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Abstrakt 

 

Práce interpretuje vývoj Foucaultova myšlení a v rámci konkrétního díla Slova a 

věci podrobuje kritické reflexi pojem ekonomie a definuje strukturu a dynamiku, na nichž 

je pojem vystavěn. V práci postupuji od abstraktní problematiky Foucaultova myšlení ke 

konkrétním teoriím vztahujícím se k tématu. První část práce je zaměřena na změny a 

stěžejní zlomy napříč autorovým myšlením a dílem jako takovým a tvoří základ pro 

komparaci díla Slova a věci s širším pohledem na Foucaultovo myšlení. 

 

Následně navazuji východisky ekonomické teorie v díle Slova a věci. Definuji 

termíny, jako jsou teorie peněz, teorie hodnoty, analýza bohatství a další, které mají 

přímou vazbu na ekonomickou problematiku. Zaměřuji se na autory ekonomických teorií, 

kteří ovlivňovali Foucaultovo myšlení nebo se i přímo dotýkají samotného výkladu, mezi 

něž se řadí např. Adam Smith, David Ricardo či Karl Marx. 

 

V závěrečné části práce komparuji Foucaultovy myšlenky a závěry s filosofií 

Louise Althussera v díle Číst kapitál, které vychází z teorií Karla Marxe. Zaměřuji se 

především na výklad moderní epistémé, která je ve Slovech a věcech přímo spjata 

s pojmem ekonomie. Představuji společné a rozdílné rysy Althusserova a Foucaultova 

myšlení a předkládám vlastní interpretaci pojmu moderní ekonomie, která z této 

komparace vyplývá.  

 

Klíčová slova 

 Foucault, ekonomie, epistémé, diskurs, práce, hodnota, archeologická metoda, 

Althusser, symptomální čtení, Marx, kapitalismus, antihumanismus, antiantropologismus. 
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Abstract 

The thesis interprets the development of Foucault´s thinking and within The Order 

of Things it subjects the whole concept of economy to critical reflection and defines the 

structure and dynamics on which the term is built. My work progresses from the abstract 

issue of Foucault's thinking to specific theories related to the topic. The first part is focused 

on the key changes and breaks across the author's thinking and work and forms the basis 

for a comparison of The Order of Things with a broader view of Foucault's thinking. 

 

  Then I follow with economic theory basis in The Order of Things and define terms 

such as monetary theory, value theory, wealth analysis and other that are directly 

connected with economic issues. I focus on authors of economic theories who have 

influenced Foucault's thinking or are differently connected with my explication, e.g. Adam 

Smith, David Ricardo or Karl Marx. 

 

  In the final part of the thesis I compare Foucault's thoughts and conclusions with 

the philosophy of Louis Althusser in his book Reading Capital which is based on Karl 

Marx´s theories. The focus is mainly on the interpretation of modern episteme which is in 

The Order of Things directly related to the term of economy. I introduce common and 

different attributes of Althusser´s and Foucault's thinking and present my own 

interpretation of modern economy which results from this comparison. 

 

Keywords 

Foucault, economy, episteme, discourse, work, value, archeologic method, 

Althusser, symptomatic reading, Marx, capitalism, antihumanism, antiantropologism. 
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1. Úvod 

 

Základním východiskem mé práce je dílo Michela Foucaulta Slova a věci. V rámci 

studovaného oboru zaměřuji svou diplomovou práci na tohoto myslitele kvůli tomu, jak 

komplexním způsobem dokázal rozpracovat teorii lidské bytosti, společnosti a kultury 

napříč dějinným vývojem. V šíři Foucaultova myšlení se obracím k pojmu ekonomie. Jsem 

toho názoru, že tento rozsáhlý fenomén v kontextu s Foucaultovými teoriemi může 

v současném světě přinést nové perspektivy na to, jak efektivně a racionálně nakládat se 

zdroji materiálních i duševních hodnot.  

 

Při svém výkladu budu postupovat od abstraktní problematiky Foucaultova myšlení 

ke konkrétním teoriím vztahujícím se k rámcovému tématu ekonomie. První tematická část 

práce je věnována obecně Foucaultovu myšlení. Zde je mým záměrem vytvořit určitý 

akademický medailonek, který bude postihovat změny a stěžejní zlomy napříč autorovým 

myšlením a dílem jako takovým. Tato část bude v podstatě úvodem ke knize Slova a věci  

a vytvoří základ pro komparaci tohoto díla s širším pohledem na Foucaultovo myšlení. 

