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Tématem diplomové práce Petra Skoumala je pojem „diskurs“, tedy ústřední pojem 
Ricœurovy hermeneutiky. Zpracovat takové téma není úkol lehký, neboť Ricœurovo myšlení 
je holistické a každý jeho pojem se obtížně vysvětluje bez zapojení pojmů dalších, se kterými 
souvisí a na kterých závisí. Psát o Ricœurovi tedy předpokládá nadstandardní interpretační 
dovednosti. Další obtíž představuje to, že Ricœur svůj vlastní projekt staví na několika 
odvozených filosofických koncepcích, jež mají různorodá metodologická východiska a jež je 
potřeba si pro náležitou interpretaci dobře osvojit.
Můžeme předeslat, že obě tyto nesnáze P. Skoumal úspěšně překonává. Zaměřuje se na 
projekt, na němž Ricœur nejintenzivněji pracoval v 60.– 80. letech a jehož cílem je propojit 
strukturalismus s hermeneutikou. Vychází z klíčových studií sdružených v knihách Le conflit 
des intérpretations, Du texte à l’action a z přehledové monografie psané pro americké 
publikum a přeložené do slovenštiny pod názvem Teória intepretácie: diskurz a prebytok 
významu. Výběr textů považuji za přiléhavý a pro představení Ricœurovy fúze jistě 
nejreprezentativnější. Připomeňme ostatně, že podepírá i další jeho syntézy. Stojí v pozadí 
jeho poeticko-estetických prací (je přítomná jak v jeho koncepci živé metafory, tak v pojetí 
vyprávění), lze ji ovšem tušit jako „anticipaci“ již v jeho rané Filosofii vůle, v níž rozlišuje 
reduktivní a restitutivní interpretační přístupy, a vlastně i ve studiích věnovaných
psychoanalýze (Essai sur Freud).

Skoumal exponuje pojmy Saussurova strukturalismu (jazyk, mluva, synchronie, diachronie, 
strukturální uspořádání jazykových znaků) a hermeneutiky (pojem události, odkazování 
k žitému světu), od nichž se Ricœur odráží. Ukazuje, jaké jsou podle Ricœura meze těchto 
pojmů a jak je možné je využít. Charakterizuje pojem „diskurs“, jenž si, jak se Ricœur
domnívá, podržuje „to nejlepší“ z obojího. Skoumalovy rozbory jsou přesné, a pokud jim lze 
něco vytknout, pak snad jen to, že zatímco analyzuje důkladně meze strukturalismu, nevěnuje 
stejně důkladnou pozornost mezím starší hermeneutiky. Pojem události, odstupu, přisvojení, 
rozdíl mezi mluveným rozhovorem a psaným textem, světem textu nalezneme už u 
Scheleiermachera, Diltheye a především Gadamera. Skoumal je interpretuje již 
v Ricœurových intencích. Na druhou stranu hlavní argumenty proti starší hermeneutice zazní 
(sklon k psychologismu, přehnané odmítání vědeckých metod ad.).

Na Skoumalově interpretaci vysoce cením kapitoly 4. – 6., v nichž zpracovává témata z textů 
náležejících do souboru Du texte à l’action (z větší části stále nepřeložené do češtiny). Jedná 
se o téma (1) imaginace a její role v hermeneutické zkušenosti. Skoumal správně spatřuje 
originalitu Ricœurova přístupu v tom, že k imaginaci přistupuje nikoli jako k psychické 
poznávací síle, kterou by srovnával s vnímáním, rozvažováním a pamětí, nýbrž z hlediska 
jazyka. Připomíná koncepci metafory, jež roli imaginace instruktivně odhaluje, a ukazuje, jak 
je imaginace provázána nejen se čtením textů, ale i s jednáním a kolektivním jednáním (viz 
podkapitoly věnované imaginativnímu aspektu přítomnému v ideologii a utopii). Právě 
jednání je druhým tématem (2). Skoumal si všímá, že text je pro Ricœura „modelem“ pro 
jednání (Fenomenologie jednání je ostatně jedním z hlavních témat Ricœurovy filosofie.
Zabývá se jí již ve své rané Filosofii vůle či v Čase a vyprávění).
V 5. kapitole se nejjasněji ukazuje přínosnost spojení strukturalismu a hermeneutiky. 
Diplomant dokazuje, že je schopen se dobře vyrovnat s Ricœurovým dialektickým 
uvažováním a nesnadno interpretovatelným vztahem mezi vysvětlováním a rozuměním v jeho 
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třech fázích: odhadující rozumění – vysvětlování – kvalifikované rozumění. Ricœurova 
ambice, jak v 7. kapitole uvažuje Skoumal, není malá. V posledku totiž chce svou koncepci 
diskursu, jež spojuje vysvětlování a rozumění, přísný přístup vědy s přístupem existenciální 
filosofie využít jako metodologické východisko pro humanitní vědy jako takové.

Práce vrcholí srovnáním Ricœurova projektu s Foucaultovou archeologií. Všímá si řady 
tematických podobností mezi oběma autory a pouští se do nelehkého úkolu jejich analýzy. 
Soustředí se na odlišná chápání stejnojmenného pojmu „diskurs“, všímá si jejich odlišného 
vztahu ke strukturalismu, k pojetí interpretace a koncepci subjektu. Pokus P. Skoumala, který 
si Ricœura a Foucaulta (z období archeologie) pečlivě přečetl, lze opět označit za solidní, i 
když mezi tak odlišnými autory těžko nalezneme možnost nějakého konstruktivního dialogu. 
Ricœur náleží k tradici existenciální fenomenologie a hermeneutiky, jíž se nikdy nevzdá. 
Hermeneutika je pro něj zastřešující filosofií, kdežto strukturalismus bez reflexivní 
existenciálně-hermeneutické filosofie je „pouhá“ věda, která nemyslí. Foucault, který 
hermeneutickou reflexivní filosofii odmítá, je pro něj, řečeno Patočkovými slovy, se kterými 
by Ricœur jistě souhlasil: „provokativní pozitivista“. 
Autora práce více přesvědčuje Ricœurova koncepce. Nestačí pouze pozitivisticky „analyzovat 
a popisovat“ struktury, jak to činí Foucault, ale je třeba „interpretovat“ za pomoci 
hermeneutického rozumění (srov. s. 79). Z tohoto důvodu je pro P. Skoumala Ricœurova 
koncepce propracovanější“ a pro zkoumání humanitních věd metodologicky využitelnější. 

Celkově práci, kterou lze označit za příspěvek k metodologii humanitních věd, hodnotím jako 
vysoce nadstandardní. Autor si zvolil obtížné téma, které si osvojil, dokázal je jasně a 
přehledně artikulovat. Vysoce oceňuji úroveň analýzy probíraných textů: jedná se o precizní a 
konsekventní text. Autor se nevyhýbá složitým zákrutám probíraných textů, naopak je umí 
jasně a čtivě představit. 

Diplomovou práci Petra Skoumala „Strukturalismus a pojem diskursu u Paula Ricœura“ 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.

V Praze dne 5. 2. 2015

Mgr. Felix Borecký


