
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Denise Katsarose Koncept ideologie v díle 

Louise Althussera 

Formální stránka práce 

Předložená práce má 37 stran. Text je včetně úvodu a závěru členěn na 9 kapitol. Autor správně a 

pečlivě cituje a uvádí bibliografické odkazy. Text práce je napsán čtivým a srozumitelným jazykem bez 

zbytečných překlepů a stylistických neobratností. Po formální stránce tedy práci není co vytknout. 

Obsahová stránka práce 

Tématem práce je pojem ideologie v díle francouzského marxistického teoretika Louise Althussera. 

Jedná se o téma navýsost závažné (aspoň pokud jste marxista) a náležitě obtížné. Je však možné říct, 

že kolega Katsaros se jej zhostil až s překvapivou erudicí a nasazením. 

Na úvod je potřeba zmínit, že uchopit Althusserovu filosofii není obtížné jenom pro hloubku a 

idiosynkrasii Althusserova myšlení – na to jsme ostatně zvyklí u všech zajímavých filosofů - , ale také 

proto, že neexistuje nic takového jako jedna Althusserova filosofie, nýbrž je jich celá řada a Althusser 

v různých obdobích svého života zastával zcela odlišné pozice. Základní přístup pro zachycení pojmu 

ideologie u Althussera, který kolega Katsaros zvolil, by bylo možné nazvat jako diachronický, tj. 

reflektující proměnu v času, ale, jak Katsaros naznačuje, i přes tuto proměnlivost lze v různých 

obdobích sledovat jistou postupně rozvíjenou a artikulovanou setrvalost Althusserových úvah nad 

tímto pojmem. Tuto setrvalost lze podle autora nahlédnout na rozdílu mezi marxovským pojetím 

ideologie, které ji chápe jako epifenomén základny, a Althusserovým tvrzením o materialitě ideologie 

a jejím zpětném působení na základnu. 

Autor tak nejdříve načrtává různá pojetí pojmu ideologie, která je možné nalézt u Althussera, a poté 

se zaměřuje na nejslavnější formulaci v článku „Ideologie a ideologické státní aparáty“. V tomto 

výkladu se autor pečlivě zaměřuje na klíčové pojmy althusserovského pojetí ideologie – materialista, 

interpelace, antihumanismus atd. Autor zároveň načrtává problematický vztah Althussera a 

(lacanovské) psychoanalýzy.  

Celou práci považuji v kontextu bakalářských prací za velmi zdařilou a nezbývá než autorovi popřát 

mnoho úspěchů do dalšího bádání v tomto tématu, pokud se pro něj v budoucnu rozhodne. Z výše 

uvedených důvodů nemohu jinak než práci doporučit k obhajobě s navrženou klasifikací výborně. 
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