 

V druhé velké tematické kapitole se budu zabývat východisky ekonomické teorie 

ve Slovech a věcech, a to v reflexi na popis jednotlivých systémů vědění dané doby, které 

Foucault popisuje. Napříč epistemickými zlomy budu definovat termíny, jako jsou teorie 

peněz, teorie hodnoty, analýza bohatství a další, které mají přímou vazbu na ekonomickou 

problematiku. Zaměřím se také na autory ekonomických teorií, kteří ovlivňovali 

Foucaultovo myšlení, nebo se i přímo dotýkají samotného výkladu.  

V poslední části práce budu v základních rysech resumovat filosofii Louise 

Althussera, autora knihy Číst kapitál. Náčrt Althusserovi filosofie, vycházející z teorií 

Karla Marxe, budu pak komparovat právě s Foucaultovým myšlením. Jsem toho názoru, že 

syntéza výkladu těchto tří autorů může přispět k porozumění pojmu ekonomie tak, jak jej 

nacházíme ve Slovech a věcech. 

Cílem práce je interpretovat vývoj Foucaultova myšlení a v rámci konkrétního díla 

podrobit kritické reflexi pojem ekonomie, definovat strukturu a dynamiku, na nichž je 

pojem vystavěn.  Zaměřím se především na výklad moderní epistémé, která je ve Slovech  

a věcech přímo spjata s pojmem ekonomie. V závěru práce pak mimo jiné přednesu 
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společné a rozdílné rysy Althusserova a Foucaultova myšlení a načrtnu vlastní interpretaci 

pojmu moderní ekonomie, která z této komparace vyplývá.  
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2. Michel Foucault  

 

Záměrem této kapitoly, je podat obecnou zprávu o mysliteli samotném a vytvořit 

tak podloží pro další práci, v níž se blíže zaměřím na interpretaci pojmu ekonomie 

v kontextu konkrétního díla i Foucaultova myšlení jako takového. Důvod, proč se zaměřuji 

na podrobnější popis Foucaultovy tvorby, ale i jeho život, je ten, že chci ukázat, jaké vlivy 

utvářely jeho názory a vysvětlit proč je tak často revidoval a upravoval. Mým cílem bude 

ilustrovat komplexní dynamiku Foucaultovy tvorby i jeho osobnosti. 

 

Ke zmíněné ilustraci je dle mého názoru poměrně důležité uvést určitý Foucaultův 

medailonek a v kontrastu s jeho akademickým životem nahlédnout i do jeho osobního 

života a uvědomit si, jak jejich konstelace ovlivnila jeho tvorbu, směr i způsob myšlení. 

Tento výklad bude obsahem kapitoly 2.1. V dalších dvou kapitolách budu ve svém výkladu 

postupovat od obecných pojmů a širšího systému Foucaultova myšlení k výkladu 

základních principů, které jsou ústředními motivy díla Slova a věci.  

 

V kapitole 2.2 pojednávám jednak o vývoji Foucaultova smýšlení nad vhodnou 

metodou, která by nahradila metody tzv. humanitních věd, ale také se zaměřuji na 

elementární pojmy spojených s Foucaultovým myšlením jako takovým. Kapitolu 2.3 jsem 

dále nečlenil, pokusím se především podat rámcový obraz díla Slova a věci. Tato kapitola 

je jistým úvodem k následující klíčové kapitole 3. 

 

 

2.1 Osobnost a myšlení M. Foucaulta 

 

Foucault je, jistým způsobem, myšlenkový systém sám o sobě. Osobním životem 

tohoto badatele se budu zabývat jen velmi okrajově, a to abych poukázal na některé 

události, momenty a osoby, které ho ovlivnily ve způsobu jeho myšlení i směřování jeho 

výzkumu. Napříč podkapitolami se budu zabývat především jeho názorem na člověka, 

vědění a moc. Důsledky a příčiny těchto fenoménů budu vždy komparativně  

a interpretativně směřovat k analýze hlavního tématu práce.   
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Při představení autora začnu klasicky. Michel Foucault se narodil jako Paul-Michel 

