
Ondřej Vácha 
Pojem „diskurs“ ve Foucaultově díle. 
 
 Práce Ondřeje Váchy se na první pohled může jevit jako monografická, autor se 
věnuje určitém pojmu, avšak vzhledem k tomu, jak je tento pojem frekventovaný 
v současném myšlení na v nejrůznějších souvislostech, jde vlastně o analýzu jisté 
charakteristické tendence současného myšlení. Tomuto širšímu chápání tématu přeje i autorův 
záměr, jímž je – jak přesvědčivě v celé práci ukazuje – provázanost politického a 
epistemologického motivu u Foucaulta. Při analýze „diskursu“ vychází z běžného úzu, což  na 
jedné straně demonstruje „vžitost“ tohoto pojmu, na straně druhé ale poodhaluje – skrze třeba 
i vnější konotace (ideologie apod.) – určité podstatné jádro, jež se zachovává dokonce i 
v pokleslém užívání slova, zejména je však patrné, jak tento pojem prochází napříč běžnými 
kategoriemi resp. dichotomiemi, neboli ukazuje jeho „diagramatickou“ pozici. Tento úvod je 
pro celou práci příznačný i jinak: autor systematicky postupuje od okrajů k jádru, pojem se 
tak postupně profiluje,aniž je třeba jej definovat (samozřejmě, že uvádí i příslušná vymezení 
Foucaultova), a je tak zřejmé, že původně lingvistický pojem (Benveniste: discours – récit) 
nakonec přesahuje „texty“, na jedné straně pak diskurs intervenuje při vnímání, na straně 
druhé je pak i klíčem k „myšlení“. To je ale patrné až poté, co Ondřej Vácha ve střední části 
práce podá kritický rozbor Rortyho interpretace Foucaulta. Jejím dobře zdůvodněným 
odmítnutím se ozřejmí problém Foucault: jeho problematizace subjektu funguje jako kritika 
tradičního pojmu vědění, a potud lze říci, že i jeho analýzy v tomto směru (ve směru 
„politiky“) jsou epistemologicky relevantní. Tím spíše, že vztahem rozum-moc se Foucault 
zabývá od počátku, třebaže jasný je tento vztah teprve ve zpětném pohledu. Ondřej Vácha 
ovšem prokazuje rovněž „diagramatičnost“ celého Foucaultova díla: budiž, lze je členit do 
období, ale jsou to fáze, jimiž cosi prochází – např. to, co nevidí Rorty, totiž jak je určité 
pojetí „subjektu“ implikované v klasické teorii vědění, jež je součástí určité epistémé.  
 Kritickou analýzou Rortyho proniká Ondřej Vácha hlouběji do jádra „diskursu“, 
nejprve skrze „close reading“ Foucaultovy přednášky „Řád diskursu“, kde lze vyzdvihnout 
nikoli ojedinělé originální postřehy (sice trojí epistémé, ale skrze ně určitá praxe: vůle 
k pravdivému vědění; netriviální vztah diskursu a instituce, restrikce-produkce), k nimž ale 
patří například i objevné nalezení souvislosti mezi knihou o Rousselovi na Archeologií 
vědění, Ŕád diskursu osvětlený Archeologií vědění  a další.  
 Stěžejní pro pochopení „diskursu“ je Foucaultův pojem „výpovědi“ a historického 
apriori. Tato velmi obtížně interpretovaná partie Foucaultova myšlení je v předložené práci 
zvládnuta zcela bravurně, Ondřej Vácha vychází – alevelmi dobře – z deleuzovsky zabarvené 
definice Guttingovy, avšak vedle toho, že se znovu stává jasnějším vztah moc-vědění, velmi 
přesně klade důraz (v souvislosti s širším polem pojmu „diskurs“) na odlišení od pouze 
„textového“ či řečového chápání tohoto slova a upozorňuje na nutný vztah diskursu k non-
diskursivnímu vnějšku. A zde již, ač vlastně mimochodem, se jeho úvaha týká jednoho 
z velmi důležitých aspektů současné, nejen Foucaultovy a nejen francouzské filosofie. 
 Práce je vynikající: Ondřej Vácha si téma omezil skutečně proto, aby tam, kde je 
přesahuje (a to je prakticky stále), mohl přesně vymezovat to, co se odehrává v jeho okolí. 
Nadto je práce velmi pečlivě strukturována, znalost primární a sekundární literatury víc než 
dostatečná. Možná by stálo za to shrnout ji do publikovatelného článku. 
 Práci navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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