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ABSTRAKT: 

 

Předkládaná práce si klade za cíl přiblížit a analyzovat filosofii Louise Althussera v tzv. 

„teoreticistním“ období, tj. mezi lety 1960–1967. Práce je rozdělena do čtyř základních 

oddílu: epistemologie, ontologie, psychoanalýza a ideologie, přičemž největší důraz je kladen 

na problematiku epistemologickou, která v tomto období v Althusserově filosofii jednoznačně 

dominovala. 

Práce přibližuje Althusserovu snahu na základě tzv. „symptomálního čtení“ teoreticky 

formulovat Marxovu filosofii, která podle Althusserova názoru dosud teoreticky formulována 

nebyla a existovala toliko v „aplikované podobě“ v Kapitálu. Práce analyzuje, jak je tento 

pokus propojen s kritikou těch teoretických přístupů, které jsou podle Althussera marxismu 

cizí. Předmětem této Althusserovy kritiky je především  kritika stalinismu, tzv. „teoretického 

humanismu“, empirismu a hegeliánství. V předkládané práci je tato kritika blíže přiblížena a 

je propojena s Althusserovým důrazem na protiklad mezi Hegelem a Marxem a s jeho 

zdůrazněním tzv. „epistemologického zlomu“ v Marxově díle, kterým se Marx podle 

Althussera od „problematiky“ (nejen) teoretického humanismu odpoutal. 

Na toto uvedení navazuje oddíl zabývající se epistemologií. V tomto oddíle je přiblížen 

vliv francouzské epistemologie, zejm. dílo G. Bachelarda, na Althusserův vlastní pokus 

založit a zdůvodnit vědeckost marxismu. Je mapován a zdůrazněn význam, který na 

Althussera mělo dílo Gastona Bachelarda, zejm. jeho koncepce již zmiňovaného 

epistemologického zlomu, epistemologických překážek a „connaissance commune“. Je zde 

přiblíženo Althusserovo pojetí marxistické filosofie jakožto svého druhu „obecné teorie 

teoretické praxe“ (jakési obecné epistemologie). Jádrem toho oddílu je charakteristika 

Althusserovy četby Marxe, na základě které se pokouší tato svá tvrzení o marxistické 

filosofii. Velká část práce je věnována přiblížení Althusserových argumentů i kritice těchto 

argumentů.  



Zároveň práce v této části přibližuje Althusserovu koncepci tzv. „symptomálního čtení“, 

je analyzován její význam v rámci althusserovské epistemologie a je poukázáno na její 

souvislost s psychoanalýzou.  

Mezi významné teoretické problémy řešené v předkládané práci patří rovněž 

Althusserovo pojetí struktury a s ní spojená problematika strukturální kauzality a 

předeterminace. Přiblíženy jsou také Althusserovy pojmy jako „struktura s dominantou“, 

„determinace v poslední instanci“, „absentní příčina“, problematika „konjunktury“, rozdíl 

mezi „dominancí“ a „determinací“ aj. Na problematiku spojenou s těmito pojmy je v práci 

kladen zvláštní důraz. 

Následující oddíl předkládané práce tematizuje Althusserův vztah k psychoanalýze 

zejm. lacanovské. Mapuje vývoj Althusserových postojů k Lacanovu dílu od prvotního 

vysokého oceňování, až po velmi kritický postoj z druhé poloviny 70. let.  

Poslední oddíl oddíl se zaměřuje na Althusserovo pojetí ideologie, ideologických 

státních aparátů, ideologické výzvy a pojetí subjektu. 
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