Foucault 15. října 1926 v Poitiers, ve Francii. V dospělosti bylo jeho pole působnosti 

poměrně široké, zabýval se filosofií, dějinami myšlení, sociálními teoriemi, lingvistikou či 

literární kritikou. „Často byl označován jako strukturalista, poststrukturalista či 

postmodernista, on sám se však těmto nálepkám bránil a sám sebe považoval spíše za 

kritika moderního pojetí historie.
“ 1

 

 

Nyní se však vrátím na počátek a pro přehlednost zásadní momenty Foucaultova 

života a kariéry přednesu chronologicky. Narodil se do rodiny chirurga, který doufal, že ho 

syn bude profesně následovat. Michel však již od raných let tíhl spíše k dějepisu, literatuře 

a posléze filosofii. Začal studovat nedaleké Lyceé Henry-IV, avšak z důvodů uspořádání 

Francie během druhé světové války se později musel přesunout na jezuitskou Collège Saint 

Stanislas, kde v roce 1943 získal bakalářský titul. Následně se ještě na jeden rok vrátil na 

Lyceé Henry-IV, vzápětí však odešel studovat do Paříže.  

 

Zde studoval pod vedením existencionálního filosofa Jeana Hyppolita, experta, 

který se zabýval dějinami filosofie a četbou německého filosofa Georga Wilhelma 

Fridricha Hegela. Hegel se stal pro Foucaulta také jistým odrazovým můstkem pro studium 

marxismu. „Právě díky Hegelovi se také v době, kdy se Foucault věnuje především studiu 

historie, probouzí Foucaultův zájem o studium filosofie, jelikož Hegelova filosofie se 

především o dějiny, které mají smysl, opírá.“
2
 

 

Již v této době lze pozorovat, jak ve Foucaultových teoriích dochází k syntéze 

Hegela a Marxe. Původ Foucaultova pozdějšího zdůrazňování historického kontextu 

můžeme hledat právě u Karla Marxe. Z Marxovy teorie o materiální povaze vědomí 

vychází také Foucaultova teorie propojení myšlení a činnosti. Podle teorie historického 

materialismu jsou zájmy, které se snaží o ovládnutí výrobních prostředků, hybnou silou 

dějin. Marx tvrdí, že každá historická epocha má třídu vlastníků, která chce mít kontrolu 

nad výrobními prostředky, a třídu výrobců, která vytváří hodnoty a chce se zbavit kontroly 

vlastníků. To, co je pak podle Marxe hybnou silou dějin, je boj o zvrat v rámci těchto 

vztahů. Z principu věci proto revoluce musí být ekonomická a dochází při ní ke změně 

                                                 
1
 ŠUBRT, J. - BALON, J. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada Publishing, 2010. S. 132 

2
 ERIBON, Didier. Michel Foucault 1926-1984. Praha: Academia, 2002. S. 31. 
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různých forem útlaku. Analytické kategorie, se kterými Foucault ve svých pracích hojně 

pracuje, s největší pravděpodobností také pocházejí od Marxe. 

 

Foucault se s Marxem neshodne ohledně pro Marxe výsadního postavení 

ekonomického systému. Pro Foucaulta je každý systém nahodilý a nelze upřednostnit 

systém ekonomického rozdělování např. nad vězeňský systém a právní moc, jelikož jsou 

pro něj na stejné mocenské úrovni. Nesouhlasí ani s tvrzením, že při spravedlivé dělbě 

bohatství nebude již potřeba vězeňských zařízení, jelikož lidé nebudou trpět nedostatkem.
3
 

 

V roce 1946 je Foucault přijat na École Normale Supérieure, kde se naplno začala 

projevovat jeho složitá a specifická povaha. Většinu času trávil v ústraní neustálou četbou. 

Foucaultovi spolužáci si brzy všimli jeho záliby v násilí a mučení, jelikož měl pokoj 

„vyzdoben“ Goyovými obrazy mučení a války z dob Napoleonských válek. Několikrát se 

pokusil o sebevraždu, kvůli čemuž byl nucen vyhledat pomoc psychiatra. Byl homosexuál, 

s čímž se údajně nikdy nevyrovnal, a tento fakt zároveň zhoršoval jeho psychické 

problémy. Rovněž proniká mezi „underground“ pařížské gay scény, kde experimentuje 

s nejrůznějšími drogami a jinými omamnými látkami. 

 

Co se studia týče, předmět Foucaultova zájmu se postupem času značně rozšiřuje. 

