ustanovil 

 

na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva zřizovány 

buďte politickými obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i 

zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu.
27

 

 

Dohled nad fungováním veřejných obecních knihoven byl svěřen 

ministerstvu školství a národní osvěty, společně s ministerstvem vnitra pak 

toto ministerstvo získalo pověření k vykonávání tohoto zákona.
28

 Účelem 

knihoven pak bylo 

 

doplňovati a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, 

mající skutečnou hodnotu vnitřní.
29

 

 

Vymezena je nejen funkce „osvětová“, ale také prostorová. Zákon pamatuje 

a připomíná, ţe není moţné v prostorách zřízené knihovny „čepovat 

alkoholické nápoje“, dostupnost knih musí být co nejsnazší a musí být 

zřízeny adekvátní podmínky stran dostupnosti literatury vhodné pro 

menšiny. Kaţdá z knihoven musí mít půjčovnu knih, knihovnu příruční a 

čítárnu časopisů. Mnoţství obhospodařovaných knihoven je patrné z výčtu 

těch, o které se stará Knihovní rada a které jsou, vyjma knihoven 

nemocničních, zásobovány z hlediska fondu ze zdrojů veřejných knihoven: 

 

Knihovní rada také dozírá na knihovny v ústavech obecních: sirotčincích, 

vyučovacích ústavech, útulcích, chudobincích, chorobincích, nemocnicích, 

tramwayových remizách, stráţnicích policejních a hasičských a j.
30

 

 

Knihovní Zákon č. 430 čítá celkově XV hlav s příslušnými paragrafy a 

články. Zahrnuje bohatou sbírku opatření, avšak především akcentuje 

                                                           
27

 Zákon č. 430/1919, § 1. 
28

 Srov. Zákon č. 430/1919, § 11. 
29

 Nařízení vlády č. 607 ze dne 5. listopadu 1919, I., článek 2. 
30

 Nařízení vlády č. 607 ze dne 5. listopadu 1919, V., článek 17. 
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potřeby šíření vědomostí, politicko-společenskou funkci knihoven a snahu 

naplnit výzvu vymezení legislativního prostředí, funkcí a působností 

veřejných obecních knihoven v rámci Československé republiky. Je dobré 

připomenout, ţe je to ministerstvo školství a osvěty, kdo hraje při 

naplňování stanovených poţadavků klíčovou úlohu. Za nějakých čtyřicet let 

to jiţ platit nebude, nové tisíciletí pozná ještě další změnu. 

S rozšířením sítě knihoven, legislativní stabilizací však apoteóza knihoven 

na českém území nekončí. Začíná docházet k problematizování zřízeného 

systému, k rozborům poslání, funkcí a významu knihoven pro obyvatele 

československého státu. Knihovny coby aparáty vědění se jiţ dávno 

rozběhly, kdyţ v únoru 1928 Jiří Mahen napsal: 

 

Poslání všech knihoven je především v tom, aby lidstvo, vycházejíc z nich, 

vidělo jasně do všech nitek kteréhokoliv případu lidského dění.
31

 

 

A zhruba ve stejném období se z korespondence mezi zkušenými 

knihovníky rodí spis Knihovna, instituce národní, který předkládá několik 

pozoruhodných myšlenek symbolizujících proměňující se charakter 

knihovny z původně osvětové instituce v chrám vědění, v nástroj dobývání 

mikrokosmu i makrokosmu: 

 

Ve vzdělávání obecném mají veřejné knihovny poslání průbojné. Zjednávají 

disposice k prohloubení duševního ţivota lidu. Vedou jej do prvé třídy školy 

ducha, jestli školy znamenaly jakousi školku ducha. Teprve knihovny roztočí 

ukryté schopnosti.
32

 

 

Knihovna jako sociální terapie a podnětný nástroj k objevování skrytých 

vloh a schopností, stejně tak k jejich rozvíjení? Knihovna první republiky, to 

je celonárodní záleţitost. Předchozí generace doslova „vydupávaly“ český 

jazyk ze země a knihovny byly dosti samoúčelným cílem. Moderní 
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 Jiří Mahen, „Předmluva“, in Spolek veřejných obecních knihovníků, Knihovna, instituce 

národní, s. 9. 
32

 kol., Knihovna, instituce národní, s. 55. 
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demokratický reţim jiţ hledá, jak knihovny instrumentalizovat, k čemu 

jejich potenciál a vědění vyuţít. Jaroslav Frey bude konstatovat prostou, ale 

o to silnější myšlenku: „naší skutečností je čtenář“
33

. Je třeba čtenáře získat, 

vplývat na jeho vkus, utvářet pole jeho vědomostí, poskytovat je uceleně, 

organizovaně, získat si čtenářovu pozornost. Jedním z poţadavků 

konstatování, ţe knihovny na čtenáře musí 

 

čekat s plnými regály a nikoliv snad budovati chvatně najednou, co tu mohlo 

existovati uţ dávno a vykonati nejlepší práci na výchově všech vrstev 

národa.
34

 

 

A kdyţ znovu Frey ve svém spise Základy československého knihovnictví 

v úvodu připomíná, ţe původně jeho text měl nést název Racionalisace 

veřejných knihoven, tak napíše, ţe 

 

základem, z něhoţ chci vyjíti, je vyřešení otázky, jaký úkol mají naše 

veřejné knihovny
35

, 

 

jelikoţ bez určení úkolu, bez stanovení jasně vymezené a postiţitelného cíle 

není moţné racionalizovat způsoby, postupy a adekvátně vyuţívat techniky, 

které by měly být vyuţity. Jednu z odpovědí můţeme nalézt v rozvrhu 

budoucího naplňování funkcí veřejných knihoven. Brzy má přijít na řadu 

 

kontrola veřejnosti pomocí knih a časopisů, odstraňování průměru na všech 

stranách pomocí knih a časopisů, práce za jasným přesvědčením, zejména 

však důleţitá práce na tom, aby se kaţdý z nás naučil uvaţovati o věcech 

z předmětu a nikoliv ze sebe.
36

 

 

                                                           
33

 Jaroslav Frey, Základy československého knihovnictví, s. 11 (zvýraznění v původním 

textu). 
34

 kol.,Knihovna, instituce národní, s. 65. 
35

 Jaroslav Frey, Základy československého knihovnictví, s. 10. 
36
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Zdá se to neuvěřitelné, ale význam je zřejmý. První republika brzy objevuje 

mocenský potenciál vědění uspořádaného v prostorách knihoven. Siločáry 

písmen, slov a vět jsou v bezpečí područí ministerstva školství a osvěty – 

arzenál poznatků čekající na své vyuţití a ke „kontrole veřejnosti.“ Jako 

kdyby ţivot, ţivot zdárný a kýţený, bez knihoven nebyl moţný. Sociální 

ortopedie toho, co napáchá rodina a školské instituce, spočívá knihovnách. 

Připomeňme však ještě roli knihovníka, „oné“ páté kolony kontroly 

veřejnosti prostřednictvím distribuce vědění ve společnosti, protoţe zřejmě 

u něj se zakládá ona tichá, nepozorovatelná úloha knihoven: 

 

knihovník musí mít vliv na vše, co se v knihovně děje, jeho vliv musí býti 

naprosto nepozorovatelný a nevtíravý.
37

 

 

Nyní jsou knihovny významným aparátem veřejné správy, jsou v popředí, 

ale tím, jak nabývají na síle a důleţitosti, jak si během provozu čím dál více 

všímají svého vlivu, osvojují si moţnosti formování myšlenek a 

„manipulaci písmem“ ukrytým ve vazbách tisíců a tisíců svazků, tím spíše 

vstupují, vstřebávají se do pozadí společenského dění. Čím déle knihovny 

fungují, tím jsou všednější a samozřejmé. Samozřejmost sniţuje práh 

pozornosti a postupům knihoven přestává být věnována náleţitá pozornost, 

tím pádem i význam. Veřejnost zapomíná, knihovna je pamětí věků. Zde 

nám mimo jiné půjde o zmapování důsledků tohoto zapomínání. 

 

Zde se nacházíme v jednom z fokálních bodů této práce. Pokud se s mírou 

samozřejmosti stran přítomnosti knihoven ve veřejném prostoru, jejich 

skladováním, spravováním a poskytováním informací, sniţuje význam, 

který je knihovnám původně připisován, pak začínají unikat i důsledky a 

vplývání knihoven na čtenářstvo. Entuziasmus deklinuje, zájem se 

rovnoměrněji šíří a ředí ve společenském prostoru, ale knihovny i nadále 

pokračují ve svých činnostech a postupně zbytňuje vědění, které střeţí. Zde 

nám mimo jiné půjde o zmapování důsledku tohoto zapomnění, zapomnění 
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na to, jakou funkci knihovny ve společnosti plní a nepřestaly plnit od té 

doby, co se z nich truhly s pravidelně ukládanými poklady poznání, přičemţ 

jsme postupně vytěsnili a vypustili úvahu směrem k samotné moţnosti 

jejich vlivu na naše vědění, myšlení a chování. Tam, kde důsledky moci 

jsou nejméně patrné, téměř nepozorovatelné, tam příslušný aparát moci 

funguje nejlépe. Tvorba archivů z dílčích výpovědí, uspořádání vědění v 

něm a jeho následné protékání mezi prsty uvědomění, to jsou devizy 

knihoven, oněch chrámů poznání, kde mezi řadami řad regálů nám stovky 

let lidských poznatků způsobují závrať zapomnění toho, co nám knihovny 

samotné způsobují či spíše mohou způsobovat. 

 

 

 

Stojíme před otázkou, jak vlastně studovat knihovny. Pokud knihovny mají 

k dispozici a mohou vyuţívat všechny funkce, kterých jsme se doposud 

dotkli, je třeba zkoumat, jaký je moţný dopad a aplikace těchto funkcí na to, 

co bychom mohli nazvat čtenářskou obcí. Jakými mechanismy vědění 

knihovna uspořádává a jaké jsou podmínky moţnosti konkrétního vědění, 

vědění jakoţto efektu stroje vědění – l'appareil de la connaisance – na 

uspořádání, správu a distribuci výpovědí, prefabrikování stále nových a 

nových diskursů. A protoţe otázka, jak je moţný dopad provozu knihovny, 

je otázkou po podmínkách moţností, máme k dispozici nějaké postupy a 

nástroje, které by bylo s to tyto podmínky moţnosti rozkrýt? O čem funkce 

knihoven vypovídají, co naznačují a co naopak zůstává přísně skryto a jaksi 

rozpuštěno mezi policemi a regály knih? Co nebo spíše čím je knihovna? 

Kdyţ ke knihovně budeme přistupovat výhradně jako k instituci, jejíţ úkol 

je vymezen právně, a budeme ji zkoumat výhradně na základě funkcí, 

přiblíţíme se jejímu místu uvnitř společnosti, jejímu smyslu a popisu 

působení vně jejího provozu a řádu. Uniknou nám snadno série technik a 

postupů, které činí knihovnu knihovnou, vytvářejí její reţim, prostor a 

operacionalizaci vědění. Knihovna je tím, co tvrdí Alberto Manguel, tedy 
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uzavřený prostor, vesmír prospěchářských pravidel předstírajících 

nahrazování nebo překládání beztvarého vesmíru za jeho hranicemi. Během 

dne je knihovna říší řádu.
38

 

 

Knihovny, to jsou především knihy s vlastním námětem, rozsahem, 

paginací, datem vydání, místem na poličce včetně sousedících svazků. Ale 

původní značně romantická Gesnerova vize o ordo librorum
39

 je 

neudrţitelnou. Knihovna se svým prostorem a věděním, které uchovává, 

nedokáţe ohnout nebo zastavit čas. Ten sice pracuje v její prospěch, ale 

zároveň v její orgánové soustavě (katalog, výpůjční řád, rozmístění polic, 

dílčí sekce a jednotlivé knihy) vytváří neutuchající „anomii informací“, 

která způsobuje neustálé přesuny, transponování, záměny a mizení 

poznatků. Řád můţe existovat, a přesto, ţe je součástí archivu archivů, to 

znamená knihovny, má jen doplňkovou funkci, protoţe knihy, to jsou slova 

plující v prostoru. Úmorná, pravidelná práce zpětného návratu k řádu tak, 

jak je v knihovnách vykonávána periodicky se opakující revize celkového 

fondu, nikdy nezabrání přehmatům, posunutí v zařazení knih, ve vytváření 

nových „sousedství vědění“ a v dosud netušeným kombinacím výpovědí. 

Knihovna se svým katalogem, to je ostatně další z dědictví Aufklärung. 

Přesné, číselně vyjádřené, geometrické uspořádání knih vytvářející prostor 

lomící se v krystalech vědění, trpělivě čekající, trpělivě soustředící se samo 

v sobě. Svůj předobraz má jistě v Babylonské věţi. 

 

 

 

Bylo by moţné studovat knihovny prostřednictvím knih. Jako jakýkoliv jiný 

fenomén a artefakt, i kniha má svou historii, a jak knihovna, tak kniha o 

sobě mohou navzájem vypovídat. Ale historie, to je zpětný pohled z břehů 

konkrétní profese, přesto lze historií knihy mnohého dosáhnout. Hnutí 

Histoire du Livre se věnovalo studiu vlivu knih na společnost (myšlení, 
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chování, vzdělávání...)
40

, takţe pro naši práci nejsou postupy tohoto hnutí 

adekvátní. Postupujeme ještě hlouběji, řekněme aţ k vybraným nervovým 

zakončením, a pokoušíme se zjistit, jak konkrétní aparát vědění (knihovna) 

má v moci ovlivňovat partikulární skutečnosti. Ocitáme se na úrovni 

mikrofyziky moci vědění utvářeného katalogizací, řádem knihovny a 

nakládáním s fondem tak, ţe dochází k vytváření partikulárních archivů, do 

nichţ čtenářstvo vstupuje. 

Bylo by moţné rovněţ zabývat se legislativou knihoven, počtem 

katalogizovaných svazků, registracemi čtenářů nebo budovami a jejich 

celkovým „fyzickým zázemím“. Ale stále by nám to podstatné unikalo, stále 

bychom byli v zádech knihovně samotné. Jak jsme vyloţili jiţ dříve, 

knihovny byly výrazem jistých potřeb společnosti i jednotlivců, snaţily se 

naplnit určité záměry a k tomu byly uzpůsobovány. Aby naplňovaly 

příslušné funkce, nevyhnuly se změnám a tyto změny byly moţné pouze s 

vyuţitím jiných přístupů těţícím z více či méně odlišných praktik. Tak jako 

je čtení i psaní jistou sociální praxí, tak je soukromá i veřejná „správa“ knih 

(domácí sbírka, veřejná knihovna) praxí určující výsledné rozloţení sil 

vědění. Je třeba rozumět tomu, ţe knihovna, to je především soubor praktik, 

je to shluk moţností vytvářejících odraz – moudré zrcadlo, do něhoţ 

pohlédnout znamená nabývat poznání. Toto zrcadlo však mění svůj povrch 

podle toho, co se děje za ním. Zároveň je knihovna prostorem, který je 

napojen na multiplicity času, z nichţ ve svém nitru spřádá magické formule 

vědění lákající k nalezení, rozhřešení a prostoupení. Knihovna je také klíč, 

klíč ke klíčům dalších klíčů – knihy odkazující k labyrintu zrcadel dalších a 

dalších knih, dalších a dalších svazků. Knihovna, to je výzva vědění 

v prostoru, uvnitř i vně, je to otázka uspořádání i šíření, rébus a odpověď 

zároveň. Není vhodnějšího pojmenování neţ heterotopie. Foucaultovy 

„poţadavky“ splňuje do jednoho
41

. Zásadní paradox knihovny tedy spočívá 

v tom, ţe je ne-místem, je heterotopií. Heterotopií je v tom smyslu, ţe sice 

vědění uspořádává, spravuje, organizuje, katalogizuje, ale vědění vytváří aţ 

ve chvíli, kdy se ono dostává ke čtenáři. Skutečnost, ţe dochází k něčemu 
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takovému, jako je aktuální vyjádření obsahu vědění v podobě kategorizace 

jednotlivých knih do sekcí, oddílů a polic, je třeba chápat jako efekt souhry 

dílčích podmínek a na ně uplatněných praktik. Teprve ve chvíli, kdy dochází 

ke konfrontaci se čtenářstvem, vzniká jiskra vědění.  A kdyţ Michel 

Foucault píše o tom, ţe 

 

heterotopie začíná plně fungovat ve chvíli, kdy se člověk dostane do určité 

absolutní roztrţky s tradičním časem
42

, 

 

přičemţ 

 

existují heterotopie věčně se kumulujícího času, jako jsou například muzea, 

knihovny
43

, 

 

chce tím poukázat především na neuchopitelnost heterotopie jako celku 

v tom, čím je, ale chce zkoumat, jak tím je a jak je moţné, ţe tím je. Proto 

ona nutnost soustředit se na praktiky, konečně i z toho důvodu, ţe 

 

zatímco ještě na konci 17. století byly muzea a knihovny výrazem volby 

jednotlivce
44

, 

 

současnost je jiná, určená zlomem 19. a 20. století., kdy knihovny se 

etablovaly jako výraz společenského zájmu, osvěty a racionalizace vědění 

určeného k prospěchu širokých společenských vrstev, ale také národa a 

státu. Bibliofil 17. století, to byl povětšinou majetný nadšenec, jenţ ve své 

knihovně naplňoval veškeré funkce. Byl knihovníkem, katalogizátorem, 

mecenášem i návštěvníkem zároveň a jen na něm záleţelo, jaké knihy bude 

pořizovat, kam a dle jakého klíče je zařadí, jak bude další knihy přidávat, 

jinými slovy, jak bude postupovat, jak bude praktikovat správu své sbírky. 
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Ale naše aktualita je stran knihoven soustředěna kolem jiné racionality a 

podmínek. Je to  

 

myšlenka shromaţďování všeho, zaloţení jakéhosi všeobecného archivu, 

vůle uzavřít do jediného místa všechen čas, všechny doby, všechny formy, 

všechny proměny vkusu, myšlenka vybudování místa všech časů, jeţ samo 

je mimo veškerý čas a jeho ničivé účinky, plán uspořádat tímto způsobem 

jistou neustávající a nekonečnou akumulaci času v jediném nepohyblivém 

místě, celá tato myšlenka patří k naší modernitě.
45

 

 

Zde vidíme, jak je důleţité studovat knihovnu jakoţto výslednici 

partikulárních praktik, jejichţ pouţívání je motivováno vţdy konkrétními 

potřebami, nutnostmi doby nebo sny a vizemi. Abychom byli s to 

postihnout, jak je moţná proměna uvnitř knihoven, musíme k ní rovněţ 

přistupovat jako k aktualitě, k aktualitě momentálního rozvrţení vědění, 

které svírá uvnitř svého mechanického srdce poháněného převody a 

ozubenými koly kategorií, tabulek a čísel. Je třeba k rozboru knihovny 

přistoupit jako k momentálnímu rozvrţení sil vědění a s touhou pochopit, 

jakého druhu je reţim, na základě něhoţ tento stroj na vědění funguje. 

