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 Predkladaná diplomová práca svojím zameraním vstupuje do problematiky, 

ktorá je relevantná pre študovaný odbor. Spôsob, akým francúzsky filozof Paul 

Ricoeur dokázal podnety a metodologické nástroje štrukturalisticky orientovanej 

semiológie a lingvistiky integrovať do hermeneutickej perspektívy, je dodnes 

inšpiratívnym podnetom pre rozvíjanie filozofie jazyka, diskurzu a interpretácie. 

Text diplomovej práce presviedča, že autor bol na úlohu zachytiť tieto podnety 

a predstaviť Ricoeurovu koncepciu diskurzu disponovaný jednak poznaním 

primárnej a sekundárnej literatúry a jednak schopnosťou usporiadať jednotlivé 

konceptuálne prvky do koherentnej línie výkladu. Táto línia nás vedie od pojmov, 

ktorými Ricoeur prekračuje saussurovské chápanie reči, jazyka a prehovoru až po 

problematiku textu, interpretácie, vysvetľovania a chápania, resp. rozumenia, 

konania a hermeneutického kruhu. Pri všetkých týchto a viacerých ďalších 

konceptuálnych okruhoch je text diplomovej práce rozvíjaný spôsobom, ktorý 

zachytáva podstatné znaky Ricoeurovej koncepcie a jej prvky skladá do uceleného 

obrazu. Treba oceniť že v práci sa odrazila vlastnosť, akou sa vyznačujú samy 

Ricoeurove skúmania, totiž schopnosť využiť pri rozvíjaní hermeneutického 

diskurzu podnety, ktorými sa vyznačuje prístup analytickej filozofie. Prejavy tohto 

prístupu nájdeme nielen pri odkazoch na jednotlivé teórie (napr. na teóriu rečových 

aktov), ale aj v pozornej práci s terminológiou (s. 11, 16, 25 a i.). 
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 V poslednej časti práce autor prechádza k Foucaultovej archeológii, aby 

výsledky tohto chápania diskurzu, subjektu a autorstva  porovnal s Ricoeurovými 

závermi. Nedá sa povedať, že by táto komparácia nebola zvolené ciele práce 

prospešná, naopak, otvára niektoré ďalšie dimenzie; vzhľadom na predchádzajúce 

časti však predsa len vyznieva trochu tézovite a zjednodušene. Keď už sa autor 

rozhodol pre toto porovnanie, mal viac pozornosti venovať otázke Foucaultovho 

vzťahu k štrukturalizmu a neostávať pri odkazoch na záver Archeológie vedenia a na 

charakteristiku archeológie ako „polo-štrukturalizmu“ (s. 65). Bližšie skúmanie by si 

zaslúžil predovšetkým Foucaultov vzťah k postupom formalizmu, ktorý určuje 

niektoré osobitosti jeho deskriptívnej metódy.  

 Táto pripomienka vyplynula z porovnania obidvoch základných celkov textu 

diplomovej práce. V konečnom dôsledku však zásadnejšie nespochybňuje ani 

teoretický prínos práce, ani hodnotenie, v ktorom sám autor na s. 78 túto 

konfrontáciu pokladá za prínosnú. 

    

   Predkladaná diplomová práca je účelne štrukturovaná, dá sa v nej 

identifikovať zreteľná línia argumentatívneho postupu. Práca rešpektuje pravidlá 

uvádzania zdrojov, pramene sú uvedené v zozname literatúry.  

  

 Navrhujem, aby práca Bc. Petra Skoumala Strukturalismus a pojem diskursu 

u Paula Ricoeura  bola prijatá k obhajobe a predbežne navrhujem známku 1.  

  

Prof. Miroslav Marcelli, PhD. 

    

 