Po Hegelovi a Marxovi se začíná věnovat textům Immanuela Kanta, Edmunda Husserla či 

Martina Heideggera. Významným se pak stává rok 1948, kdy se Foucaultovým tutorem 

stává Louis Althusser. Foucault, který se do té doby o politické dění příliš nezajímal, 

vstupuje právě na základě Althusserova vlivu v roce 1950 do komunistické strany. Nikdy 

však nepřijal ortodoxní marxistickou víru a postupem času začala vzrůstat jeho 

nespokojenost s poměry a fanatismem uvnitř strany. Z těchto i dalších důvodů nakonec ze 

strany v roce 1953 vystupuje.  

 

Koncem čtyřicátých let dokončil postupně studia filosofie a psychologie a rozhodl 

se pokračovat v doktorském studiu na Fondation Thiers, kde se dále věnoval oběma 

oborům -  filosofii i psychologii. 

 

                                                 
3
 ERIBON, Didier. Michel Foucault 1926-1984. Praha: Academia, 2002. S. 18. 
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Během následujících let se věnoval především výzkumné činnosti a výuce. Mezi 

léty 1951 až 1955 vyučoval psychologii na École Normale Supérieure a na Université Lille 

de Nord France. Díky svému osobitému stylu přednášení se těšil značné přízni u mnoha 

studentů. Mezitím se věnoval dokončení své doktorské práce, v níž čerpal z děl 

psychologů, kterými byli např. Ivan Pavlov, Karl Jaspers či Jean Piaget. Zároveň se 

věnoval výzkumu v psychiatrické léčebně Hôpital Sainte-Anne, kde se zabýval vztahem 

lékaře a pacienta, a pomohl k uskutečnění několika pokusů v elektroencefalografické 

laboratoři.  

 

V tomto období se zároveň inspiruje mnohými z názorů psychologa Sigmunda 

Freuda, především se pak zabývá psychoanalýzou a interpretacemi snů. Přijímá mnohé 

z jeho myšlenek v oblasti diagnózy a léčby duševně nemocných pacientů. Freud totiž 

přiznával, že v některých případech nemůže léčba zcela vyléčit, čímž umožnil chápat léčbu 

jako cíl a zlepšit tak přístup k duševně nemocným lidem. Utvrdil Foucaulta v názoru, že 

neexistují univerzální pojmy, které by byly vhodné pro každý případ.4 

 

V této době také navazuje vztah se surrealistickým skladatelem Jeanem Barraguém. 

Společně se snaží posouvat hranici lidského myšlení, hojně se oddávají užívání drog, 

experimentují v oblasti sadomasochistických sexuálních praktik. V první polovině 

padesátých let Foucault proniká do Nietzschova spisu Nečasové úvahy, který na něj dle 

jeho slov velice zapůsobil a znamenal pro něj v jeho životě zlomový bod. Obrovský vliv na 

Foucaultovy analýzy měly také Nietzscheho spisy o rozdílu mezi Rozumem a Ne-

rozumem. Nietzsche byl pro Foucaulta velkou inspirací také v oblasti pojetí moci. Nedívá 

se na moc z politické perspektivy a o to samé se později snaží i Foucault. Za tento postoj 

byl však několikrát kritizován, jelikož zdůrazňování moci existující určitým způsobem 

mimo diskurs je vlastně samo o sobě politickým stanoviskem.
5
 

 

Díky Nietzschemu začal Foucault následně pracovat také s genealogickou metodou, 

která spočívá ve sledování skrytých dějin, např. slova, za účelem objevit skrytý kontext 

vývoje pojmu. Foucaulta rovněž fascinoval styl Nietzscheho psaní. Výsledky jeho bádání 

                                                 
4
 ERIBON, Didier. Michel Foucault 1926-1984. Praha: Academia, 2002. S. 20-21. 

5
 Ibid., s. 21-22. 
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nejsou psány složitým způsobem, přesto jim však nechybí filosofická přísnost  

a důslednost. O podobný styl se následně pokoušel i sám Foucault.
6
 

 

V roce 1954 Foucault píše svou první knihu Psychologie a duševní nemoci, která se 

věnuje širokému okruhu témat od Pavlovovy reflexní psychologie až po Freudovu 

klasickou psychoanalýzu. V knize je zjevný vliv především marxistického a Heiddegerova 

myšlení. Foucault představuje teorii opírající se o tvrzení, že nemoc je pouze kulturně 

relativní pojem, přičemž svá tvrzení opírá o dřívější práce významných sociologů  

a antropologů, kterými byli např. Emile Durkheim či Margaret Mead. 