 

 

 

Základní otázku předkládané práce tak lze formulovat následovně, a to ve 

dvou rovinách: jakou formu racionality knihovna pouţívá při správě vědění 

– knih a co nám tímto způsobuje; jak je moţný efekt knihovny v podobě 

diskursu feminismu, který je souborem dílčích výpovědí uloţených 

v archivu archivů, tj. v knihovně. 

A nebo ještě jinak. Kniha, to je v sobě uzavřené, spící vědění. Na začátku 

zmíněný Codex
46

 je jedním z moţných příkladů našeho problému. 

Zkoumejme dílčí knihy jako výpovědi usazené v jednotlivých archivech 

podle toho, jak se v prostorách knihovny usazovaly. Reţim knihovny je 
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různorodě přeuspořádává a tak jim dává nový rozměr – v rámci knihovny, 

ale především pro čtenáře. Coţpak lze říci, ţe kaţdý jednotlivý spis má své 

pevné místo, svou fixní pozici, ať uţ v katalogu nebo ve vztahu k ostatním 

knihám? Neználek ve Slunečním městě přece není jenom dětskou beletrií, je 

také politickým spisem, proč jej jen těţko najdeme v sekci „Politologie a 

politická věda“? Jistým způsobem víme, ţe Orlando patří do beletrie, ale 

coţpak stejně samozřejmým a racionálním by nebylo jeho přesunutí do 

sekce „Feminismu“? Je opravdu opodstatněné zařadit Dohlížet a trestat do 

sekce s názvem „Právo“? Právě tyto samozřejmosti, zdánlivé maličkosti a 

jemné nuance by nám měly být podezřelé. V konečném důsledku totiţ 

spolurozhodují o tom, co pod dílčími kategoriemi a obory lidské činnosti 

rozumíme. Regály s knihami, řady řad skrývající vědění, zakřivují prostor, 

v němţ se pohybujeme a orientujeme, kdyţ putujeme za věděním. 

Zkoumejme knihy jako výpovědi a na základě jejich spojení v dílčích 

diskursech, protoţe diskurs, to je vţdy soubor výpovědí, zkoumejme 

aktuální efekt, který vytvářejí. Učinit rozbor tohoto efektu na základě 

výpovědí – zde dostává prostor Foucaultova metodologie, kterou si záhy 

popíšeme. 
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Archeologie a genealogie 

 

Ve své knize nazvané prostě Foucault Gilles Deleuze hned zpočátku 

jednoznačně vyjádřil postoj Michela Foucaulta k práci historika myšlení, 

kdyţ napsal, ţe 

 

ve městě byl jmenován nových archivář […] nový archivář prohlašuje, ţe 

bude pracovat pouze s výpověďmi.
47

 

 

Jedním z nejtěţších úkolů, se kterými se jakýkoliv pokus o vysvětlení 

Foucaultova díla můţe setkat, je vysvětlení dvou klíčových metod jeho 

analýz. Archeologie a genealogie představují do značné míry dvě strany 

jedné mince a zřejmě, pokud ponecháme stranou celou řadu nových pohledů 

na problematiku trestání, sexuality nebo fungování státu, zřejmě největší 

Foucaultův přínos k filosofické práci. Tento fakt je prvním z těch, které za 

časté způsobují, ţe vypořádání se s archeologií a genealogií buď sklouzává 

k tradovaným truismům, nebo jsou popisy těchto metody zjednodušovány a 

karikovány s cílem co nejrychleji se s nimi vypořádávat a nezabředávat do 

detailnějších rozborů, v nichţ by zjednodušené výklady obou metod jen tak 

neobstály. 

Existuje několik důvodů, proč je náročné, ale potřebné se zmiňovaným 

metodám věnovat. Jiţ bylo konstatováno, ţe představují zřejmě 

nejvýznamnější přínos Michela Foucaulta filosofii (a dalším oborům). Dále 

jsou vyjádřením jeho celoţivotní práce tak, jak obě tyto metody nejpozději 

od přelomu 60. a 70. let při psaní svých děl pouţíval, kombinoval je a 

začasté se vracel k jejich vysvětlování a uvádění příkladů. Třetím co do 

počtu, ale nikoliv důleţitosti, jsou jiţ také zmíněné tradované výklady, tj. ţe 

archeologie se zabývá diskursivními formacemi a genealogie postihuje 

nahodilost vývoje dílčích systémů myšlení.
48

 Tyto povaţujeme za zavádějící 
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 Gilles Deleuze, Foucault, s. 11. 
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 Takovýmito výklady „trpí“ např. i heslo Michel Foucault na webu Stanford Encyclopedia 

of Philosophy a to přesto, ţe jeho autorem je Gary Gutting, jehoţ spis Michel Foucault´s 

Archaeology of Scientific Reason se může pochlubit evidentně nejzevrubnějším rozborem 
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a doloţíme, proč tomu tak je. Navíc, a to povaţujeme za jeden 

z nejzásadnějších prohřešků bránící v dostatečném pochopení Foucaultova 

díla, jsou jeho spisy děleny na základě převaţující metody na archeologické, 

genealogické a etické. Takový pohled je sice na jedné straně obhajitelný 

pokud chceme dílo Michela Foucaulta nějak rozčlenit, zároveň je ale 

neuţitečný a matoucí. V důsledku uvedených konstatování tak archeologie 

s genealogií zastupují do určité míry Foucaultův odkaz jako celek a pakliţe 

v další části předkládané práce se chceme soustředit vysloveně na samotnou 

aplikaci těchto dvou metod a jejich prostřednictvím zkoumat efekt 

feministického diskursu v Národní knihovně České republiky, je ţádoucí 

vše stran metodologie vysvětlit podrobněji – budou tak zřejmým 

předpoklady a postupy, které Michel Foucault v rámci svých dílčích spisů 

uplatňoval a jak postupoval. Zároveň pak bude jasné, s čím po příslušném 

vysvětlení v této části automaticky pracujeme i my. 

 

Dvě metody 

 

Michel Foucault je svým způsobem dědicem osvícenství. A je tomu tak do 

té míry, do jaké je Immanuel Kant zakladatelem moderního kritického 

zkoumání, analýzy soustředící se na rozbor a podmínky moţností rozličných 

jevů. Pakliţe lze Foucaultův přístup ke z koumání myšlení v jeho 

proměnách a formách nějak uchopit, pak je na místě zdůraznit, ţe dílčí 

koncepty, myšlenky, návrhy, pro tohoto filosofa a historika myšlení 

představují dílčí událostí a praktiky. Sám svůj přístup charakterizoval 

následovně: 

 

                                                                                                                                                    
archeologické metody ve Foucaultově díle. Je evidentní, že slovníková hesla nemohou 

postihnout dílčí záležitosti s dostatečnou erudicí a hloubkou, nicméně nastíněná 

zjednodušení se neobjevují pouze v nich. Srov. Gary Gutting, Michel Foucault, in: Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, online, dostupné z: 

http://plato.stanford.edu/entries/foucault/ a Gary Gutting, Michel Foucault´s Archaeology 

of Scientific Reason nebo Cambridge Introduction to Michel Foucault. 

http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
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[Jestliţe Foucault přísluší do filosofické tradice, jedná se o kritickou tradici 

Kantovu], jeho dílo nazvěme Kritickou historií myšlení.
49

 

 

S tímto konstatováním jsme v zásadě velice blízko tomu, co Michel 

Foucault nazýval archeologií a genealogií, resp. jejich kombinací. 

Archeologie a genealogie tak nejsou metody Foucaultem pouţívané 

odděleně, ale nejpozději od počátku 70. let jsou ve svém spojení 

nepostradatelné a celý kritický projekt historie myšlení je na jejich 

pouţívání přímo závislý. Odmítáme tak Foucaultovo dílo dělit dle uţívané 

metody či metod a pro tento postoj existují velice silné argumenty. Nejprve 

se ale pokusme stručně charakterizovat oba způsoby analýzy – archeologii a 

genealogii – abychom následně tyto charakteristiky doloţili Foucaultovými 

poznámkami či prostřednictvím poukázání na vybraná díla. 

Přestoţe se stavíme k dělení Foucaultova díla dle pouţitých metod 

skepticky a odmítavě, sám Foucault upozornil na to, ţe jeho díla lze členit 

dle motivů, které ho k jejich napsání vedly. Nástin takového dělení podal 

například v článku známém jako Interview with Michel Foucault, kde své 

spisy rozdělil následovně na 

 

průzkumné knihy: Dějiny šílenství, Zrození kliniky atd. Metodologické 

knihy: Archeologie vědění. Pak jsem napsal věci jako Dohlížet a trestat a 

úvod k Dějinám sexuality.
50

 

 

Gary Gutting ve svém slavném spise Michel Foucault´s Archaeology of 

Scientific Mind archeologii shrnuje  

 

jako přístup k historii myšlení, který eliminuje základní roli lidského 

subjektu […] historickou metodu zaloţenou na přístupu nikoliv 

strukturálních moţností, ale aktuálních okolností a jejich efektů.
51
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 Michel Foucault, „Foucault“, in týţ, Dits et Écrits IV, s. 631. (překlad vlastní) 
50

 „Interview with Michel Foucault“, in James D. Faubion (ed.) Essential Works of 

Foucault 1954 – 1984, vol. 3 - Power,  s. 240. (překlad vlastní) 
51

 Gary Gutting, Michel Foucault´s Archaeology of Scientific Reason, s. 228. (překlad 

vlastní). 
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Tímto je shrnuto Foucaultovo oficiální vypořádání se s fenomenologickými 

předpoklady o existenci univerzálního subjektu a zároveň s označováním  

jeho přístupu jako strukturalismu, jimiţ byl častován od vydání Slov a věcí. 

Archeologie jako metoda, jako přístup historického zkoumání podmínek 

moţností vzniku určitého vědění je zevrubně popsána právě v Archeologii 

vědění a neměli bychom zapomínat, ţe druhé slovo, tzn. vědění, je zde 

shodně důleţité jako slovo první – archeologie. Vědění, jehoţ moţné 

podmínky vzniku, nastolení a vyuţívání Foucault zkoumá, tak v rámci 

 

kritické historie myšlení by byla analýzou podmínek, na základě nichţ jsou 

formovány nebo modifikovány určité vztahy subjektu k objektu v té míře, 

v jaké tyto vztahy utvářejí moţné vědění.
52

 

 

Zároveň je celý Foucaultův projekt zaměřen také na 

 

určit, za jakých podmínek se určité skutečností mohou stát objektem 

moţného vědění [connaisance], jak mohou být problematizovány poznání, 

jakým procedurám rozdělením můţe podléhat ta část, která je povaţovaná za 

správnou.
53

 

 

Aby bylo moţné hledat variující podmínky, které musely nutně nastat, aby 

mohlo dojít ke vzniku, utvoření a uspořádání partikulárního vědění, jeho 

pouţívání a zacílení coby reakce na určitou oblast lidské zkušenosti 

v konkrétním období (šílenství období renesance, osvícenství nebo 

proliferace psychiatrického diskursu do legislativy), je nutné přijít 

s metodou, která tyto podmínky umoţní zmapovat a najít vazby mezi nimi. 

Podmínky moţnosti vţdy vyrůstají z konkrétních zkušenostních polí, jsou to 

podmínky dobové, sociální, ekonomické, kulturní, mocenské atd., přičemţ 

je to právě Foucaultova archeologie (vědění), která umoţňuje takovouto 
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 „Foucault“, in Michel Foucault, Dits et Écrits IV, s. 632. 
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výzkumnou práci. Práci, která spočívá ve zkoumání toho, co Michel 

Foucault nazývá archivem, je prací s monumenty, jelikoţ archiv není 

 

soubor textů uchovaných civilizací nebo celek stop uchráněných od zkázy, 

ale hra pravidel určujících v dané kultuře objevení se zmizení výpovědí, 

jejich přetrvávání a zanikání, jejich paradoxní existence událostí a věcí. 

Analyzovat prvky diskursu ve sloţce hlavního archivu neznamená povaţovat 

je za dokumenty (skrytý význam nebo pravidlo konstrukce), ale jako 

monumenty; bez této geologické metafory, bez určování původu, bez 

sebemenšího gesta ku počátku arché – činit to, co bychom mohli nazvat, 

podle zákonů týkajících se etymologie, jistým slovem jako je archeologie.
54

  

 

Archeologii si můţeme snadno představit jako analytickou práci 

s jednotlivými prvky, skutečnostmi, zásahy, posuny, praktikami apod. 

podmiňujícími vznik určitého vědění v rámci jedné historické linie či 

vrstvy/úrovně. Zmíněné prvky pak Michel Foucault nazývá výpověďmi 

(énoncé) a jeho hlavním cílem je 

 

uchopit onu výpověď v přesné specifičnosti jejího výskytu; určit podmínky 

její existence a zachytit přinejmenším její hranice, ustavit její vztahy k jiným 

výpovědím, které s ní mohou být spojeny, a ukázat, které jiné formy 

vypovídání vylučuje.
55

 

 

Dle jiţ zmiňovaného Guttinga Michel Foucault 

 

navrhuje povaţovat výpovědi za objekty studia v jejich vlastní pravdě, 

nepokoušet se pouţít je jako prostředky k oţivení myšlenek mrtvých. 

