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Ondřej Vácha se ve své rozsáhlé bakalářské práci věnuje zásadnímu pojmu Foucaultovy filosofie, 

tj. pojmu diskursu. Vácha však neusiluje o „souvislý a úplný výklad teoretického pozadí 

zkoumaného pojmu“, nýbrž spíše chce „nastínit hlavní teoretické problémy, které s ,obecnou teorií 

diskursuʻ souvisejí“ (6). Vácha by chtěl ukázat, že za pomoci pojmu diskursu dokáže Foucault 

„propojit epistemologický aspekt tradičního myšlení s aspektem politickým, a demonstrovat tak 

neoddělitelnou provázanost obou aspektů“ (6). 

V úvodu práce Vácha jasným způsobem vysvětluje svůj metodický postup. Jeho výklad 

vyjde od pokusu „zfomulovat, s jakým implicitním rozuměním [pojem diskursu] běžně užíváme“, 

jímž se má ukázat, že běžná intuice „problematizuje autonomii subjektu a zdá se implikovat jistá 

omezení pro možnosti poznání“ (7), tuto problematičnost obecné teorie diskursů pak rozvine na 

základě Rortyho článku věnovaného Foucaultovi, aby se posléze výkladem Foucaultovy teorie 

prokázalo „teoretické propojení epistemologického a politického aspektu … v samých základech 

Foucaultovy teorie diskursu“ (8). 

Nejsem si jist, zda je Váchova představa o běžném, intuitivním rozumění pojmu „diskurs“ 

skutečně obecně platná, ale nespatřuji v tom zásadní problém. Vácha se každopádně domnívá, že 

pojem diskurs má blízko k pojmu ideologie, třebaže je „výrazně techničtějším pojmem“ (11), a 

nadhazuje myšlenku, že „se všichni a vždy ,nacházíme v některém z diskursůʻ“ (11). Od této – jistě 

možné, ovšem Váchou nevýkazané – domněnky pak přechází k formulaci otázek, jež by přijetí 

tohoto názoru implikovalo; není přitom jasně vysvětleno, proč formuluje právě tyto (a ne jiné) 

otázky. V následující podkapitole (2.1.2) pak Vácha konstatuje, že „přestože jsme vycházeli z 

,politickéhoʻ významu slova diskurs, naše tázání velmi rychle vyústilo v otázky mající charakter v 

mnoha ohledech ,epistemologickýʻ“ (13), musím však konstatovat, že (1) bylo by zapotřebí 

specifikovat, v jakém smyslu šlo, resp. nešlo o politický význam, (2) zmíněné „rychlé vyústění“ 

nebylo vykázaným a zdůvodněným krokem, nýbrž toliko uměle zavedeným a blíže neosvětleným 

předpokladem, (3) bylo by třeba upřesnit, v jakém smyslu jde o epistemologické otázky. 

Po této spíše přípravné kapitole Vácha přechází k výkladu „Foucaultovy teorie diskursu“. O 

tomto popisu a také o všech následujících výkladech Foucaultovy filosofie lze obecně říci, že Vácha 

formuluje teze, které jistě lze zastávat jako interpretaci Foucaulta, avšak tyto teze zpravidla nejsou 

dostatečným způsobem dokládány, ať už odkazem na primární nebo sekundární literaturu (což by v 

případě obecných shrnutí bylo jednodušší a vhodnější). Věcný problém přitom spatřuji především v 

tom, že Váchův výklad (nyní mám konkrétně na mysli část 2.2.2.) jasným a přímým způsobem 

nedokazuje, že již rané Foucaultovy teorie a analýzy „vykazují značnou komplexitu a provázanost 



vztahu mezi rozumem a politickou mocí“ (21). 

Ačkoli Vácha v úvodu práce zdůvodňuje, proč ve svém výkladu (v části 3.1.) využije 

Rortyho článek o Foucaultovi, podle mého názoru nebyla tato volba příliš šťastná. Problém spočívá 

v tom, že Váchovi nejsou Rortyho teze k Foucaultovi úplně jasné, přičemž tyto nejasnosti Vácha 

připisuje na vrub Rortymu a domnívá se, že Rorty Foucaulta dezinterpretuje: na základě předvedení 

nejasností v Rortyho výkladu tak Vácha dospívá k tvrzení, že Rortyho „obtíže při … snaze 

epistemologický aspekt z Foucaultova myšlení vydělit jsou cenným prostředkem pro náš záměr 

ukázat, že pochopení komplexity významu ,diskursʻ je klíčem k porozumění těsnému vztahu mezi 

teorií vědění a politickou filosofií ve Foucaltově díle“ (32). 