 

Období mezi roky 1955-1960 je poznamenáno především cestováním mezi různými 

místy v rámci Evropy. Foucault v polovině 50. let působil jako kulturní diplomat na 

univerzitě v Uppsale, kde se nadále oddával životu plného různých sexuálních partnerů, 

drog a alkoholu. Zároveň se však potkává s antropologem a religionistou Georgesem 

Dumézilem. Foucault si váží Dumézilovi pracovitosti, přísnosti ve vědecké práci, ale  

i pečlivosti s jakou se věnuje archivům. Sám Foucault tvrdí, že ho Dumézil ovlivnil 

především myšlenkou struktury. Podobně jak to činil Dumézil s mýty, snaží se Foucault 

odhalit schéma, podle kterého se strukturují a v určitých rovinách modifikují normy 

zkušenosti.
7

 O významu Dumézila ve Foucaultově životě svědčí i to, že mu děkuje za 

inspiraci v poděkování v díle Dějiny šílenství. 

 

V roce 1958 se stěhuje do polské Varšavy, kde působí na tamější univerzitě. Pořádá 

populární přednášky z oblasti kultury po celém Polsku, čímž se snaží pomoci válkou  

a režimem poznamenané zemi. I zde ovšem pokračuje ve střídání sexuálních partnerů, 

kvůli čemuž byl později francouzským velvyslanectvím přesunut do západního Německa, 

aby se předešlo ještě většímu diplomatickému skandálu. Na základě těchto okolností se 

Foucault rozhodl přednášet na univerzitě v Hamburku. 

 

Zde také dokončuje svou doktorskou práci Dějiny šílenství v klasické době, 

filosofickou práci založenou na studiu dějin medicíny.
8
 Foucault v této knize pomocí své 

archeologické metody zkoumá pojem šílenství, a to jakým způsobem se proměňoval jeho 

                                                 
6
 ERIBON, Didier. Michel Foucault 1926-1984. Praha: Academia, 2002. S. 22-23. 

7
 Ibid., s. 93-94. 

8
 Více viz další kapitola. 
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význam a vůbec význam duševní nemoci v evropské civilizaci od začátku středověku až do 

moderní doby. Filosofům se ale bohužel dané téma zdálo jako příliš vzdálené a jen 

okrajově se dotýkající specificky filosofických problémů.  

 

Psychiatři oproti tomu nesouhlasili s Foucaultovým zpochybňováním imanentního 

charakteru jejich disciplíny a Foucaulta tak nařkli z neodbornosti a nekompetentnosti. I tak 

však můžeme konstatovat, že jeho „...hledání historických předpokladů, které umožnili 

identifikaci duševní choroby, vyčlenění duševně chorých ze společnosti, zřízení 

psychiatrické léčebny a vznik psychiatrie jako vědy, nejenže s velkou naléhavostí nastolilo 

problém postavení psychiatrie a psychiatrických zařízení v moderní společnosti, ale navíc 

vnutilo pochybnosti o čistě teoretické povaze ohraničení, kterým se novověký rozum 

distancoval od nerozumu.“
9
 Foucault tak již v tento moment začíná pracovat na odstranění 

mýtů racionality a zkoumá skryté vazby mezi mocí a věděním. Začíná se profilovat jako 

filosof moci, kde moc je charakteristická právě svou vazbou na vědění
10

. 

 

Foucault se následně vrací do Francie a v říjnu roku 1960 nastupuje na universitu 

Clermont-Ferrand, kde vyučuje psychologii a zanedlouho se stává vedoucím katedry 

filosofie. I nadále se Foucault věnuje literatuře, pravidelně např. píše recenze do literárních 

časopisů Tel Quel a Nouvelle Revue Française. Zkoumání historických předpokladů 

vzniku vědění a institucí Foucault v této době posouvá z oblasti psychiatrie do oblasti 

všeobecného lékařství, což se odrazilo i v jeho knize Zrození kliniky (1963). Tu bychom 

mohli označit jako pokračování díla Dějiny šílenství. Foucault se v ní zaměřuje především 

na vymezení podmínek lékařského pohledu na chorobu a začlenění smrti do oblasti 

lékařského zájmu.  