Nakládá s nimi jako s monumenty spíše neţ jako s dokumenty.
56
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Výpověď Michel Foucault pak definuje jako 

  

modalitu existence takové skupiny znaků, […] která jí dovoluje být 

něčím více neţ pouhou řadou stop, něčím více neţ jen následností 

značek na nějaké substanci, něčím více neţ jen jakýmsi produktem 

člověka; modalitu, která oné skupině znaků umoţňuje být ve vztahu se 

skupinou objektů, předepisovat určité pevné pozice jakémukoliv 

subjektu,
57

  

 

jelikoţ výpovědi představují elementární části vědění, které je výrazem (a 

do značné míry završením) vztahu subjektu k poznávanému objektu. Jinými 

slovy, vědění je efektem procesů, prostřednictvím nichţ člověk nabývá, 

systematizuje a pouţívá zkušenosti z rozličných oblastí lidského ţivota, 

reflektuje a konceptualizuje vlastní pozici uvnitř těchto procesů a kriticky se 

vymezuje vůči stávajícím postupům a praktikám vţdy, kdyţ doposud 

uplatňované postupy nejsou v takové míře úspěšné jako dříve nebo kdyţ 

určitá změna v archivu spustí kontingenci dalších změn, na něţ je nutné 

reagovat. Z tohoto důvodu můţe Michel Foucault své postupy a zkoumání 

stran vědění formulovat jako otázku: 

 

Jak se oblasti vědění utvářely na základě sociálních praktik?
58

 

 

A sociální praxe je pro Foucaulta v případě archeologie vyjádřena a 

podpořena jednotlivými diskursy – medicíny, trestních mechanismů, 

vládnutí, abnormality, sexuality apod., přičemţ diskurs je 

 

konstituován souborem posloupností znaků potud, pokud jsou to výpovědi, 

tedy pokud jim lze připsat specifické modality existence, 
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kde pravidla uspořádání vztahů mezi dílčími výpověďmi jsou přímo odvislá 

od diskursivní formace, která  

 

je skutečně principem rozptýlení a redistribuce nikoli formulací, vět či 

tvrzení, ale výpovědí.
59

 

 

Výpověď má dle Foucaulta oproti ostatním pojmům tu výhodu, ţe na rozdíl 

např. od tvrzení k ní nemůţe být přistupováno s takovou podezíravostí stran 

míry pravdivosti tvrzení. Výpověď si neklada nárok, a nemůţeme ji takto 

traktovat ani my, být umístěna do soutěsky pravdy a nepravdy, projít touto 

soutěskou jako zkouškou a výsledně být vyhodnocena jako pravdivá či 

nepravdivá. Výpověď je ve své podstatě vyjádřenou zkušeností 

(individuální či kolektivní) vztahující se k určitému objektu (šílenství, 

nemoc, smrt, pozice vladaře, ekonomická racionalita, vězení…). A dle 

Foucaulta 

 

výpověď je souborem znaků, které mohou být větou nebo návrhem, ale 

představované na úrovni své existence.
60

 

 

Hodnota a důleţitost výpovědi spočívá jednak v tom, ţe je součástí archivu 

a je zaznamenaná v konkrétní vrstvě jako reflexe dílčího jevu, na druhé 

straně také v tom, ţe koexistuje s ostatními výpověďmi v rámci diskursu a 

pomáhá jej tak utvářet. Pro Foucaulta jsou ty nejmenší části diskursu, totiţ 

výpovědi tím, na co se v případě archeologie soustředí, co zkoumá a u čeho 

se snaţí postihnout vztahy k ostatním výpovědím a funkci, kterou v rámci 

konkrétního diskursu taková výpověď má. 

 

Často naduţívaný termíny diskurs je u Foucaulta definován jako skupina 

výpovědí, které patří k jednomu systému diskursivní formace, přičemţ tato 
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představuje tkanivo proplétající a spojující jednotlivé výpovědi tak, ţe patří 

do jednoho konkrétního diskursu. Pro lepší představu si hlavní pojmy 

archiv, diskurs, diskursivní formace a výpověď zkusme uspořádat 

v grafickém vyjádření a uvést příklad s rozvrţením na základě Foucaultovy 

„knihy o šílenství“. 

 

Vědění o šílenství je v centru myšlenkové mapy šílenství jako centrální 

téma, jako korpus všech archivů, kterými se Michel Foucault v Dějinách 

šílenství zabýval. Diagram „Vědění o šílenství“ tak představuje pomocné 

vymezení tématu a zároveň je sumou veškerého poznání o dané zkušenosti, 

tj. v tomto případě šílenství. Jednotlivé archivy jsou datované na základě 

jednotlivých historických období či fází, kterým se Michel Foucault 

věnoval, a představují základní jednotku dílčí archeologické vrstvy, 

jednotku obsahující partikulární diskursy: diskurs ekonomiky, politiky, 

náboţenství, šílenství aj. Kaţdý diskurs je konstituován vybranými 

výpověďmi o příslušné zkušenosti – šílenství – přičemţ to, které výpovědi 

zde budou či nebudou, určuje diskursivní formace šílenství. Doplňme 

předloţenou myšlenkovou mapu Foucaultovým vysvětlením: 

 

Výpovědi, různé ve své formě a rozptýlené v čase, tvoří celek, jestliţe 

odkazují k jednomu a témuţ objektu. Všechny výpovědi, náleţející 

psychopatologii, se tak zdají vypovídat o předmětu, který se různými 
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způsoby rýsuje v individuální nebo sociální zkušenosti a který můţeme 

nazvat šílenstvím.
61

 

 

Avšak jak jsme shledali v předchozí části, Foucault vţdy vychází z otázky 

po podmínkách existence konkrétního jevu a nikoliv z fakticity jeho 

existence. Tedy předpokladem je, ţe nic takového jako šílenství neexistuje, 

alespoň nikoliv v rigidní, ahistorické formě, ale je vţdy uţ nějak 

determinováno, je do takového jevu vţdy vloţen „sociální kapitál“ 

výpovědí, které určují nejen, čím je, ale také, jak k němu bude přistupováno, 

zda představuje problém a jestliţe ano, jak bude tento problém řešen. Jev 

šílenství je jinak pojímán v individuální a jinak v kolektivní zkušenosti, 

traktování dílčích jevů podléhá rovněţ návaznostem na jevy další, aktuálně 

dostupné postupům a sociálním praktikám, v neposlední řadě také vědění, 

jeţ je k dispozici apod. Proto Foucaultovo velice silné tvrzení, ţe 

 

duševní nemoc se konstituovala souhrnem toho, co bylo řešeno v celé 

skupině výpovědí, jeţ ji pojmenovávaly, rozdělovaly, popisovaly, 

vysvětlovaly, sledovaly její vývoj, zaznamenávaly její rozličné korelace, 

posuzovaly ji, a propůjčovaly jí řeč tak, ţe jejím jménem artikulovaly 

diskursy, které měly být povaţovány za její vlastní,
62

 

 

představuje objekt celé řady nedorozumění a důvod pro zařazování jeho díla 

do nevábné škatulky postmoderní relativizace. Avšak nenechme se splést, 

protoţe Michel Foucault své prohlášení doplňuje. Je třeba si uvědomit, aniţ 

bychom relativizovali existenci šílenství, resp. konkrétního psychického 

onemocnění, ţe kaţdá doba na jedné straně se vztahovala k tomuto jevu 

rozdílnými způsoby (pojmosloví, význam, léčba), na straně druhé to pak 

není pouze fakticita konkrétního jevu, která vytváří vědění o něm. Jinými 

slovy, ačkoliv šílenství je historickým faktem, dějiny znají naprosto rozdílné 

konceptualizace tohoto jevu, coţ vede k disperzi fixních představ a 
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zmnoţení jevu šílenství hned do několika moţných podob. Tak můţe 

Michel Foucault uvést, ţe 

 

soubor výpovědí zdaleka neodkazuje k jedinému objektu 

zformovanému jednou provţdy, ani jej donekonečna nezachovává 

jako svůj horizont nevyčerpatelné ideality; objekt, který jako svůj 

korelát postulují výpovědi lékařské vědy 17. nebo 18. století, není 

identický s předmětem, jenţ se rýsuje v právních rozsudcích nebo 

v policejních opatřeních; stejně tak se od Pinela anebo Exsquirola aţ 

k Bleulerovi modifikovaly všechny objekty psychopatologických 

pojednání: v těchto případech nejde o tytéţ choroby; nejde o tytéţ 

šílence.
63

 

 

Stačí si vzpomenout na úvodní stránky Zrození kliniky, na nichţ Michel 

Foucault popisuje Pommovu a Bayleho praxi
64

, abychom s definitivní 

platností pochopili, co jeho metodologické poznámky k výpovědím, 

diskursům a archivu znamenají. I kdyţ v současnosti víme, ţe se v případě 

šílenství nebo poškození mozku jednalo o tyto příslušné jevy, víme to pouze 

z pozice naší současnosti. Zároveň ale bychom měli chápat, ţe nejsme 

vystaveni stejnému uspořádání podmínek zkušeností s uvedenými jevy, 

abychom se v jejich konceptualizaci, uspořádání poznatků o nich a třeba i 

v případě léčebných postupů od Pomma a Bayleho nelišili. A zde jsme 

v samotném jádru Foucaultovy archeologie. Místo, aby současné pojetí 

šílenství nebo sexuality, tj. jejich diskursy pojal jako rastry či filtry, které 

určí, co bude a co nebude v jednotlivých historických obdobích do těchto 

diskursů patřit, postupuje Foucault opačně a vychází z atomárních částí 

diskursů, tj. z výpovědí. Tak se snaţí shromáţdit co největší mnoţství 

výpovědí v příslušných vrstvách, tj. archivech, vztahující se, 

pojmenovávající a rozebírající jednotlivé fenomény, aby je následně 

pracovně uspořádal do příslušného diskursu, pakliţe se zmíněné výpovědi 
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vztahují k totoţnému předmětu zájmu. Proto Michel Foucault předkládá 

otázku, 

 

zda není jednota diskursu zaloţena spíš na prostoru, v němţ se různé objekty 

vyskytují a neustále transformují, neţ na stálosti a jedinečnosti jednoho 

objektu,  

 

jelikoţ 

 

by potom charakteristický vztah, umoţňující individualizovat celek 

výpovědí, jeţ se týkají šílenství, pravidlem současného nebo následného 

vynoření různých objektů, které jsou v takovém vztahu pojmenovávány, 

popisovány, analyzovány, hodnoceny či posuzovány?
65

  

 

Pokud se týká šílenství, zkušenost s ním, zkušenost zakládající jeho 

fakticitu, 

 

by pak nebyla zaloţena na existenci objektu „šílenství“ anebo na ustavení 

jediného horizontu objektivity; byla by systémem pravidel umoţňujících 

vyjevování předmětů v daném časovém rozmezí: objektů izolovaných 

měřítky diskriminace a represe, objektů diferencovaných v denní praxi, 

v judikatuře, v náboţenské kazuistice, v lékařské diagnostice, objektů, jeţ se 

projevují v patologických popisech, objektů vymezených zákoníky či 

lékařskými předpisy, metodami ošetřování a nemocniční péčí.
66

 

 

Neznamená to, ţe by šílenství neexistovalo a bylo pouze sociálním 

konstruktem – Michel Foucault nepopírá, ţe něco takového jako psychické 

onemocnění bylo jiţ v na přelomu středověku a renesance reflektováno a 

konceptualizováno. Nejde mu v ţádném případě o kritiku tohoto konceptu, 

jeho popření. Foucaultův cíl je úplně jiný, jelikoţ cílem jeho projektu 

kritické historie myšlení je nahlédnout, jak byl takový jev, jakým je 
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šílenství, představován coby společenský problém hodný řešení, jak taková 

dílčí řešení, tolik se odlišující od renesance po moderní dobu vznikala, čím a 

kým byla inspirována a co taková reflexe vypovídá o tehdejším reţimu 

myšlení, tehdejšímu způsobu pouţívání rozumu, zkušeností a vědění, o 

tehdejší racionalitě. (A co nám tato můţe povědět o nás). Jak takový jev 

jako šílenství představující problém vytvořil pnutí, tenzi postačující k tomu, 

aby na základě zkušeností se šílenstvím byl vytvořen korpus poznatků, 

ucelený, systematizovaný korpus poznatků mapující individuální a 

kolektivní zkušenost završenou ve vědění o šílenství v konkrétní době 

uspořádané ve výpovědích diskursu šílenství. Foucaulta rovněţ ale zajímá, 

jak se takový diskurs pouţíval, vyvíjel, doplňoval, rozšiřoval, ale také 

ubýval v dalších epochách, co z něj, které z výpovědí byly transponovány 

do mladšího archivu, jaká sociální praktika to umoţnila a vyuţívala je, a 

konečně, které jevy vyjádřené coby problémy, zaloţení nového archivu, 

diskursu a výpovědí umoţnily. 

 

Proto Gilles Deleuze o Foucaultovi psal jako o „novém archiváři“. Proto je 

důleţité vnímat Foucaultovu archeologii jako zásadní příspěvek k rozvoji 

způsobů, jakým přemýšlíme nejen nad naší minulostí, ale také nad 

přítomností. Důvody tohoto přístupu jsou jasné. Jde o vědění, o způsoby, 

jakými se utvářely dílčí oblasti vědění coby zpětná vazba mezi 

poznávajícím subjektem a objektem jeho zájmu. Jednou utvářené vědění 

představuje nejen produkt interakce jedince s jeho okolím, ale také napovídá 

o postupech při tvorbě vědění uplatňovaných. Skrytě dokáţe poukazovat na 

problémy, které vyvolaly nutnost a potřebu takové vědění 

operacionalizovat, aby bylo nápomocno při řešení těchto problémů. Je 

jedno, zda se jednalo o šílenství v jednotlivých epochách, o trestní 

mechanismy nebo sexuální morálku a otázku dětské masturbace. Michel 

Foucault tvrdil, ţe 
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archeologie vědění vţdy pouze znamená jistý způsob přístupu
67

, 

 

kde  

 

jde přesně o znovuzachycení vytvoření vědění, to jest, o zachycení vztahu 

mezi neměnným subjektem a sférou objektů, v jeho historických kořenech, 

v tomto pohybu vědění, které takové vytvoření umoţňuje.
68

 

 

Důleţité pro nás v tuto chvíli je, ţe Michel Foucault před samotnou prací 

klade konkrétní otázku a odpověď k ní hledá v jednotlivých historických 

vrstvách (tak, jak se „usazovaly“), v archivech (tak, jak byly zakládány), 

sestupuje z určitého bodu (současnosti) po těchto úrovních níţe a níţe, aby 

prozkoumával jednotlivé archivy zanechané, zapomenuté, zasuté v niţších 

vrstvách, ale zároveň tvořící více či méně vzdálené podmínky vrstev 

vyšších, jelikoţ tyto jsou na niţších vystavěny. Zde se Michel Foucault 

pohybuje vţdy postupně na horizontální úrovni analýzy a snaţí se hledat, 

postihnout a vysvětlit, popisovat vztahy mezi jednotlivými diskursy, popř. 

vysvětlit jejich uspořádání tak, aby bylo jasné, co konkrétní diskurs jakoţto 

teoretické zázemí způsobil, jak mohl být vyuţíván a praktikován. Proto 

Michel Foucault upozorňuje, ţe pod rozhodujícím termínem archive, je 

nutné chápat 

 

soubor aktuálně pronesených diskursů; a tento soubor diskursů je 

představován nikoliv pouze jako soubor událostí, které by se jednou provţdy 

udály a které by zůstaly v klidu, v limbu nebo v očistci historie, ale také jako 

soubor, který pokračuje, aby fungoval, aby byl proměňován v průběhu 

historie a poskytoval moţnost objevení se v dalších diskursech.
69
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Pak je moţné vnímat jednotlivé archivy rovněţ jako podmínky moţností 

dalších, v mladších vrstvách poloţených předpokladů. Nejde však jen o celé 

archivy, ale mohou to být jenom dílčí výpovědi zařaditelné v jiných 

vrstvách do odlišných archivů, v nichţ jsou vpraveny do diskursu šílenství, 

medicíny či penálních mechanismů. Sociální praxe se napájí z těchto 

diskursů (a zpětně je spoluutváří), coţ je jeden z málo vyzdvihovaných 

podproduktů Foucaultových zkoumání. Nejsou snad pověstné lodě bláznů 

vyjádřením určitého diskursu pojímajícího šílenství jako věc hodnou 

očištění? Není medikalizace šílenců, koncept ţenské hysterie nebo 

kombinace legislativy a psychiatrie v případě abnormálních jedinců vţdy 

vyjádřením určitých diskursů, jejich převedením do praxe? A neovlivňuje 

toto převedení rovněţ původní diskursy? Není výpověď o heterosexualitě 

z poloviny 19. století natolik odlišnou od současného významu tohoto 

termínu, aniţ by to oběma ubíralo na funkčnosti a míře racionality? A 

coţpak nelze pod Pommovým a Bayleho přístupem číst shodnou míru 

tendence k řešení akutního problému s tím rozdílem, ţe oba vycházeli 

z odlišných diskursů, ale zdůvodnění měly výpovědi obou z nich, nad to pak 

patřily do jmenovitě stejného archivu – medicíny, ale v odlišné vrstvě?  

