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Politická filosofie Slavoje Žižka 

 

 

Autor si pro svou práci zvolil několik vnitřně spjatých témat, která se týkají politického 

myšlení Slavoje Žižka. Nejedná se o práci, která by si vytkla za úkol představit dílo tohoto  

myslitele v jeho celku, nýbrž se omezuje na některé jeho části, které pak uvádí do souvislosti 

s otázkou společenské emancipace ve dvacátém prvním století. Na základní rovině můžeme 

jako sjednocující linii celé práce nalézt téma, jež by se dalo shrnout slovy: čím Žižkova 

politická filosofie pomáhá znovuustavit emancipační ideály a emancipační hnutí v historicky 

nové situaci začátku dvacátého prvního století? Tato základní tematická linie celé práce pak 

určuje autorovu metodu, jež je jednak interpretativní (výklad příslušných Žižkových pojmů), 

jednak kritická (konfrontace těchto pojmů s reálnými historickými fenomény současnosti, 

jako je alterglobalizační hnutí).   

 

V interpretativních pasážích se autor musel pokusit vyložit základní lacanovské pojmy, 

s nimiž Žižek pracuje ve své politické filosofii. Každý interpret zde naráží na problém 

převedení psychoanalytických pojmů do roviny určité empirické evidence, viz např. Jodi 

Deanovou, která se ve své knize Žižek´s Politics snaží tyto pojmy čtenáři co nejvíce přiblížit a 

přesto cítíme, že se jí to nedaří bezezbytku. Jan Májíček si je vědom nesnadnosti tohoto úkolu 

a opírá se zde proto především o sekundární literaturu, což je snad legitimní. V pozadí jsou 

však důležité otázky, které by se při dalším rozvíjení práce měly zohlednit. Jestliže 

lacanovské pojmy jsou páteří Žižkovy politické filosofie, pak by bylo třeba traktovat 

rozhodující moment, totiž přenesení pojmů psychoanalytického původu na společenskou, 

politickou a ekonomickou problematiku. Tento moment lze formulovat tak, zda lacanovská 

teorie může vystupovat jako „teorie všeho“.  

 

V kritických pasážích Jan Májíček prokazuje znalost diskusí v rámci marxistického a 

postmarxistického diskurzu. Např. v části páté, v kapitolách věnovaných otázce 

společenského nositele změny a problémům s tím spojeným (třídy a jejich formování, role 

ekonomiky a politiky) se zabývá teoretiky, o kterých se běžně nepřednáší a kteří do českého 

odborného prostředí nejsou dosud dostatečně uvedeni (Poulantzas, Callinicos). Kapitola 5.2 se 

věnuje současné „debatě na levici“ (Laclau, Mouffová), z níž prosvítá rozhodující spor o to, 

zda Žižkova revitalizace pojmů, jako je třídní boj nebo revoluce, jsou pouhým návratem do 

minulosti (tedy k tradici, která je historicky vyvrácena), nebo naopak je to teoretický počin 

umožňující lépe porozumět současné realitě a nastolit novou perspektivu emancipačního úsilí 

(tj. tyto pojmy nejsou vyčerpány tím, jaké funkce měly během dvacátého století ve stylu hesla 

abusus non tollit usum). V kapitole 5.5 pak Jan Majíček zdůvodňuje, v čem spočívá novost 

politické filosofie Slavoje Žižka. Nejedná se totiž o návrat k tradičnímu marxismu, který 

zvláště v případu Druhé internacionály pojímal politické formy včetně liberální demokracie 

jako odraz ekonomických vztahů. V Žižkově koncepci, jak autor zdůrazňuje, se doceňuje 

význam samotné politické formy, která je nereduktivní. Stálo by nicméně za to, aby autor ve 

své další práci více propojil tyto politické reflexe s Žižkovou lacanovskou ontologií, tj. s jeho 

koncepcí Reálna, prázdných míst, Pána-Signifikanta. Žižek patří k jednomu z mála myslitelů 

současnosti, kteří politickou filosofii zakládají na určité filosofické ontologii. Žižkovu 

politickou filosofii je obtížné interpretovat právě z toho důvodu, že začíná být srozumitelná až 

na podkladě jeho ontologie.  

 

 



Ke struktuře práce. Kapitola 3.2 „Podobnost mezi kapitalismem a reálným socialismem“ je 

nepříjemně krátká a neobsahuje téměř žádné vymezení této podobnosti, nepočítám-li tezi o 

expertním vědění. Tato kapitola by však měla být mnohem propracovanější, neboť v části třetí 

tvoří rozhodující téma. Některé motivy, které by do této kapitoly měly patřit, jsou umístěny 

do následujících kapitol, ale je to nepřehledné. V následující kapitole 3.3 se bez dalšího hned 

vrací motiv úpadku symbolické efektivity v pozdním kapitalismu, aniž se probírá tento 

fenomén v éře reálného socialismu. Tudíž podobnost mezi kapitalismem a reálným 

socialismem není dostatečně doložena. Po kapitole 3.4 následuje kapitola 4.5 (nepozornost při 

kompletování práce? Nebo chybí část 3.5 až 4.5?) Aniž je to vyznačeno v obsahu nebo nějak 

vysvětleno, práce na s. 51 přechází do „Části II.“  

 

Stylistické neobratnosti, např. věta začínající: Toto „to“ na s. 14. Překlepy, např. „postíme“ na 

s. 27 nebo „anatagonismu“ na s. 34. 

 

Autor projevuje badatelskou nezávislost na sekundární literatuře, kterou však neopomíjí, když 

např. na s.10 v pozn. 6 koriguje tvrzení z knihy Žižek and Politics o pozdní radikalizaci 

Žižkova myšlení na základě primárního pramene.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze 13.9. 2013                                                          Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 