Je jistě možné, že Rorty nechápe Foucaulta zcela správně, avšak není příliš vkusné 

představit jeho interpretaci jako pochybnou a z pozice lepšího vykladače ji dehonestovat, pokud je 

navíc zjevné, že autor si není jistý při interpretaci samotného Rortyho. V tomto kontextu se znovu 

ukazuje, že by bylo zapotřebí přesněji vymezit pojem „epistemologie“. Pokud totiž Rorty upírá 

Foucaultově konceptu epistemologický charakter, určitě tím nechce Foucaulta kritizovat za to, že se 

mu nedaří vytvořit něco potřebného a chvályhodného, jak naznačuje Vácha. Podle Rortyho je totiž 

problémem celé filosofické tradice, že o nějakou epistemologii vůbec kdy usilovala. Pokud tedy 

Foucault nevytváří epistemologii, nýbrž něco jiného, je to pro Rortyho právě naopak chvályhodný 

čin – a rozhodně z toho neplyne, že Foucault nemůže formulovat žádnou teorii, třebaže nepůjde o 

teorii epistemologickou. 

Z dalších kapitol je zřejmé, že Vácha vnímá jako klíčovou otázku Foucaultovy koncepce 

problém, zda vůbec lze vytvořit obecnou teorii diskurzu ve chvíli, kdy je každé tázání formováno 

specifickým diskurzem a má historický ráz. Váchův výklad však bohužel není jasně strukturován, v 

některých částech je příliš rozvláčný a čtenáři není jasné, proč „přeskakuje“ z toho kterého tématu 

na téma jiné. V tomto výkladu se občas objeví smělé analogie, které však nejsou jasně zdůvodněny; 

příkladem budiž analogie Foucaultova a Kantova projektu: „již od Kanta je náš fenomenální svět 

chápán jako konstituován neuvědomělou aplikací kategorií subjektu. Mohli bychom se zkrátka 

domnívat, že Foucault přichází s teorií, v níž jsou takové kategorie historicky proměnlivé, protože 

subjekt je i ve své nejfundamentálnější podobě produktem vnějších faktorů“ (54). Jak sladit toto 

tvrzení s představou, že „se zdá být rozumnější chápat Foucaultovu teorii jako teorii myšlení, ovšem 

myšlení ve smyslu čehosi, čehož doména sahá dále, nežli běžně myslíme“ (61)? Jde o teorii 

„vnějšího faktorů“, nebo o „teorii myšlení“? 

I po přečtění celé práce tak zůstává nejasné, co přesně u Foucaulta znamená pojem diskursu. 

A tato nejasnost představuje značný problém i se zřetelem k Váchově snaze ukázat propojenost 

epistemologického a politického aspektu v teorii diskursu. Na jedné straně se totiž zdá, že pojmem 

„diskurs“ lze uchopit vše, na straně druhé však Vácha opakově odlišuje „mocenské pozadí“ a 



„diskursy“ (67) a tvrdí, že podstatný je především „úzký vztah mezi diskursivními a 

nediskursivními praktikami“ (68). Jsou tedy mocenské praktiky nediskursivní? Je moc naopak totéž 

co diskurs? Je moc iracionální, jak vyplývá z některých Váchových vyjádření? Nebo je racionální? 

Je racionální samotný diskurs? 

V závěrečné části (4.2.) Vácha zodpovídá otázky, které formuloval v úvodu. Tyto odpovědi 

jsou jasně artikulované, většinou však nelze říci, že by se jejich obsah přímo opíral o dosavadní 

výklady Foucaultovy koncepce. Problém spatřuji také v tom, že tyto odpovědi vzbuzují další 

otázky, které však zůstávají nezodpovězeny (např. výše formulované otázky ohledně vztahu moci, 

racionality a diskurzu). 

Závěrem lze konstatovat, že předložená práce svědčí jak o dobrém porozumění Foucaultově 

koncepci, tak o schopnosti autora klást této koncepci kritické otázky a uspokojivým způsobem je 

řešit. Jsem na druhou stranu přesvědčen, že práce mohla být lépe strukturována a také její 

argumentace mohla být přímočařejší a jasnější; diskuse některých parciálních problémů jsou příliš 

rozvláčné a naopak občas přestává být jasné celkové směřování. Vzhledem k uvedeným 

připomínkám práci hodnotím jak velmi dobrou. 
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