Výpověď, která je pro nás v současnosti často nepochopitelná (degenerace 

masturbujících dětí, putující děloha v případě hysterie, nevyhnutelné spojení 

světské a náboţenské moci jako nutné podmínky dobrého vládnutí apod.) a 

často nepřijatelná se objevila, byla „pronesena“ a uchována v konkrétní 

vrstvě, za konkrétní konstelace podmínek, které umoţnily a způsobily její 

artikulaci. Nešlo o nic daného, naplánovaného, nezpochybnitelného. A byť 

bychom mohli a měli tyto výpovědi hodnotit i z hlediska naší současné 

úrovně poznání, nic jim nemůţeme odečíst právě na tom faktu, ţe byly 

proneseny, zaznamenány a uchovány. Proto se s nimi musí nakládat jako 

s fakty, přestoţe jejich pravdivostní hodnota můţe být z dnešního pohledu 

přinejmenším problematická. Foucaultova archeologie vědění se právě 

takovými výpověďmi zabývá. Pokusme se nyní předchozí rozvrh přepsat 

tak, aby odpovídal terminologicky skutečnostem, jimţ se v této práci 

věnujeme.  
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Uprostřed schématu a výchozím bodem všech rozborů je logicky knihovna, 

v našem případě Národní knihovna Praha, nesoucí označení „archiv 

archivů“. Všechny knihy (výpovědi) jsou rozřazeny do dílčích archivů, které 

odpovídají Mezinárodnímu desetinnému třídění (pravidla formování) 

jakoţto katalogizačnímu principu a hlavní autoritě při zařazování knih do 

jednotlivých archivů. Těchto je celkově 9, resp. 10, ale kategorie „4“, 

v našem případě Archiv „4“, je doposud neobsazenou kategorií, tudíţ se v ní 

nenacházejí ţádné knihy. Dílčí výpovědi z jednotlivých archivů pak 

dohromady vytvářejí konkrétní soubor výpovědí, tvořících diskurs ve 

Foucaultově pojetí, a spojením těchto výpovědí v diskurs vzniká konkrétní 

efekt představující partikulární „obraz“, konkretizovanou sadu výpovědí 

slouţících jako soubor vědění stran vybraného jevu. V našem případě se 

bude jednat o feminismus a všechny výpovědi, všechny knihy, které lze pod 

tímto pojmem nalézt napříč jednotlivými archivy, dohromady zakládají 

diskurs feminismu jakoţto efekt chodu, katalogizace a mechanizace vědění 

v prostředí Národní knihovny České republiky. 

Je zřejmé, ţe jsme si Foucaultovu archeologii lehce přizpůsobili. Je tomu 

z toho důvodu, ţe knihovny jsou naprosto specifickým a unikátním 

archivem, v němţ jsou přirozené vrstvy postupně a průběţně narušovány, 

rozkládány a utvářejí se nové. Proto k dílčím archivům přistupujeme takto, 



43 
 

jako kdyby kontinuální čas neexistoval. Heterotopie v podobě knihovny se 

s tradičními koncepcemi rozchází v mnoha ohledech a časová souslednost a 

usazování „archeologických vrstev“, stejně tak dynamický pohyb ve 

vrstvách samotných tomu odpovídá. 

 

Vyloţili jsme si Foucaultovu archeologii, nicméně pro kompletaci svého 

kritického přístupu k systémům myšlení, potřebuje tento francouzský filosof 

a historiky myšlení ještě jednu metodu, ještě jeden přístup. Tímto přístupem 

je genealogie. 

 

Genealogie 

 

Dle slov Michela Foucaulta lze genealogii chápat jako výzkumný přístup, 

který se můţe soustředit na tři základní oblasti, jimţ se víceméně ve svých 

knihách postupně věnoval. V jednom rozhovoru se ke genealogii vyjádřil 

takto: 

 

Existují tři moţné oblasti genealogie. První je historická ontologie nás 

samých ve vztahu k pravdě, která nám umoţňuje konstituovat subjekt 

vědění, druhou je historická ontologie nás samých ve vztahu k mocenskému 

poli, ve kterém se ustavujeme jako subjekt jednající s ostatními, třetí je 

historická ontologie ve vztahu k etice, skrze kterou ustavujeme sebe sama 

jako morální činitele.
70

 

 

Zde musíme upřesnit, ţe v případě námi předkládané práce se budeme 

soustředit pouze na první úkol genealogie – na historickou ontologii ve 

vztahu k vědění. Půjde nám i to, zjistit, jak je zakládáno a produkováno 

vědění v prostředí knihoven, přesněji však vědění (o) feminismu v Národní 

knihovně Praha.  
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A je to vědění, které sehrálo ve Foucaultových spisech zásadní roli. Můţe 

být postoj samotného autora jasnější? Autora, který termín „vědění“ vloţil 

do názvu svého klíčového metodologického spisu? „Vědění“ se objevuje i 

v názvu prvního díla Dějin sexuality. Čím jiným jsou rozbory způsobů, 

jimiţ lidé v jednotlivých obdobích racionalizovali a konceptualizovali svoje 

zkušeností, neţ otázkou vědění?  Právě uvedené poznatky přesně dokládají 

náš původní pohled konstatující jednak, ţe archeologie a genealogie jsou 

dvě strany jedné mince, a zároveň, ţe nelze Foucaultovo dílo dle pouţité 

metody nebo tematického zacílení dělit. Pro doplnění ještě uveďme 

Foucaultovo konstatování ze samotného sklonku jeho ţivota. 

 

V roce 1983 Michel Foucault v Berkeley na otázku, zda někdy přestal 

pouţívat archeologii, jako metodu, odpověděl: 

 

Nikoliv. Nikdy jsem nepřestal dělat genealogii. Genealogie určila předmět a 

cíl práce. Archeologie ukazuje oblast, aby bylo moţné dělat genealogii.
71

 

 

Zřejmě kaţdému, kdo se pokouší vysvětlit Foucaultovo chápání genealogie, 

je zatěţko takové vysvětlování nezačít citací či parafrází úvodu jeho 

přednášky Nietzsche, genealogie, historie, v níţ o této metodě tvrdí, ţe 

 

je šedá: je podrobná a trpělivě dokumentační. Pracuje se 

zašmodrchanými, poškrábanými a mnohokrát přepisovanými 

pergameny.
72

 

 

Toto konstatování je předvojem. O něco dále Foucault postuloval genealogii 

vlastní nezbytnou opatrnost, jelikoţ tato metoda 
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musí zjišťovat jedinečnost událostí vně kaţdé monotónní konečnosti, 

musí je vypátrat tam, kde je nejméně očekáváme, a v tom, co platí za 

něco zcela bez dějin – v citech, lásce, svědomí, instinktech: musí 

postřehnout návraty těchto jedinečností, nikoli proto, aby načrtla 

pozvolnou křivku jakéhosi vývoje, nýbrţ proto, aby objevila různé 

cesty, na nichţ se hrály různé role. […] Genealogie tedy vyţaduje 

podrobné události, velké mnoţství shromáţděného materiálu, 

trpělivost.
73

 

 

Není náhodou, ţe u Foucaulta najdeme v případě genealogie náznaky či 

přímo stejné pojmy jako u archeologie. Minimálně v případě událostí tomu 

tak je zcela určitě, práce s dokumenty („trpělivě dokumentační“) je dalším 

dokladem podobně jako práce s velkým mnoţstvím dat („shromáţděný 

materiál). Foucaultova studie Nietzsche, genealogie, historie předkládá, 

v čem spočívá práce s genealogickou metodou, kdyţ ji staví 

 

proti metahistorickému pouţívání ideálních významů a proti 

neurčitým teleologiím.
74

 

 

V podobném tónu jsme se v předchozí části této práce věnovali Foucaultovu 

nominalismu a jeho odmítání jakýchkoliv univerzálií. Obdobnou optikou 

pak kriticky pohlíţí na předpoklady historického vývoje popisovaného jako 

sled dílčích „historických univerzálií“, jakými jsou třeba předem daný 

smysl, ideální politické uspořádání, ahistorický subjekt. Zde je Michel 

Foucault jednoznačně ovlivněn Friedrichem Nietzschem a jeho myšlenky 

neskrytě pouţívá pro svůj kritický projekt. Foucaultova (Nietzcheho) hlavní 

výtka vůči neměnným, nečasovým, fixním představám spočívá v následující 

formulaci, v níţ Foucault kritizuje hypostazování původu (Ursprung) všech 

věcí v rámci tradiční historie. Michel Foucault tento přístup odmítá, jelikoţ 
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v původu se snaţíme získat přesnou podstatu věci, její nejčistší 

moţnost, její totoţnost, pečlivě soustředěnou na ni samu, její 

nehybnou formu, která předchází všemu, co je vnější, nahodilé a co 

následuje.
75

 

 

 Negativní vymezení máme, genealogický přístup, jeho výhody a hlavní 

záměr je však jasnější ještě o kousek dále, kde si Michel Foucault poloţí 

otázku, na kterou vzápětí odpovídá: 

 

Avšak co se dozví genealog, dá-li si práci s tím, ţe naslouchá historii, 

místo aby uvěřil metafysice? Ţe za věcmi se nachází něco „zcela 

jiného“: nikoli jejich bytostné nečasové tajemství, nýbrţ tajemství 

toho, ţe nemají podstatu, anebo ţe jejich podstata byla kus po kusu 

sestrojena z útvarů, které jí nenáleţely.
76

 

 

Tam, kde archeologie vědění představuje přístup zabývající se 

v nejdetailnější podobě výpověďmi, tzn. způsoby, jakými jednotlivci nejen 

promlouvali, ale také přemýšleli o partikulárních jevech, tam se genealogie 

coby druhá Foucaultova metoda chápe stejné problematiky na úrovni 

vertikální. Archeologie pracovala s výpověďmi a produkovaným věděním, 

s událostmi v jejich jedinečnosti, avšak nenárokovala si tyto události nějak 

vykládat, hodnotit, vkládat do nich význam. Nejnázorněji lze asi obě 

metody popsat otázkami, které si kladou. Zatímco v případě archeologie jde 

o kladení otázek ve které oblasti a k čemu došlo, coţ působí jako zpřesnění 

záběru zkoumání, slouţící ke konkretizaci událostí v odlišení od událostí 

ostatních, genealogie se ptá, jak tyto vznikly a prostřednictvím čeho vznikly. 

Genealogie se ptá rovněţ po podmínkách moţnosti vzniku příslušných 
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událostí, pokouší se ale nalézt, za pouţití čeho, jakých postupů, 

mechanismů, ke konkrétním událostem došlo, resp. mohlo dojít. 

 

Ačkoliv z výše uvedeného lze při znalosti Foucaultova díla poměrně dobře 

odvodit základní myšlenku a funkci genealogie, domníváme se, ţe 

vhodnější vysvětlení toho, v čem genealogie spočívá lze najít jinde. 

V odpovědích ze Semináře uspořádaného v Berkeley roku 1983 Michel 

Foucault bez zmínky o samotném termínu genealogického zkoumání 

definoval genealogii v následující reakci: 

 

Kdyţ se podíváte na historii alespoň části věd od konce 16. do začátku 18. 

století, spatříte důleţité změny v medicíně, přírodní historii a ekonomii. […] 

Toto je fakt. Domnívám se, ţe tento fakt by mohl být vysvětlen nebo 

redukován na některé změny ve společnosti. […] Kdyţ se něco mění v určité 

oblasti, jste donuceni změnit i další věci. Samozřejmě, ţe najdete rozdílné 

úrovně změn: změníte pouze koncept, teorii znaků nebo někdy musíte 

změnit více věcí, téměř všechno, předměty [zkoumání], teorii, oblast 

[zkoumání], typ racionality.
77

 

 

Foucaultova genealogie se tak zabývá událostmi a jejich změnami a pokouší 

se nalézt zdůvodnění těchto změn v sociální praxi, ve společenských 

změnách a zkoumá příslušné oblasti vědění, z nichţ tyto změny mohly 

povstat a zapříčinit změny následující.  Produkci vědění stran vybraných 

oblastí lidské činnosti, jevů a praxe se genealogie pokouší odhalit jako 

vědění nikoliv a priori dané a postupně odhalované, ale jako vědění 

podmíněné celou řadou okolností. Archeologie byla spíše popisnou a 

vymezovala pole moţného působení, oblast zájmu. Genealogie se soustředí 

na vysvětlení těchto oblastí z hlediska jejich vzniku a příčin tohoto vzniku. 

Proto Michel Foucault vyjadřuje stanovisko, ţe 

 

                                                           
77

 Michel Foucault, The Culture of the Self (Lectures at UC Berkeley 1983), audio – archiv 

autora. (překlad vlastní) 



48 
 

genealogie je zároveň důvodem a úkolem analýzy diskursů a událostí a co se 

pokouším ukázat je, ţe ony diskursivní události v jistém ohledu 

determinovaly to, co utváří naši současnost a co utváří nás samotné: naše 

vědění, naše praktiky, náš typ racionality, náš vztah k nám samotným a další 

věci. Čili genealogie je cílem analýzy a archeologie je materiálem a 

metodologickým rámcem.
78

 

 

Foucaultovo vyjádření je zcela v souladu s jeho jiným konstatováním, 

v němţ vysvětlil svůj zájem a pouţívání stran genealogie takto: 

 

vychádzam z problému vyjádreného termínmi, akými sa nastol´uje 

v súčasnosti, a usilujem sa urobiť jeho genealógiu. Genealógia znamená, ţe 

pri rozvíjaní analýzy vychádzam zo zúčasnej otázky.
79

 

 

 A jak tvrdí C. G. Prado,  

 

ve své genealogické analýze Foucault nabízí detailní popisy toho, jak 

tyto koncepce samotné mají svou genezi a jak dosáhly pravidelné 

dominance. Pokouší se „zviditelnit“ vzájemnou závislosti moci a 

vědění, především jejich vzájemně určující a umoţňující role.
80

 

 

Neţ se dostaneme k samotnému klíčovému prvku genealogických 

zkoumání, je nutné si sumarizovat dosud vyřčené.  Předně genealogie si 

klade otázky a hledá odpovědi, zdůvodnění toho, jak a prostřednictvím čeho 

došlo k dílčím proměnám v rozličných oblastech společenské praxe. 

K archeologii, která se snaţí být více popisnou tak přidává interpretační 

hledisko, které si můţeme ukázat na příkladu s vězením. Zatímco 

archeologie „vybere“ a označí příslušnou událost a představí ji z hlediska 

diskursu, resp. jednotlivých výpovědí, genealogie se zaměří na důvody, 

podmínky a motivy, které tuto událost vyvolaly. Důvodem tohoto rozboru je 
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Foucaultův předpoklad, ţe dílčí změny – události jsou svým způsobem 

reakcí na předchozí rozvrţení diskursu v daném archivu. Abychom byli 

konkrétní, tak v případě vězeňství si Michel Foucault poloţil otázku, jak a 

na základě čeho došlo ke změně v přístupu k trestnímu mechanismu vězení. 

Tvrdí totiţ, ţe kdyţ studoval 

 

tuto oblast byl následující: kdyţ čtete knihy napsané reformátory, ano, 

společenských reformátorů osmnáctého století, narazíte na velice 

silnou agresi vůči jakémukoliv systému jako je vězení. Z toho 

prostého důvodu, ţe vězení, ve francouzském, italské, německém 

systému – anglický byl trochu odlišný – vězení nepředstavovalo trest. 

Šlo o administrativní opatření, ke kterému se přistupovalo proti lidem 

pohybujícím se mimo zákon, mimo rurální systém, mimo soudní 

instituce jedině kdyţ administrativa, monarchická moc se chtěla 

někoho zbavit – vrhla je do vězení. Tudíţ vězení bylo přesným 

opakem toho, kdyţ lidé chtěli vymyslet novou trestní právní systém - 

tudíţ všeobecná kritika vězení v polovině osmnáctého století. Kdyţ se 

podíváte, co se stalo a co bylo zorganizováno a institucionalizováno 

na konci osmnáctého století s novým trestními zákoníky ve Francii a 

v Německu atd., najde vězení všude. Byl to hlavní prostředek trestání. 

A proč tato změna?, to byl můj problém…
81

 

 

Archeologie postihne vězeňství s jeho prvky, výpověďmi, zacílením, 

genealogie pak „zpovídá“ podmínky, za nichţ v archivech docházelo ke 

změnám tak, jak se měnily výpovědi, byly transformovány diskursy ku 

prospěchu sociálních praktik. Jestliţe uvěznit znamenalo ještě v polovině 

18. století především zbavit se někoho nepohodlného z hlediska 

monarchické moci, závěr 18. století shledává odlišný obraz. Praxe zbavení 

se, která nenesla punc trestu, je po relativně krátké době tím hlavním 

způsobem trestání a genealog Foucault tuto změnu vysvětluje: 
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Domnívám se, ţe důvodem, přesto ţe vězení bylo symbolem monarchické 

moci, bylo, ţe zjistili jak vězení a uvěznění by mohly poslouţit coby dobré 

prostředky a nástroje nikoliv pouze k trestání, ale také k nápravě vězňů a 

chovanců a proto tato reforma, změny v myslích a přístupech a v chování.
82

 

 

Vidíme tedy jasně, v čem genealogie spočívá. Tam, kde bychom hledali 

jednoznačné vyjádření trestání v podobě uvěznění jako neproblematické a 

nečasové, vidí genealog historický vývoj, na jehoţ pozadí konkrétní 

praktika, konkrétní mechanismus nebo výpověď nabývaly odlišného vyuţití, 

chápání a významu. Z dnešního pohledu můţe přijít zvláštní, ţe vězení 

nebylo ještě před několika stoletími výhradním mechanismem trestání. Fakt, 

ţe současnost takto vězení chápe, by neměl bránit zkoumat, jak došlo 

k nastolení tohoto přístupu a vyuţívání vězení coby hlavního nástroje 

trestání. Obdobný postup můţeme postihnout v Dějinách šílenství. 

