
Posudek oponenta na práci Denise Katsarose Koncept ideologie v díle Louise Althussera 
 
Kolega Katsaros si vybral čistě teoretické téma, ale zároveň takové, které se často připomíná ve 
velmi pestrém spektru různých debat. Kdo nezná slogany jako „ideologický státní aparát“ či 
„interpelace“, prozrazuje na sebe, že se ve znalosti marxismu 20. století moc daleko nedostal. Pro 
část levicové teorie je Althusserovo pojetí ideologie vítaným inspiračním zdrojem (od Halla až po 
Žižka), pro některé jiné autory se jedná naopak o koncept tak všezahrnující, že nemá žádné 
uplatnění, rozplývá se v podivné strukturalistické scholastice, a pokud má vůbec nějaký význam, 
pak ten, že – podle marxistického historika E. P. Thompsona – demonstruje především mentalitu 
nadřazenosti a přesvědčení, že skutečného sebevyjádření jsou schopni jen mandarínští profesoři 
francouzských univerzit (to oni mají „Vědu“, případně „Teorii“), zatímco jiní, prostší historičtí 
aktéři mají pouze „Ideologii“. Musím přiznat, že jsem byl trochu předpojatým čtenářem této 
bakalářské práce, protože mi Thompsonova kritika připadá velmi přesvědčivá (a navíc zakotvená 
v inspirativnější interpretaci marxismu než je ta Althusserova) a čtení práce mě v tom ještě 
utvrdilo. Nicméně, hned na úvod musím předkládanou bakalářskou práci vysoce ocenit – její 
autor splnil cíle, které si dal, vcelku přesvědčivě Althusserův koncept ideologie vysvětlil a 
situoval jeho notoricky známý esej do kontextu dalších textů včetně prací vydaných až posmrtně 
z pozůstalosti. Autor osvědčil schopnost rekonstrukce argumentu z velmi nelehkého textu a už jen 
tím více než splnil nároky kladené na tento typ prací.  
Autor si jasně vymezil téma dvěma výzkumnými otázkami, na něž došel k přesvědčivým 
odpovědím – rekonstruoval hlavní prvky Althusserovy teorie ideologie a vztáhl je k tomu, co sám 
označuje jako „klasický marxismus“. Schopnost jasně si vymezit téma a omezit své ambice bývá 
zpravidla ctností autora závěrečné práce (a jeho školitele) a zde tomu není jinak, asi si lze jen 
obtížně představit, že by si autor již tak náročnou práci komplikoval zpracováním dalšího 
materiálu. Přesto se nemohu ubránit dojmu, že kvalitu práce a autorovu schopnost pracovat 
s nelehkými koncepty by korunovalo to, kdyby vystoupil z hájenství Althusserova myšlení a jeho 
teorii ideologie buď podrobil nějaké konkrétní aplikaci (umožňuje-li to tento všezahrnující 
koncept ideologie vůbec – musím se přiznat, že po přečtení této práce o tom mám ještě větší 
pochyby než předtím) nebo srovnal s nějakým jiným autorem věnujícím se ideologii (v 
marxistické tradici by se nabízel Gramsci, mimo ni třeba Geertz). Domnívám se, že právě ve 
srovnání mohou vyvstat nejzajímavější a nejsilnější momenty té které koncepce, právě komparace 
vytváří dobrý základ pro tvůrčí násilí, jímž je každá interpretace.  
Dvě komparace v textu přítomné jsou – jak srovnání s freudismem (tam je to i explicitní), tak 
srovnání s tím, co autor označuje jako „klasický marxismus“, má ale spíš než funkci komparace 
charakter zkoumání vlivu. Zvláště patrné je to právě u onoho „klasického marxismu“ – autor se 
zabývá především konceptem zbožního fetišismu, Německou ideologií, Marxovými a 
Engelsovými dopisy. Je to jistě legitimní, přinejmenším proto, že s těmito texty i pracoval a 
reagoval na ně i sám Althusser. V jistém smyslu jako problematické se mi ale jeví odvozovat 
z těchto textů obraz nějakého „klasického marxismu“, pokud bychom jej měli chápat jako 
fenomén dějin idejí a ne jako ekvivalent „běžného pracího prostředku“ z některých reklam. Nejde 
jen o to, že Marx odmítal označení marxista či že Německou ideologii podrobili její autoři 
„hlodavé kritice myší“ a vyšla až ve třicátých letech 20. století. Je rovněž sporné, zda můžeme 
mluvit o jednom „klasickém marxismu“ jinak než jako o heuristické konstrukci. 
Autor beze sporu nejen splnil nároky kladené na tento typ prací, ale především předložil text, 
který představuje dobře zvládnuté vyrovnání s intelektuálně náročným materiálem. Navrhuji 
hodnotit práci známkou výborně. 
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