Samozřejmost, s jakou bereme lidi s psychicky specifickými potřebami, jak 

k nim přistupujeme a disponujeme dílčími léčebnými metodami, je jedním 

z archivu s názvem „šílenství“, umístěným ve vrstvě současného vědění. 

Nejde však o nic nečasového, fixovaného a rigidně vyčkávajícího na 

nástupy nových generací. Genealog se snaţí postihnout tuto záleţitost ve 

své jedinečnosti, dobově podmíněné jedinečnosti, kterou nazývá 

singularitou, na základě rozličných aspektů, které způsobily právě takové 

rozvrţení diskursu (trestání, šílenství, sexuality, vládnutí). Proto je pro 

Michela Foucaulta genealogie tím, 

 

co se pokouší obnovit podmínky slouţící k objevení se singularity zrození ze 

spousty určujících prvků, z nichţ tato není produktem, ale spíše efektem.
83
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Ty skutečnosti a vědění, které se v dějinách prosadily a my je vnímáme jako 

jasně dané, jsou dle Foucaulta genealoga výsledkem celé řady nahodilých 

jevů, prvků a posunů. Některé jsou ztraceny v pověstném propadlišti dějin, 

jiné jsou zasuty a jakoby neviditelné, ty, které obstály v čase do současnosti, 

tvoří dominantní diskursy. Neznamená to ale, ţe nemůţe dojít k dalším 

změnám, naopak musí, jelikoţ dílčí singularity jsou pouhým efektem a 

nikoliv cíleným produktem sociální praxe. A efektem je taková singularita 

proto, ţe neexistují ţádná pravidla či přímo zákony a postupy, které by 

předem mohly směřovat k dílčím výsledkům. Jednak je tomu proto, ţe 

vynoření se partikulární singularity je událostí, kterou dříve či později čeká 

reakce, jelikoţ bude vzhledem k dynamice společnosti udrţitelnou jen po 

určitou dobu (viz příklad s vězením). Na druhé straně pak, a to se dostáváme 

k rozhodujícímu analytickému nástroji Foucaultových postupů, změny jsou 

v případě genealogických zkoumání podmíněny a vysvětlitelné pouze na 

bázi moţnosti něco změnit, s odmítnutím univerzálií a nahlíţení všech jevů 

- singularit jako efektů s vlastním „genealogickým stromem“, tzn. majících 

vlastní, specifický vznik, vývoj a jednotlivé prvky. Aby Michel Foucault 

mohl dílčí změny vysvětlovat na určité bázi, prostřednictvím nějakého 

aparátu, zavádí jakoţto ústřední prvek genealogie mocenské vztahy. Jedině 

prostřednictvím tohoto prvku se Foucault domnívá, ţe je moţné se s dílčími 

efekty, proměnami a vyuţitím diskursů v praxi vyrovnat a pochopit jejich 

společenský význam. Zároveň jde o to, získat dostatek informací k tomu, 

abychom pochopili, proč se v konkrétním období prosadilo spíše toto vědění 

neţ jiné. Jak takové vědění ovlivnilo společenskou praxi, co umoţnilo jeho 

vyuţívání a jak se napojovalo na další oblasti vědění – archivy. 

 

Nazývejme, dovolíte-li, „genealogií" spojení erudovaných znalostí a 

lokálních pamětí, spojení, jeţ umoţňuje utváření určitého historického 

vědění o zápasech a pouţívání tohoto vědění pro aktuální taktiku.
84
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Vědění vytvořené v určitém historickém období se prosadí, je povaţováno 

za dominantní a často také neměnné, pročeţ jeho vyuţívání a působnost 

spoluurčuje fungování ostatních vědění a oborů lidské činnosti. Potřeba 

zpřísnění vězeňského systému vedla k proliferaci původních školních 

praktik dozoru, časového rozvrhu apod. k tomu, aby tyto začaly být 

vyuţívány i v jiných oblastech a institucích. Michel Foucault tak znovu 

naráţí na otázku, jak k ustanovení těchto vědění došlo a především pak, 

která vědění byla postupně zasunuta, odstraněna, zapomenuta. K tomu 

mohlo dojít jedině po jisté konfrontaci, která je vyjádřením střetu mezi 

poplatnostmi a úspěšnostmi i vyuţitelnostmi dílčích vědění. Tak Foucalt 

dochází k závěru, ţe 

 

genealogie by tedy byly ve vztahu k projektu vepsání jistých vědění do 

hierarchie moci, jeţ je vlastní vědě, určitou aktivitou, jak odsubjektivizovat 

historická vědění a jak je osvobodit, to je, dát jim schopnost opozice a boje 

proti nátlaku jednoho unitárního, formálního a vědeckého diskursu. 

Reaktivace lokálních vědění - „menších“, řekl by moţná Deleuze - proti 

vědecké hierarchizaci poznání a jejím vlastním mocenským důsledkům, to je 

projekt oněch nepořádných a necelistvých genealogií.
85

 

 

Nyní nastává čas finálního shrnutí. Především archeologie a genealogie jsou 

přístupy, které Michel Foucault pouţívá najednou, kaţdou pro odlišnou 

oblast svého výzkumu. Ani jednu z nich dále není moţné spojovat výlučně 

s věděním, resp. s mocí. Zatímco ale archeologie tíhne spíše k popisu a 

zaznamenávání, genealogie nese tíhu explanace a zodpovídání otázek. 

Společným prvkem obou metod je ale vztah vědění a moci, vědění coby 

výsledku uspořádávání výpovědí v archivech jako reakce na vybrané 

společenské jevy, kde mocenské vztahy fungují jako interpretační rámec pro 

dynamičnost změn, vzniku singulárních zkušeností a jejich proměn: 
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Stručně řečeno: archeologie by měla být metodou pro analýzu lokálních 

diskursivit a genealogie by měla být taktikou, jeţ by uvedla do hry na 

základě takto popsaných lokálních diskursivit odsubjektivizovaná vědění, jeţ 

se z nich vybavují. A to pro restituování celistvého projektu.
86

 

 

Pokud naším projektem je snaha postihnout, zmapovat a charakterizovat 

efekt v podobě diskursu feminismu tak, jak je utvářen dílčími mechanismy 

z rozličných výpovědí uloţených v archivech Národní knihovny Praha, pak 

bychom měli mít na paměti dvě skutečnosti, které jsou důsledkem vyuţití 

archeologie a genealogie. Prvním je konstatování, ţe konkrétní výsledný 

efekt je vţdy výsledkem souhry dílčích praktik, postupů a událostí, stručně 

řečeno „podmínek moţností“. Druhou skutečnost představují „lokální 

vědění“ v jednotlivých archivech, dílčí výpovědi, které uspořádané 

dohromady tento efekt pomáhají konstituovat. Svým sloţením je ale 

výsledný efekt vţdy aktualitou v tom smyslu, ţe není jednou finalizován, 

není daný, a jeho sloţení se můţe neustále proměňovat. Na nás nyní bude 

ukázat, jaké podmínky takovému efektu odpovídají, a jaké výpovědi jej 

coby krasohled vědění diskursu feminismu utvářejí.   
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Národní knihovna České republiky a MDT 

 

Doposud jsme se věnovali teoreticky fungování knihoven, jejich postavení a 

významu v rámci uspořádání společnosti, jejich funkcím a naposledy také 

metodologii, kterou hodláme při rozboru fondu Národní knihovny pouţít. 

Nyní je čas se rámcově vyjádřit k pozici Národní knihovny České republiky 

z hlediska její „katalogizační politiky“ a z pohledu systému, který při správě 

fondu jakoţto národní autorita pro ostatní knihovny vyuţívá. Nepůjde nám o 

maximální rozbor Národní knihovny na jejích dílčích úrovních, ale o 

postiţení toho, jakým způsobem jsou oficiálně prezentovány způsoby 

správy jejího kniţního fondu. Jde o to vyjádřit jaké je veřejně stanovené 

zacházení s knihami v prostředí Národní knihovny coby výraz vnitřního 

provozu, na jehoţ rozbor stran diskursu feminismu se budeme zaměřovat 

v poslední části předkládané práce. 

 

V Rozhodnutí ministra kultury z 27. srpna 2009 mimo jiné čteme 

následující: 

 

Národní knihovna je dále v souladu s knihovním zákonem centrem systému 

knihoven. V systému knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, 

vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské 

činnosti, v jejichţ rámci […] plní funkci národní agentury pro mezinárodní 

standardní číslování knih a hudebnin, případně dalších mezinárodních 

registračních systémů…
87

 

 

Výše uvedené naznačuje, ţe centrální pozice Národní knihovny se skládá 

primárně ze dvou funkcí. Jednak je z hlediska hierarchie veřejných 

knihoven jakýmsi ústředím, a to na celostátní i regionální úrovni. V rámci 

této hierarchie centralizační funkce spočívá především v dohledu nad 
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fungováním krajských, vědeckých, okresních a městských knihoven, a to 

z hlediska koordinace a správy provozu, doplňování fondů, stran povinných 

výtisků atd. Z pozice katalogizační autority a také prostřednictvím určení 

jednotné katalogizační politiky na bázi UDC
88

 je Národní knihovna určitým 

vzorem pro v hierarchii níţe postavené knihovny. Tato tak zajišťuje provoz 

sítě knihoven v rámci České republiky tak, jak je to vymezeno v dalších 

bodech zmiňovaného rozhodnutí ministra kultury ČR.
89

 

 

V souhrnném historickém exkurzu jsme viděli, ţe role knihoven nebyla na 

dlouhou dobu zúţena pouze na poskytování informací, ale brzy začala být 

navazována na další oblasti fungování společnosti. Ekonomické, sociální ale 

také všeobecně kulturní aspekty provozu systému knihoven se brzy ukázaly 

jako určující pro „osvětu“ nebo pro zvyšování vzdělanosti obyvatelstva 

v partikulárních profesích či napříč celou společností. Postulát byl jasný – 

vyšší vzdělanost a informovanost se rovnala investicím do lidského 

kapitálu, jeho zhodnocování a rozvoji
90

. Tak můţe být funkce Národní 

knihovny podle Evy Němcové vyjádřena souhrnně tak, ţe centrální 

knihovna plní klíčovou roli stran 

 

shromaţďování a uchovávání úplných fondů národní produkce jiţ tradičně 

neznamená pouze převzetí zodpovědnosti za uchování jisté části světového 

písemného dědictví, nýbrţ hraje důleţitou roli i při vytváření národního 

povědomí a soudrţnosti.
91

 

 

A národní povědomí a soudrţnost je realizována prostřednictvím sítě 

knihoven v tom smyslu, ţe je zde zastřešujícím principem Národní knihovna 

koordinující činnosti knihoven dalších v duchu svobodného, veřejného a 
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2009. 
90

 Viz Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special 

Reference to Education, 3rd ed. (The University of Chicago Press, 1993). 
91

 Eva Němcová, „Národní knihovna – pojem, funkce a význam na prahu 21. století“, in 

Knihovnická revue, rok 2004, roč. 15, č. 4, on-line dostupné z 
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především standardizovaného přístupu k systematicky řazeným zdrojům 

informací. Vzdělanost šla vţdy ruku v ruce s úrovní a potenciálem 

obyvatelstva, tudíţ i v současnosti 

 

vedle rolí kulturních mohou národní knihovny sehrát i významné role 

v oblasti ekonomického rozvoje jednotlivých zemí. Vědom si tohoto faktu, 

E. Wainwright označuje národní knihovny téţ za moţné zprostředkovatele 

národního ekonomického pokroku. V rámci podpory ekonomického rozvoje 

země můţe být pro národní knihovny jeden z jejich hlavních úkolů podíl 

na rozvoji (popř. řízení) takových národních systémů, v rámci nichţ je 

uţivatelům usnadněn přístup k jednotlivým národním fondům i ke 

konkrétním informacím.
92

 

 

V českém prostředí hraje tuto ústřední úlohu Národní knihovna České 

republiky. Národní knihovna je v pozici autority, delegáta funkcí, 

koordinačního i správního centra. Na rozhodující rovině je rovněţ v pozici 

zodpovědného orgánu stran naplňování dílčích funkcí Ministerstva kultury 

(pod které spadá), ale především stran celé české společnosti, pro niţ je 

kruciálním pramenem poskytovaných informací ve dvou po sobě jdoucích 

sledech. Poprvé je to tím, ţe pokrývá místní, to znamená v České republice 

vydanou, kniţní produkci tím, ţe má shromaţďovat všechny tituly vydané 

na území České republiky, katalogizovat je a určit jejich pozici v rámci 

dílčích kategorií UDC a představovat poslední a výlučnou instanci 

v případě, ţe by konkrétní titul nebyl v ostatních knihovnách dostupný. 

Jinými slovy, pokud hledáme určitou knihu, není-li k nalezení v ţádné 

z knihoven, pak Národní knihovna je povinna minimálně jeden výtisk mít 

k dispozici a tím pádem jej poskytnout veřejnosti.
93

 Tato první linie je 

v souladu s povinným výtiskem, kdy je zákonnou povinností 

vydavatelského subjektu následující: 
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Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z kaţdého vydání 

neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání, 

 

z toho pak především jde o 

  

dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky.
94

 

 

Podruhé je Národní knihovna pro veřejné poskytování informací důleţitá 

z toho důvodu, ţe jakoţto katalogizační autorita v podstatě určuje ostatním 

knihovnám, v jakých kategoriích jaké tituly budou čtenáři a čtenářky 

nalézat. Tuto skutečnost bychom neměli podceňovat, jelikoţ jako uvidíme 

právě na příkladu Národní knihovny a námi studovaného efektu diskursu 

feminismu, tak způsob, jakým je nastaven mechanismu zpracování a 

především „zkatalogizování“ kniţního fondu, hraje rozhodující úlohu pro 

poskytování informací veřejnosti. Tato je totiţ odkázána, a musí pracovat, 

s tím, co jí je mezi policemi a regály nabízeno jako trsy vědění stran 

biologie, fyziky, literatury nebo feminismu.  

 

Se vším doposud zmíněným by mělo být dostatečně jasné, jakou pozici 

Národní knihovna České republiky má a proč jsme se rozhodli v této práci 

zabývat právě jejím vnitřním provozem s důrazem na produkci diskursu 

feminismu jakoţto efektu jejího fungování. Proto 

 

zajištění funkcí národní knihovny by však pro tyto knihovny stejně jako i pro 

knihovny s méně funkcemi mělo hrát prioritní roli, neboť právě zabezpečení 

těchto funkcí staví národní knihovny z národního i mezinárodního hlediska 

do pozice výjimečných, nesnadno nahraditelných institucí.
95
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MDT jako katalog a jako klíč 

 

Malachiáš mu vysvětlil, co věděl uţ od opata, 

ţe mnich poţádá u knihovníka o knihu, jíţ se 

hodlá zabývat, a ten pro ni, je-li ţádost správná 

a zboţná, dojde nahoru do knihovny. Vilém se 

zeptal, jak můţe znát názvy knih uloţených 

nahoře, a Malachiáš mu ukázal rozměrný 

kodex, zlatým řetízkem upoutaný k jeho stolu, 

který obsahoval hustě psaný seznam. […] 

Malachiáš mu ukázala poznámky na straně u 

kaţdého titulu. Četl jsem: iii, IV gradus, V in 

prima graecorum; ii, V gradus, VII in 

tertiaangloruma tak dále. Pochopil jsem, ţe 

první číslo označuje postavení knihy v polici, 

na gradus ţe odkazuje číslo druhé, a skříň ţe je 

označena číslem třetím, a pochopil jsem 

rovněţ, ţe další údaje označují místnost nebo 

chodbu knihovny, a opováţil jsem se poţádat 

o další objasnění posledních distinctionnes.
96

 

 

Pokud vyjdeme z předpokladu, ţe v knihovnách jsou uloţeny výpovědi a 

tyto jsou vždy nějak uspořádány v archivech, to jest v dílčích kategoriích, 

pak můţeme jednotlivě knihy – výpovědi „vytahovat“ na základě jejich 

zařazení v dílčích archivech tak, abychom získali ty, které jsou v tomto 

archivním uspořádání součástí efektu „feminismu“. Takovými jsou tituly, 

které, bez ohledu na „domácí“ kategorii, v níţ jsou zařazeny na policích, je 

moţné spojit s ostatními skrze klíčové heslo „feminismus“. Dílčí knihy – 

výpovědi z těchto archivů vytvářejí konkrétní, aktuální korpus, který jakoţto 

soubor výpovědí vytváří efekt v podobě diskursu feminismu. Vytváří tedy 
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to, co můţeme pod feminismem rozumět v prostředí Národní knihovny 

České republiky. 

 

Jakým způsobem je moţné naplňovat výše uvedené funkce v prostředí 

Národní knihovny? Dle jakého racionálního nakládání s dostupnými 

knihami Národní knihovna postupuje? Jedním z klíčových aparátů je právě 

systém katalogizace a správa fondu fungující na bázi Universal Decimal 

Classficiation (UDC) neboli Mezinárodního desetinného třídění (MDT
97

). 

MDT je systém klasifikace a realizace katalogizování kniţních zdrojů podle 

stanovených kategorií a „stromového“ uspořádání pod kategorií. Z hlediska 

historie se jedná o potomka původního katalogizačního systému Melvila 

Deweyho (DDC – Dewey´s Decimal Classification) – jednoho 

z nejvýznačnějších amerických bibliofilů. Deweyho 

 

desetinné třídění bibliografických dokumentů je získáváno na základě 

klasifikování čísel utvářených 10 arabskými číslicemi desítkové soustavy 

doplněnými jistým počtem znaků týkajících se sekce, zkratky a povahy.
98

 

 

Jednoznačným cílem tohoto rozdělení a systematizace zpracování kniţního 

fondu bylo 

 

ustanovení série rozčleňujících čísel, celek pokrývající to, co představuje 

lidské vědění, byl rozdělen do skupin utvářejících deset hlavních tříd, z nichţ 

kaţdá jedna byla představována jednou z deseti číslic…
99

  

 

Na Deweyho systém navázali Paul Otlet a Henri La Fontainte, které 

můţeme v současnosti povaţovat za skutečné zakladatele MDT. Dataci 

vzniku MDT jakoţto katalogizačního schématu, který by byl univerzální, 

snadno přístupný a pochopitelný, můţeme umístit na 
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počátek roku 1985, kdy se Otlet a La Fontaine rozhodli opustit 

konvenci amerického třídění umísťující desetinnou čárku vţdy za 

číslo sloţené ze tří číslic.
100

 

 

MDT tak, jak jej v závěru 19. století Otlet s La Fontainem etablovali, 

funguje v podstatě do dnes a to včetně původních kategorií a celého systému 

průběţné i budoucí klasifikace.  V současnosti disponuje celkem devíti 

základními kategoriemi, vyuţívá desetinného třídění a pomocných 

„tabulek“.
101

 V zásadě se jedná o 

 

systematický selekční jazyk, který slouţí k vyjádření obsahu 

dokumentu. Pouţívá se ve věcné katalogizaci při popisu dokumentu, 

je jedním z údajů, podle nějţ se vyhledává literatura, pouţívá se také 

ke stavění fondů ve skladištích a studovnách, strukturování 

bibliografických soupisů atd.
102

 

 

Otletovi, který byl výraznějším ze zmíněné dvojice, šlo o to, poskytnout 

systém třídění, který by byl mnemotechnický a odvoditelný intuitivně 

z pouhého náhledu rozvrţení a zároveň by se vyhnul uzavřenosti. Bylo 

nutné vyvinout takový systém třídění, který nebude ohroţen rozvojem 

v partikulárních oblastech lidského vědění, tedy přínosem a vznikem 

nových oborů tak, aby jednou ustanovené kategorie mohly být platnými i 

poté, co budou zařazovány nové obory lidské činnosti se svými podobory. 

Zároveň šlo o to, vytvořit spíše ne stromovou, hierarchickou strukturu, ale 

spíše síť či pavučinu kategorií, z nichţ jednotlivé tituly budou „viditelné“ i 

napříč hlavními kategoriemi. Tyto problémy se snaţil řešit uţ Dewey, ale 

teprve Otlet s La Fontainem přišli se skutečně univerzálním řešením: 
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Důsledkem tohoto pozorování je, ţe struktura klasifikace čísel je ţádoucí 

v tom smyslu, ţe kaţdá kategorie základních myšlenek tradičně se 

objevujících by měla odpovídat způsobu zápisu se zřetelným výskytem a 

trvalým významem.
103

 

 

Otlet s La Fontainem sledovali vytvoření takového systému, kde kategorie a 

řady dalších podkategorií budou mít po jednotlivých vrstvách jasně 

stanovenou pozici nejen z hlediska hierarchického řazení, ale také z hlediska 

vztahů k ostatním kategoriím, podkategoriím a knihám. Posledně 

zmíněného bylo dosaţeno jednoduchým, ale univerzálním doplňkem, který 

Otlet ilustruje na příkladu Anglie jako geografické jednotky: 

 

Jestliţe geografická kategorie „Anglie“ je vţdy vyjádřena symbolem (42), a 

pokud tento symbol můţe být přímo kombinován se všemi nebo částí všech 

klasifikačních čísel, problém, který jsme právě popsali, je celkově vyřešen, 

přinejmenším do té doby, neţ se objeví [nějaký] jedinečný případ. Můţeme 

tak ve skutečnosti napsat
104

: 

 

347.62(42) Legislativa vztahující se ke sňatkům v Anglii 

709(42)  Historie umění v Anglii 

595.77(42) Dvoukřídlí Anglie
105

 

 

Stran MDT vyuţívaného Národní knihovnou České republiky můţeme 

uvést shrnutí, ţe se jedná o univerzální třídící systém, jehoţ cílem je 

spravovat kniţní fondy na základě tematického postupu katalogizace 

jednotlivých knih tak, aby byly snadno dostupné, provázané prostřednictvím 

referencí a otevřené nově katalogizovaným titulům při zachování tohoto 
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systému třídění. Univerzálnost systému spočívá v jeho neukončitelnosti, 

jelikoţ pracuje v reţimu desítkové soustavy, přičemţ tento způsob 

katalogizace je (teoreticky) nevyčerpatelným a to na základě pomocných 

vysvětlivek a tvorby nových podkategorií, rozšiřování stávajících skrze 

vyuţívání čísel od 0 do 9. Silnou stránkou můţe být rovněţ snadná 

srozumitelnost, jelikoţ původně arabské číslice lze, s dílčími výhradami, 

povaţovat za celosvětově platné referenční body.  

Neznamená to však, ţe by tento systém neměl své nedostatky, a rovněţ, ţe 

by byl celosvětově přijímán. Musíme mít na paměti, ţe tento systém 

katalogizace titulů, tj. MDT, není univerzální co do informovanosti 

veřejnosti ani není univerzálně platnou, neproblematickou „katalogizační 

politikou“, protoţe není zřejmé, které faktory UDC v Haagu zohledňuje při 

správě tohoto katalogizačního schématu. V neposlední řadě dokonce není 

ani pouţíván ve většině států světa
106

 a vedle něho se můţeme setkat s celou 

řadou dalších systémů správy kniţního fondu. Vedle MDT najdeme 

Blissovu bibliografickou klasifikaci
107

, katalogizační systém Kongresové 

knihovny
108

 nebo Harvard Yen-ching způsob řízení a správy katalogu
109

 a 

další. 

Nedostatky pak spočívají v praktickém převodu teoreticky vynikajícího 

katalogizačního schématu do praxe, tedy jak uplatnit nástroj, jehoţ hlavní 

devizou je maximální moţná otevřenost, v podmínkách uzavřenosti prostoru 

knihovny. MDT nutně naráţí nejen na fyzické bariéry, ale také na 

skutečnost, ţe kniha, která má v rámci MDT moţnost být v katalogu hned 

v několika kategoriích a podkategoriích, je ve fyzickém smyslu omezená 

pouze na konkrétní sekci, regály a poličku. Jinak řečeno, v katalogu, který 

se v současnosti výhradně vyskytuje v elektronické podobě, nám jednotlivá 

hesla, autoři nebo tematické přehledy coby základní proměnné vyhledávání 

mohou „nabídnout“ celou řadu titulů, které se k námi hledanému předmětu 
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sice v jisté míře váţí, ale které bychom v konkrétní sekci nenašli, jelikoţ své 

„domácí místo určení“ mají v kategorii jiné a často dosti odlišné. Tuto 

skutečnost jsme se snaţili nastínit v předchozích částech. V závěrečné části 

předkládané práce nám půjde o to, jak zařazení jednotlivých knih nejen 

určuje výsledný archiv – konkrétní kategorii a její výpovědi, ale také to, jak 

daná kniha, daná výpověď, bude vnímána a čtena. Nejlépe tyto skutečnosti 

metaforickými prostředky, vystihl Alberto Manguel, kdyţ popisoval moţná 

putování Gulliverových cest v prostředí knihovny: 

 

Místnosti, chodby, skříně, regály, kartotéční lístky a počítačové katalogy 

předpokládají, ţe předměty, kterými se naše myšlenky zabývají, jsou 

skutečné entity, a prostřednictvím tohoto předpokladu určitá kniha získá 

konkrétní zabarvení a hodnocení. Jsou-li Gulliverovy cesty zařazeny do 

oddělení beletrie, jedná se o komicky dobrodruţný román; jsou-li v oddělení 

sociologie, je to satirická studie Anglie v osmnáctém století; jsou-li v dětské 

literatuře, je to zábavný příběh o trpaslících, obrech a mluvících koních; 

v oddělení fantasy jsou předchůdcem sci-fi; v cestopisech jsou fantazijní 

plavbou; v oddělení klasiků jsou součástí západního literárního kánonu. 

Kategorie jsou výlučné; čtení ne – nebo by nemělo být.
110

 

 

Jako kdyby na jedné straně jsme mohli vnímat snahu po objektivním 

předkládaní očím a myslím čtenářstva, na straně druhé, jakoby knihovny a 

jejich kartotéky předkládaly výklad. Chceme společně s Foucaultem a 

Manguelem poukázat na to, ţe zdánlivá samozřejmost a neproblematičnost 

je vţdy aktualitou, která má vlastní historii a archeologické podloţí. Vţdy je 

to aktualita coby výsledek více či méně uzavřeného pole skutečností, které ji 

podmiňují a utvářejí. V případě knihoven to platí takřka totálně. Nesmíme 

zapomínat na to, ţe heterotopický prostor (či spíše časo-prostor) knihovny je 

naprosto unikátním zdrojem informací. Knihovna je bytostně historickou, 

protoţe zaznamenává data a shromaţďuje data v čase. Zároveň je však 

bytostně aktuální, protoţe v rámci sobě inherentního reţimu neustále 

narušuje dílčí vrstvy v rámci archivů – kategorií a nepřestává vytvářet nové, 

                                                           
110

 Alberto Manguel, Dějiny čtení, s. 255. 
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byť jen drobně odlišné vrstvy. Proto můţeme ještě jednou pouţít 

Manguelův příměr, který odpovídá výše napsanému a konečně i našemu 

hlavnímu záměru: 

 

Ať uţ bylo zvoleno jakékoli třídění, kaţdá knihovna utlačuje akt čtení a nutí 

čtenáře – zvědavého čtenáře, všímavého čtenáře –, aby knihu z kategorie, do 

níţ byla odsouzena, vysvobodil.
111

 

 

Pochopení toho, na čem je MDT zaloţen, je předpokladem porozumění 

dopadům jeho aplikace v prostředí knihoven. Pokud jsme se doposud 

věnovali jednotlivým aspektům problematiky knihoven, šlo nám o 

podchycení faktorů, jejichţ přítomnost je pro výsledné fungování knihovny 

určující. Nyní přikročíme k samotné aplikaci metod a uvedených poznatků 

na oblast diskursu feminismu v Národní knihovně České republiky. Půjde 

nám o popis, o zmapování efektu diskursu feminismu tak, ţe Národní 

knihovna jakoţto archiv archivů poslouţí za model dalším moţným 

zkoumáním. Při tom všem bychom měli mít na zřeteli, ţe nejde o to 

dehonestovat současný stav, ale pomoci jej pochopit. Rovněţ nejde o 

zkoumání moţných náprav, ale spíše zodpovězení otázky, jakou má 

současný rozvrh nabízený Národní knihovnou souvislost s tím, co veřejnost 

pod pojmem feminismus skrze knihovní prostory, katalog a poskytované 

informace můţe vnímat. 

 

Ţe bychom ale předkládali dokonalou a všeobjímající variantu výzkumu? 

Toto je nutné pochopitelně popřít. Nejen archeologii a genealogii spousta 

věcí můţe unikat a uniká. Buď proto, ţe se na ně nesoustředí, nebo proto, ţe 

jsou nedostupné. V na základě pochopení MDT, vyuţití zmíněných metod a 

se snahou o „kartografii“ a nikoliv negativní kritiku není moţné podchytit 

celou řadu skutečností. Záměr práce vymezuje nejen směr, cíl, vyuţité 

metody, ale rovněţ vynechání vybraných skutečností, ke kterým se díky 

zacílení zkoumání, není moţné dostat. Můţeme zkoumat způsob, který 
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určuje uloţení konkrétních knih na konkrétních místech – můţeme 

podchytit a vysvětlit tuto racionalitu stran systému katalogizace. Není ale 

moţné rozklíčovat přesné postupy toho, jaké priority a selekce jsou 

uplatňovány u titulů mezioborových, kdyţ má dojít k jejich zařazení do 

jedné jediné kategorie, do jednoho jediného místa. Je moţné popsat, 

s jakými kategoriemi se partikulární knihy váţou a nabývají vztahů 

souvislostí, ale nejsme s to vţdy vysvětlit, proč jsou to tyto knihy, tyto 

vztahy, a ne nějaké jiné. Takový přístup, který by chtěl zkoumat poplatnost 

a stupeň pravdivosti, vhodnosti zařazení té či oné knihy pod kategorii 

„Feminismus“, by vyţadoval rozbor daných titulů v kombinaci teoretického 

vymezení feminismu a feminismů nejen v současnosti, ale také zpět do 

historie. Jistě by bylo moţné takové hermeneutické zkoumání realizovat, ale 

svou povahou a především náročností by muselo být podloţeno jiným 

druhem zkoumání a rovněţ jiným výzkumným záměrem. Na následujících 

stránkách nám půjde o popis efektu vědění na příkladu diskursu feminismu, 

nikoliv o návrh lepšího řešení uspořádání kniţního fondu nebo o devalvaci 

záměrů poskytování informací. Nehledejme nějaký přímý záměr, všímejme 

si spíše důsledků racionalizace uspořádávání knih. 

 

 

Diskurs feminismu jako efekt MDT v prostředí Národní knihovny 

 

V ideálním případě by čtenář vůbec neměl mít 

moţnost vstoupit do knihovny. Kdyţ uţ vejde, 

vykořisťovat s únavným trváním práva, 

získaného na základě principů roku 1789, 

které nicméně nebylo asimilováno kolektivní 

vnímavostí, v ţádném případě nesmí – 

s výjimkou sviţných návštěv referenčních 

polic – být vpuštěn do svatyně skladiště.
112
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 „Skladiště“ – v tomto případě míněn sklad knih, do něhoţ nemá veřejnost přístup. 

Umberto Eco, „How to Organize Public Library“, in: týţ, How to travel with Salmon, s. 
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Pokud jsme se v části pojednávající o vyuţitých metodách zabývali 

archeologií a genealogií Michela Foucaulta, šlo nám především o dvě věci. 

O nastolení terminologie a o dva směry, kterým se výzkumný závěr efektu 

diskursu feminismu v Národní knihovně bude ubírat. Stran terminologie 

jsme jakoţto archivy určili jednotlivé kategorie MDT, dále pak vyuţijeme 

dva nabízené směry, jednak archeologický popis a jednak podmínky 

moţnosti vzniku jednotlivých diskursů v rámci archivů. Archivů, kterými 

MDT v současnosti disponuje je celkově 9 (resp. 10, pokud připočítáme i 

kategorii 4, která je neobsazená), a to dle číselného zařazení hlavních 

tematických celků od 0 do 9. Jedná se o následující archivy, které jsme 

umístili do tabulky tak, jak jsou chronologicky seřazeny a jak odpovídají 

uspořádaným tematickým celkům: 

 

Tabulka č. 1 

Kategorie MDT 

Číselné označení Kategorie 

0 Všeobecnosti, informatika 

1 Filozofie, psychologie, morálka 

2 Náboţenství 

3 

Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, 

politika, ekonomické vědy, právo, správa, sociální 

péče, vzdělávání, národopis 

4 neobsazena 

5 Přírodní vědy 

6 
Lékařství, uţité vědy, technika, zemědělství, průmysl, 

doprava 

7 Umění, zábava, sport 

8 Jazykověda, literatura, písemnictví 

9 Archeologie, geografie, historie, ţivotopisy 
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Uvedená tabulka představuje prostor tematického a předmětného rozmístění 

všech titulů, které se v prostoru Národní knihovny ocitnou. Jejich existence 

a moţnost být vyhledatelnými je určena katalogizací, to je zařazením do 

jedné z hlavních kategorií prostřednictvím pomocných podkategorií a 

případného provázání s kategoriemi a podkategoriemi ostatními. Určující je 

pro nás fakticita výstupu při zadávání klíčového hesla „feminismus“ do 

elektronického katalogu Národní knihovny České republiky. To znamená, 

ţe nám jde o ta díla, která nám tento katalog nabídne jakoţto „feministická“ 

nebo s feminismem související. Tento postup vychází ze dvou předpokladů: 

 

a) Bereme veřejnost jako málo či vůbec neinformovanou a její běţná 

praxe při vyhledávání konkrétních knih vychází z vyuţití 

vyhledávače elektronického katalogu. 

b) Pokud bychom se soustředili výhradně na tituly přímo zařazené pod 

kategorii 141.72 – „Feminismus“, nebrali bychom v potaz ten fakt, 

ţe celá řada titulů nese kromě první předmětové kategorie ještě 

kategorie související. To v případě mezioborových titulů znamená, 

ţe konkrétní knihy umístěné mimo kategorii 141.72 – „Feminismus“ 

by nám unikly, přestoţe v případě elektronického katalogu by pod 

„feminismus“ (coby klíčové heslo) byly zařazeny. 

 

V kombinaci uvedených skutečností jsme postupovali tak, ţe jsme vycházeli 

výhradně z vyuţití elektronického katalogu. Je dobré upozornit, ţe dle míry 

znalosti fungování systému MDT je moţné získat odlišné výstupy v podobě 

knih, ke kterým se jedinec dopátrá, pokud jde o tituly spadající v prostředí 

Národní knihovny pod „feminismus“. 

 

Celkový počet děl umístěných pod klíčovým slovem „feminismus“ je 

k prosinci 2010 70 a to za období 1900 – 2010. Jedna z knih spadá do 

beletrie. Úhrnem od roku 1990 do roku 2010 (včetně) je celkový počet děl 
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67. Tato díla jsou celkově rozmístěna v pěti kategoriích z devíti, resp. 

deseti
113

. Jsou to:  

 

- 0 Všeobecnosti, informatika 

- 1 Filozofie, psychologie, morálka 

- 3 Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, 

ekonomické vědy, právo, správa, sociální péče, vzdělávání, 

národopis 

- 7 Umění, zábava, sport 

- 8 Jazykověda, literatura, písemnictví 

 

Tabulka č. 2 

Rozčlenění výstupů pod klíčovým heslem „feminismus“ dle MDT 1990 - 

2010 

Kategorie MDT 
Počet 

titulů 

0 Všeobecnosti, informatika 1 

1 Filozofie, psychologie, morálka 17 

2 Náboţenství 0 

3 Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, 

ekonomické vědy, právo, správa, sociální péče, vzdělávání, 

národopis 

39 

4 neobsazena 0 

5 Přírodní vědy 0 

6 Lékařství, uţité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava 0 

7 Umění, zábava, sport 1 

8 Jazykověda, literatura, písemnictví 9 

9 Archeologie, geografie, historie, ţivotopisy 0 

CELKOVÝ POČET 67 
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 Celkově MDT zahrnuje deset kategorií: 0 – 9 dle tematického rozčlenění, avšak 

kategorie s počátečním označením „4“ zůstává doposud prázdnou kvůli budoucímu 

zařazení nových oborů. 
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Těmito kategoriemi tak lze charakterizovat „rozloţení sil“ feminismu 

v prostředí Národní knihovny tak, jak byly zařazeny při vyuţití MDT. 

Tomuto aspektu a jeho vypovídající hodnotě se budeme věnovat dále. Nyní 

se podívejme na zastoupení všech knih z hlediska kategorií MDT. Uvedená 

čísla se týkají knih z let 1990 – 2010, přičemţ je pozoruhodné, ţe hned 4 

kategorie (2 Náboţenství, 5 Přírodní vědy, 6 Lékařství, uţité vědy…a 9 

Archeologie, geografie…) jsou z hlediska feminismu neobsazené, resp. 

ţádná z knih katalogizovaných Národní knihovnou prostřednictvím MDT 

v nich není zařazena a ţádným způsobem se k těmto základním kategoriím 

dle Národní knihovny České republiky neváţe. 

 

Pokud bychom měli zařadit i tituly před rokem 1990, změny by byly 

minimální, jelikoţ se jedná celkově o tři tituly z let 1911, 1919 a 1937, 

přičemţ pouze u dvou z nich NKP uvádí náleţité údaje, klíčové pro 

zpracování v systému MDT. Titul Ke kritice ženskosti z roku 1911 a dílo 

Žena a její osvobození: kázání pod širým nebem spadají oba do kategorie 3, 

kniha vydaná v roce 1937 - Tři úvahy o pohlavním životě: pohlaví, práce a 

sport: Mateřství a feminismus: Pohlavní výchova a pohlavní rozlišení od 

Gregoria Marañóna nedisponuje v katalogu NKP zařazením z hlediska 

MDT
114

, předmětové heslo rovněţ uvedené nemá.  

 

Určitě je vhodné poznamenat skutečnost, která se nám znovu objeví 

v časovém přehledu, ţe aţ na jednu výjimku všechny tituly, které lze 

vyhledat prostřednictvím klíčového slova „feminismus“, a které 

opodstatněně pod tuto kategorii patří a vytvářejí celkový soubor obrazu 

feminismu v krajských a vědeckých knihovnách, spadají do období 

demokratického zřízení. Všimněme si, ţe nijak zásadně se nám přehled 

titulů spadajících pod „feminismus“ nerozšíří a přesto se počet navýší. 

Tabulka by pak po zařazení všech dostupných titulů v rozmezí let 1900 - 

2010 vypadala následovně: 

Tabulka č. 3 
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 Coţ je značný paradox, vzhledem k tomu, ţe jde o titul mladší neţ předchozí dva 

uvedené. 
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Rozčlenění výstupů pod klíčovým heslem „feminismus“ dle 

MDT 1900 - 2010 
 

Kategorie MDT 
Počet 

titulů 

0 Všeobecnosti, informatika 1 

1 Filozofie, psychologie, morálka 17 

2 Náboţenství 0 

3 Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, 

ekonomické vědy, právo, správa, sociální péče, vzdělávání, 

národopis 

41 

4 neobsazena 0 

5 Přírodní vědy 0 

6 Lékařství, uţité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava 0 

7 Umění, zábava, sport 1 

8 Jazykověda, literatura, písemnictví 9 

9 Archeologie, geografie, historie, ţivotopisy 0 

CELKOVÝ POČET 69 

 

 

Jak je nasnadě z uvedených údajů, těţiště výstupů titulů zařazených pod 

předmětovým heslem „feminismus“ je kategorie 3, která nejenţe má 

největší počet zde zastoupených titulů, ale dokonce jejich součet mírně 

převyšuje celkový součet z ostatních kategorií. Zde se nachází příznačný 

rozpor, jelikoţ samotná předmětová kategorie „feminismus“ je uvedená 

číselně pod kategorií 141.72, tudíţ bylo lze předpokládat, ţe nejvíce titulů 

bude spadat pod MDT kategorii 1. Pod kategorií 1 se přesto skrývá druhý 

největší počet děl – 17, třetí pozici zaujímá kategorie 8 s celkově 9 tituly. 

Jak jsme poznamenali výše, zajímavé a nápadné jsou naopak prázdné 

kategorie, kterých je celkem pět. Kategorii 4 není moţné rozebírat, ta 

zůstává doposud od UDC uzavřenou. Avšak jistě překvapí prázdná 

kategorie 2 – Náboţenství a 9 – Archeologie, geografie, historie, ţivotopisy. 
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Jenom namátkou lze připomenout z obou kategorií alespoň jeden titul. U 

kategorie 2 – Náboţenství se, soudím, jedná určitě o knihu Obrazy ženství 

v náboženských kulturách
115

, v kategorii 9 – Archeologie, geografie, 

historie, ţivotopisy, pak např. Ženy v českých zemích od středověku do 20. 

století
116

. Problém je ale z velké části způsoben právě systémem MDT, kdy 

jeden titul můţe být v katalogu nalezen pod více předmětovými hesly, ale 

fyzicky v knihovně je začleněn pouze v jedné kategorii.  

Tak např. výbor Dívčí válka s ideologií: klasické texty 

angloamerického feministického myšlení je v NKP na prvním místě zařazen 

pod kategorií 316.72/75, coţ jsou „Různé typy kultur/Normativní a 

hodnotové aspekty kultury. Ideologie.“, na druhém místě pak je uvedeno 

MDT značení 396, coţ je kategorie „Ţenské hnutí. Ţenská otázka
117

. 

Postavení ţeny.“ Následuje 316.346.2-055.2 – „Sociální diferenciace podle 

pohlaví. Pohlaví.“  Nelze asi pominout, ţe kategorie 141.72 – „Feminismus“ 

není vůbec k uvedenému titulu přiřazena, nicméně určitě je hodno 

pozornosti zjištění, ţe obsahově se tato kniha nejvíce blíţí právě kategorii 

141.72, nicméně pod příslušnou kategorií ji v NKP nenajdeme – dle 

nastavení MDT musí být umístěna pod první uvedenou kategorií 316.72/75 

–„Různé typy kultur/Normativní a hodnotové aspekty kultury. Ideologie.“ 

Pokud bychom totiţ měli postupovat naprosto důsledně, výše 

uvedená tabulka je dosti zkreslující, resp. si ţádá vysvětlení a doplnění 

prostřednictvím přehledu titulů opravdu zařazených v kategorii 141.72 – 

„Feminismus“, tj. takových titulů, které čtenářstvo v konkrétní knihovně 

najde v příslušném regálu či polici pod takovýmto označením aparátu MDT. 

Těchto titulů je ve skutečnosti pouze jedenáct a v poměru k ostatním jsou 

tedy ve výrazné menšině. Poměr mezi původní a překladovou literaturou je 

6:5, za povšimnutí stojí jednotlivé roky vydání, kdy jednoznačně vedou 
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 Blanka Knotková-Čapková (ed.), Obrazy ženství v náboženských kulturách 

(Praha/Litomyšl: Pasek, 2008). 
116

 Milena Lenderová (ed.), Ženy v českých zemích od středověku do 20. století (Praha: 

NLN, 2009). 
117

 Nemělo by se zapomínat, jak problematické takové heslo můţe být a je – především tím, 

kterak snadno asociuje termín „ţidovská otázka“ apod. 
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roky 2004, resp. 2007. Výstup titulů zařazených v kategorii 141.72 - 

„Feminismus“ by tak byl následující: 

 

Tabulka č. 4 

 

 

Výše uvedená tabulka představuje výčet děl, která čtenářstvo najde na 

základě MDT pod kategorií „Feminismus“ v Národní knihovně, coţ je 

pouhých jedenáct titulů z (teoreticky) 67, resp. 70 moţných. Toto je 

feministický diskurs utvořený v aparátu MDT, katalogizace a správy 

kniţního fondu v Národní knihovně, takovýto je podáván veřejnosti 

zostřený obraz toho, co nebo spíš čím je feminismus v prostorách Národní 

Rozčlenění výstupů pod klíčovým heslem „feminismus“ dle MDT 1900 - 

2010 

Název díla Rok Překlad 

Kapesní průvodce ekofeminismem. 1997 Ne 

Odváţná zpověď. 1998 Ano 

Nedělejme chlapům sluţky! 2001 Ne 

Panství člověka a touha ţeny: feminismus mezi 

psychoanalýzou a poststrukturalismem. 
2002 Ne 

Lacan a postfeminismus. 2003 Ano 

ABC feminismu. 2004 Ne 

Česká média a feminismus 2004 Ne 

Tudy cesta nevede: slabé ţeny, nebezpeční muţi a jiné 

omyly radikálního feminismu. 
2004 Ano 

Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy. 2007 Ano 

Vztahy, jazyky, těla: texty z 1. konference českých a 

slovenských feministických studií. 
2007 Ne 

Ţenská literární tradice a hledání identit: antologie 

angloamerické feministické literární teorie. 
2007 Ano 

CELKOVÝ POČET 11 
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knihovny. Samozřejmě, ţe je třeba brát v potaz i výčet předchozí se 

zmiňovanými 67, resp. 70 tituly, nicméně skutečným zařazením do 

kategorie 141.72 – „Feminismus“ spadají opravdu jen zde předloţené tituly. 

I kdyţ je tento obraz redukovaný, lze z něj získat několik zajímavých a 

podnětných informací. 

Dále není bez povšimnutí, ţe téměř v polovině případů se jedná o 

přeloţené (a tudíţ převzaté) tituly – poměr původních prací k přeloţeným je 

6:5. Moţná nejdůleţitější poznatky představují předmětová hesla, ta totiţ 

mají vystihovat tematický záběr jednotlivých děl umístěných pod příslušnou 

kategorií z MDT. Hned dvakrát z jedenácti titulů se objevuje 

„psychoanalýza“ (Panství člověka a touha ţeny: feminismus mezi 

psychoanalýzou a poststrukturalismem, Lacan a postfeminismus), stejně tak 

vztah „feminismu“ a „literatury“ (Ženská literární tradice a hledání 

identit: antologie angloamerické feministické literární teorie, Odvážná 

zpověď). Dobrým znamením je pětinásobný výskyt „genderu“, coţ 

poukazuje na vykazovanou vazbu mezi feminismem a genderem. 

„Společenské postavení“ je víceméně uvedené rovněţ dvakrát, ekologie, 

„feministická filozofie“, „poststrukturalismus“ a „médi“a se objevují kaţdé 

po jednom. Obraz feminismu je tedy dosti nejasný. V potaz můţeme vzít 

produkci Sociologického nakladatelství (celkově čtyři tituly), předmětová 

hesla a popř. další přidruţené kategorie z MDT uváděné v souslednosti za 

141.72 – „Feminismus“. S jistou dávkou zjednodušení bychom tak mohli 

dojít k závěru, ţe obraz feminismu, resp. diskurs feminismu vytvořený 

aparátem MDT v Národní knihovně České republiky je oborem, jehoţ 

hlavní náplní je studium genderu ovlivněné psychoanalýzou a soustředící se 

na společenské role a literární produkci – ostatní předmětová hesla nelze 

významněji zdůrazňovat. 

 

Vraťme se ale k pokusu o celistvější vyobrazení diskursu feminismu. 

V tabulce „Rozčlenění výstupů pod klíčovým heslem „feminismus“ dle 

MDT 1900 – 2010“ bylo moţné zpozorovat základní štěpné linie diskursu 

feminismu v NKP. Abychom se dostali hlouběji, tituly, které lze najít pod 
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předmětovým heslem „feminismus“, zanalyzujeme tematicky co do zařazení 

dle MDT. Jinými slovy zjistíme zastoupení prvních kategorií u všech ze 70 

(resp. 69) titulů zařazených pod předmětovým heslem „feminismus“ tak, 

abychom získali ucelenější obraz o tom, čím je vlastně diskurs feminismu 

v NKP představován a z jakých hlavních úseků lidského poznání se 

skládá.
118

 Tudíţ knihy odpovídající klíčovému slovu „feminismus“ se nám 

jakoby vysunou ze svých domácích kategorií, ve kterých jsou uloţeny 

v jednotlivých policích. Tak dostaneme následující přehled: 

 

Tabulka č. 5 

Zastoupení titulů výstupu klíčového slova „feminismus“ dle jejich 

prvních kategorií MDT 

Pořadí Četnost MDT Anotace MDT 

1 
13 + 

1
119

 

316.346.2 Sociální diference podle pohlaví. Pohlaví. 

2 12 141.72 Feminismus. 

3 
8 + 

1
120

 

396 Ţenské hnutí. Ţenská otázka. Postavení 

ţeny. 

4 
7 316.66-055.1 Sociální pozice. Sociální státu. Sociální 

role. 

5 2 316.472.42 Bezprostřední vztah. 

5 
2 316.72/.75 Různé typy kultur/Normativní a 

hodnotové aspekty kultury. Ideologie. 

5 2 821.162.3 Česká literatura. 

 

Zbývající tituly, které jsme po přehlednost převládajících kategorií 

nezařadili, se svou četností v jednotlivých anotacích MDT vyskytují pouze 

                                                           
118

 Nemusí to být na první pohled zřejmé, ale celý systém MDT je zřejmě nekomplexnějším 

aparátem snaţícím se postihnout všechny známé/významné oblasti lidského poznání, o 

čemţ svědčí průběţné úpravy, přesuny kategorií a rozšiřování těch stávajících, v krajním 

případě zánik kategorií jiţ neplatných. (toto byl ostatně Otelův i Deweyho záměr – pozn. 

aut.) 
119

 Výraz +1 vyjadřuje přičtení knihy Ke kritice ženskosti z roku 1911. 
120

 To samé jako u předchozí poznámky, zde je přičten titul Žena a její osvobození: kázání 

pod širým nebem / na Staroměstském náměstí přednesl 4. května 1919. 
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jednou. Postupně jsou po jednom díle zařazeny tituly z kategorií: Nevládní 

organizace a spolupráce, Podstata a úloha filozofie, Psychologie pohlaví, 

Vývoj osobnosti. Vědomí sebe. Identita osobnosti, Psychoanalýza, Sexuální 

etika. Sexuální morálka, Sociální struktura. Společnost jako sociální systém, 

Příbuzenské skupiny, Reforma. Transformace. Inovace. Modernizace, 

Emancipace. Zrovnoprávnění, Sociální role, Politika, Občanská a politická 

rovnoprávnost, Architektura/Grafické umění. Grafika (feminismus), 

Literatura (hlavní kategorie), Satira. Humor, epigramy, parodie, Kritika 

jako literární žánr. Recenze. Literární historie (feminismus), Italská 

literatura a Francouzská literatura. 

 

Nyní je obraz diskursu feminismu komplexnější, ale i plastičtější. Uţ 

jsme zmínili, do jakých kategorií MDT feminismus nezasahuje. Z prvních 

čtyř nejčetnějších kategorií můţeme charakterizovat diskurs feminismu 

poměrně jasně. Vycházíme-li z anotací dílčích kategorií, můţeme 

sumarizovat, ţe feminismus je filosofický systém vyjadřující postoj k lidské 

společnosti (MDT kategorie 141.7) vycházející z ţenského hnutí, zkoumání 

postavení ţen a zabývající se společenskými rozdíly na základě pohlaví, 

pozic, statusů a sociálních rolí. I kdyţ na první pohled takový popis zřejmě 

není v rozporu s vnímáním feminismu, je zde znatelná celá řada 

problematických míst. Asi nejočividnější je naprostá absence kategorie 

gender, resp. genderová studia (MDT kategorie 305). Rovněţ absentují 

kategorie historické a náboţenské, přičemţ politika a psychologie 

zastoupeny jsou. Emancipace a boj za rovnoprávnost jsou naznačeny, otázka 

sexuality, politiky identity či vědy a feminismu naprosto chybí. Nesmíme 

rovněţ opomenout literární kategorie, nicméně je více neţ pozoruhodné, jak 

MDT pracuje s beletrií – díla Virginie Woolf jako kdyby nebyla, avšak i 

nadále jsou zde mezery stran rodiny, práva nebo ekonomie, přitom dílčí 

tituly fyzicky existují. K majáku
121

, Orlando
122

, Tři guineje
123

, V bludném 

                                                           
121

 Virginia Woolf, K majáku, trans. Kateřina Hilská (Frýdek-Místek: Alpress, 2004). 
122

 Virginia Woolf, Orlando, trans. Kateřina Hilská (Praha: Odeon, 2009). 
123

 Virginia Woolf, „Tři guineje“, in táţ, Tři guineje/Vlastní pokoj, trans. Stanislava 

Pošustová, Martin Pokorný (Praha: One Woman Press, 2000). 
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kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity
124

, Spoutaná 

rozkoš
125

 nebo Přerozdělování nebo uznání
126

 – ţádný z namátkou 

uvedených titulů není v katalogu NKP pod klíčovým slovem „feminismus“ 

zařazen. Druhé pohlaví
127

, Veřejný muž, soukromá žena
128

 rovněţ chybí, 

Vagina monology
129

 najdeme, ale (V)hodné tělo
130

 jiţ nikoliv. 

Psychoanalýza a feminismus je podchycena, Julia Kristeva však zřejmě není 

ani feministkou ani odbornicí na psychoanalýzu. Nemusíme zůstávat u 

konkrétních titulů. Pokud vezmeme v potaze téměř celou produkci One 

Woman Press, tak v Národní knihovně pod heslem „feminismus“ v katalogu 

najdeme pouhých pět titulů! Přesto, ţe se jedná o druhé nejplodnější 

nakladatelství stran feminismu (dle katalogizace Národní knihovny – viz 

následující tabulka), zdaleka nelze říci, ţe všechny knihy, které jednoznačně 

označení feministické nesou, jsou v katalogu pod příslušným heslem 

k nalezení. Krásnější než láska mužů
131

, Vytoužená minulost
132

, Jazyk 

lásky
133

 – nic.   A tak by šlo pokračovat. Ukaţme si alespoň ještě výbor 

nejaktivnějších nakladatelství: 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.), V bludném kruhu: mateřství 

a vychovatelství jako paradoxy modernity (Praha: SLON, 2006).  
125

 Kateřina Nedbálková, Spoutaná rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality 

v ženské věznici (Praha: SLON, 2006). 
126

 Nancy Fraser, Axel Honneth, Přerozdělování nebo uznání?, trans. Alena Bakešová, 

Marek Hrubec (Praha: Filosofia, 2004). 
127

 Simone Beauvoirová, Druhé pohlaví, trans. Josef Kostohryz a Hana Uhlířová (Praha: 

Orbis, 1967). 
128

 Jean Bethke Elshtain, Veřejný muž, soukromá žena: ženy ve společenském a politickém 

myšlení, trans. Michaela Freiová (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 

1999). 
129

 Eve Ensler, Vagina monology, trans. Eva Macků (Praha: Pragma, 2002). 
130

 Eve Ensler, (V)hodné tělo, trans. Vanda Ohnisková (Brno: Jota, 2006). 
131

 Lillian Faderman, Krásnější než láska mužů: romantické přátelství a láska mezi ženami 

od renesance po současnost, trans. Martin Pokorný (Praha: One Woman Press, 2002). 
132

 Leila J. Rupp, Vytouţená minulost: dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného 

pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost, trans. Věra Sokolová (Praha: One 

Woman Press,  2002). 
133

 Julia Kristeva, Jazyk lásky: eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství, trans. Josef 

Fulka (Praha: One Woman Press, 2004). 
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Tabulka č. 6 

Nakladatelství s alespoň dvěma „feministickými tituly“ 

Pořadí Nakladatelství Četnost 

1 SLON 8 

2 One Woman Press 5 

3 Gender Studies 4 

3 Nesehnutí 4 

 Votobia 3 

 Ivo Ţelezný 2 

 Kniţní klub 2 

 Reneco 2 

 Triton 2 

 Academia 2 

 Karolinum 2 

 

Nakladatelství SLON má primát, nicméně jeho pozice by byla ještě silnější, 

v těsnějším závěsu pak by následovalo One Women Press, pokud by i další 

díla těchto nakladatelství byla v katalogu NKP adekvátně zařazena. Pozice 

Nesehnutí je pozoruhodná, u Gender Studies by šlo moţná čekat více. 

Olomoucká Votobia je rovněţ překvapením, vysloveně odborná Academia 

je stran feminismu nepříliš produktivní, nicméně pokud bychom měli dbát 

vymezení feminismu jako filosofického směru, Oikoymenh nebo Filosofia 

nenabídly ani jeden titul (alespoň taková je katalogová optika NKP stran 

feminismu). 

 

Ukaţme ještě vývoj publikační činnosti titulů zařazených do 

diskursu feminismu v Národní knihovně podle jednotlivých časových 

archivů – data uloţení do dílčích archivů. Z hlediska časového rozloţení 

jsou výstupy stran klíčového slova „feminismus“ následující: 
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Tabulka č. 7 

Jednotlivé archivy „feminismu“ dle „ukládání“ v čase 

Počet Časové období 

2 2010 

5 2009 

3 2008 

9 2007 

0 2006 

6 2005 

4 2004 

3 2003 

5 2002 

3 2001 

4 2000 

7 1999 

5 1998 

2 1997 

2 1996 

2 1995 

2 1994 

2 1993 

1 1992 

0 1991 

0 1990 

0 1950 - 1989 

3 1900 - 1949 
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V grafu pak vývoj vydávání a zařazování (katalogizace) děl můţeme 

předloţit takto: 

 

Graf č. 1 

 

 

Jak vyplývá z uvedené časové osy, drtivý početl děl zařazených pod 

předmětové heslo „feminismus“ spadá do období po roce 1989 – jedná se o 

oněch zmiňovaných 67 děl.
134

 Celkem stabilní vývoj kolem poloviny 90. let 

byl ukončen druhým nejbohatším rokem, rokem 1999. Zvláštní je totální 

propad v roce 2006 a naopak razantní nárůst následující rok vystřídaný 

nadpolovičním úbytkem. Stejně tak výsledky za poslední rok 2010 nejsou 

kdoví jaké – skoro by se dalo tušit, ţe vývoj se bude stabilizovat, i vzhledem 

k porevolučnímu období, nicméně zatím od roku 2007 můţeme sledovat 

postupný propad. Ten můţe být ale hypoteticky způsoben jakýmsi 

„rozředěním“ feminismu v dílčích kategoriích – sexualita, gender, historie 

apod. Moţné potvrzení této hypotézy by mělo svou hodnotu – původní 

tematické celky spadající pod feminismus, feministickou filosofii a hnutí 

nabývají vlastních kontur a ţijí vlastním ţivotem, přičemţ je z ohledu 

                                                           
134

 Je ovšem pravdou, ţe katalogizačnímu systému NKP a aparátu MDT unikla a i nadále 

unikají některá díla, jejichţ hodnotu nelze v českém prostřední podceňovat. Klasickým 

příkladem je dílo Simone de Beauvoir Druhé pohlaví, které ač povaţováno za jedno 

z klíčových děl feministického myšlení a hnutí, není pod heslem „feminismus“ vůbec 

zařazeno, ba co víc, dokonce ani stran MDT není opatřeno jednou z dvou (stále) moţných 

kategorií 141.72 nebo 396 (feminismus, resp. ţenské hnutí, ţenská otázka atd.) 
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katalogizace feminismu upíráno „autorství“ a zavádění dílčích 

problematizovaných oblastí do veřejného diskursu a kniţní produkce. Díla 

Jsem tranďák
135

, Pohlavní štvanci
136

 nebo XY. O Mužské identitě
137

 či 

Pohlaví: příroda a výchova
138

 mohou toto nepřímo doloţit.  

 

Otázkou zůstává, před čím vlastně stojíme, co lze z těchto výstupů usoudit, 

co a jak nám Národní knihovna představuje jako diskurs feminismu, kdy 

známe výsledky jejího fungování v podobě uvedených výstupů. Fakt, ţe 

počet děl patřících vysloveně do feminismu nebo s ním související se 

pohybuje okolo 70, je moţné povaţovat za neuspokojivý. Jednak, jak jsme 

namátkou ukázali, celá řada děl by si zařazení zaslouţila či přímo by 

zařazena být měla, na druhé straně jen minimum titulů, které lze z pohledu 

MDT v prostředí Národní knihovny povaţovat za feministická, je vůbec 

uvedeno v kategorii 141.72 – Feminismus. Jedná se o pouhých 11 titulů 

z cca 70, které jsou v této kategorii zařazeny. Fakticky se ve fyzickém 

prostředí knihovny, mezi regály a poličkami, čtenářstvo setká pouze právě 

s 11 knihami zabývajícími se feminismem. 

 

Co tedy chápat pod oním efektem diskursu feminismu? Jak se jednotlivé 

archivy kombinují prostřednictvím katalogizace do výsledného výstupu, se 

kterým je čtenářstvo konfrontováno jako s feminismem? Předně, to, co nám 

je prezentováno v prostorách a katalogu Národní knihovny feminismem a 

feministickými knihami nebo knihami o feminismu není. Přesněji řečeno, je 

jím do té míry, do jaké je „funkční“ katalogizační systém MDT, a není do té 

míry, do jaké zmiňovaný systém umoţňuje, aby mu celá řada titulů 

feminismu unikala. A přesto se jedná o feminismus. Je to aktuální rozvrţení, 

které se kdykoliv můţe změnit, avšak feminismus to je v rámci Národní 

knihovny České republiky, která poskytuje nejen tento souhrn, tento efekt 

                                                           
135

 Tereza Spencerová, Jsem tranďák (Praha: G plus G, 2003). 
136

 Leslie Feinberg, Pohlavní štvanci, trans. Tereza Spencerová (Praha: G plus G, 

Euromedia Group – Kniţní klub, 2000). 
137

 Élisabeth Badinter, XY: o mužské identitě, trans. Zuzana Dlabalová (Praha/Litomyšl: 

Paseka, 2005). 
138

 Richard A. Lippa, Pohlaví: příroda a výchova, trans. Jan Havlíček, Jaroslava Valentová 

(Praha: Academia, 2009). 
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feminismu, ale také v tom smyslu, ţe funguje jako hlavní a jediná autorita 

strana katalogizační politiky pro knihovny niţšího řádu. 

 

Nemáme k dispozici aparát, pomocí kterého bychom mohli alespoň 

odhadnout, kdy můţe dojít ke změně aktuálního rozvrhu. A proto je nutné 

vzít v potaz, co je efektem knihovní autority a agendy pracující při správě 

svých fondů s MDT. Byť je zmíněné rozvrţení vţdy aktuální, představuje 

informační zdroj a v našem případě nejen předkládá, čtenářům a čtenářkám, 

co je feministickými spisy, ale také funguje jako autorita a poskytuje 

vodítko ostatním knihovnám. Zároveň je nutné znovu zmínit, které všechny 

tituly odpadávají, jako kdyby vůbec nebylo moţné povaţovat je za 

feministická díla či díla s feministickou tématikou. Je to snad cílená 

redukce? Pro takové tvrzení neexistují podklady a hlavně způsob, jak jej 

zkoumat – dokázat či popřít. Diskurs feminismus sice v prostorách Národní 

knihovny nějak vzniká, vzniká tak, jak jsou z dílčích archivů „vytahovány“ 

partikulární spisy, ale rovněţ se v něm a díky němu rozpouští. Je však 

moţné v tomto hledat úmysl? Nikoliv. Je velice těţké hodnotit a usuzovat, 

ale co je moţné určitě, to je popisovat a nahmatávat základní proměnné 

pravidel formování – fungování katalogizace prostřednictvím MDT a ptát 

se, co a jak způsobuje. Nabízí se ještě otázka, jaký systém navrhnout. Avšak 

taková otázka je otázkou nepochopení, protoţe nejde o to nahradit, 

kritizovat a zavrhovat. Je třeba pochopení a podchycení efektů vědění, 

zjistit, jak je moţný, jaké jsou podmínky jeho moţnosti a aktuálního 

rozvrţení. 
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Závěr: k efektu diskursu feminismu 

 

V této práci jsme se pokusili ukázat, co způsobuje katalogizační politika 

Národní knihovny České republiky a potaţmo také všech veřejných 

knihoven, pokud se zaměříme na konkrétní oblast vědění. Tyto skutečnosti 

jsme vyjádřili při vyuţití archeologie a genealogie Michela Foucaulta, a to 

na příkladu diskursu feminismu. Ten jsme vnímali jako aktuální efekt 

katalogizačního rozvrţení spisů (výpovědí) a postihli jsme, které podmínky 

moţnosti z hlediska knihovny jakoţto informační instituce tento efekt 

způsobují. Rovněţ jsme vysvětlili, proč je důleţité se vůbec knihovnou 

jakoţto institucí zabývat, jaké dopady její provoz a fungování má, jak je 

důleţité vnímat roli, kterou knihovna hraje a můţe hrát z hlediska 

spoluformování veřejného mínění stran partikulárních témat. 

Seznali jsme, ţe určující proto, abychom ten či onen spis vnímali jakoţto 

platnou součást diskursu feminismu, resp. jako součást vědění, které 

konstituuje to, co je moţné pod feminismem rozumět, je katalogizační reţim 

v podobě Mezinárodního desetinného třídění. Tento katalogizační systém 

podmiňuje rozřazování knih do jedné z deseti, resp. devíti kategorií, které 

určují, za jaký spis s jakou tématikou budou dílčí knihy povaţovány.  

Jednotlivými výstupy jsme dokumentovali několik skutečností. Jedny 

z nejzajímavějších se týkají nejen počtu titulů – výpovědí, které lze do 

diskursu feminismus započítat (cca 70), ale také, v jakých kategoriích se 

tyto knihy nacházejí (převaţují společenské vědy) a v neposlední řadě, ţe 

celá řada titulů vůbec do diskursu feminismu z hlediska MDT vůbec nepatří. 

 

Jedním z určujících závěrů naší práce tak nebylo nabídnout reflexi 

současného stavu a následně návrh moţného řešení, ale především poukázat 

na to, co a v jakém smyslu prostřední Národní knihovny způsobuje 

čtenářstvu tím, ţe průběţně určuje předporozumění tomu, co je myšleno a 

co si mohou (mají?) pod jednotlivými tématy představit a jakým směrem se 

při výběru zdrojů orientovat. Rovněţ, a to je podprodukt této práce, jsme se 

snaţili vyvrátit zdánlivou samozřejmost toho, co je pod feminismem 
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rozuměno, jak je moţné jej chápat a jak zásadně neuvědomovanou 

skutečností je to, jakým způsobem jsou jednotlivé výpovědi zařazovány do 

dílčích kategorií. 
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