 

Zároveň tato kniha tvoří přechod k řadě dalších prací, především pak k dílu Slova  

a věci. Tato kniha, která vyšla v dubnu 1966, se ve Francii stala kulturní událostí. Foucault 

v ní hledá invariant vědění, historické a priori, které sám nazývá novým pojmem –

„epistémé“. Zkoumá, jakým způsobem se člověk stal objektem poznání. Vysvětluje, že 

všechna období dějin byla vystavěna na určitých podmínkách pravdy, které utvářely, co je 

přijatelné pro vědecký diskurs dané doby. Podle Foucaulta se tyto podmínky diskursu 

měnily v průběhu doby, od jedné epistémé ke druhé. Představuje zde tři epistémé – 

                                                 
9
 MARCELLI, Miroslav – GÁL, Egon. Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991. S. 29. 

10
 Je však také důležité si uvědomit, že vědění a moc nejsou totožné. 
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renesanční, klasickou a moderní, které popisuje na základě proměn v oblasti vědy o jazyku, 

živých jsoucnech a ekonomických vztazích. „Jeho cílem však není ukázat, jak se 

z renesančních představ o jazyku, přírodě a penězích vyvinuly v klasickém období 

všeobecná gramatika, přírodní historie a teorie bohatství, a z nich se pak následně zrodily 

moderní filologie, biologie a politická ekonomie. Naopak, Foucault zdůrazňuje 

diskontinuitu mezi jednotlivými epistémami, a jde tak proti principům klasického 

historicismu.“
11

 

 

V závěru knihy ohlašuje brzkou smrt člověka, jelikož antropologická koncepce 

člověka je podle Foucaulta neslučitelná s bytím jazyka. Vzhledem k tomu, že v této době 

zmiňují „rozpouštění“ člověka také strukturalisté, kteří byli rovněž příznivci diskontinuity 

oproti kontinuitním historickým liniím, je mezi ně Foucault rázem zařazen. Do zmiňované 

skupiny patřili např. Jacques Lacan, Claude Levi-Strauss či Roland Barthes. Je však třeba 

zmínit, že Foucaultovy epistémé nemají charakter struktur. 

 

V září roku 1966 nastupuje Foucault na universitu v Tunisu, kde se nadále věnuje 

psychologii. Jeho přednášky se těšily velké popularitě a byly proto hojně navštěvované.  

Foucault byl v Tunisu i během protivládních a propalestinských nepokojů, které otřásly 

městem v červnu 1967, a které pokračovaly po celý rok. Snaží se využít své pozice  

a pokouší se některým militantním levicovým studentům zabránit v účasti na nepokojích, 

aby se tak vyhnuli zatčení a mučení.  

 

V roce 1968 se Foucault vrací do Paříže. Studentské nepokoje v květnu 1968 vedou 

ve Francii k reformě vzdělávacího systému a k zakládání nových universit s větší mírou 

autonomie. Mezi nejvýznamnější patří Centre Expérimental de Vincennes na periferii 

Paříže. Na základě doporučení prominentních akademiků se vedoucím katedry filosofie 

stává právě Michel Foucault.   

 

Právě v tomto období více než kdy jindy pociťuje, že je potřeba důkladněji 

propracovat východiska své metody. A tak v roce 1969 vydává knihu Archeologie vědění, 

která měla být jakýmsi metodologickým doplňkem díla Slova a věci. Hlavním předmětem 

jeho zájmu již není strukturalistické zkoumání jazykových systému a epistémé, ale do 
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 MARCELLI, Miroslav – GÁL, Egon. Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991. S. 31. 
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popředí zkoumání vstupují především rozprava a diskurs. Za základní jednotky diskursu 

Foucault určuje výpovědi a snaží se nemetodologicky určit rámec zjišťování vztahů mezi 

výpověďmi v diskursivních formacích. Výslovně však odmítá jednotící přístupy 

k diskursu, které odkazují na subjekt, jeho představy a úmysly.
12

 

 

Popisuje proměnu, která se obecně na poli historie odehrála. Kriticky zkoumá 

metody, hranice či témata vlastní dějinám idejí. Snaží se zbavit antropologických omezení 

a naopak ukazuje, jak tato omezení mohla vzniknout. Jak sám Foucault uvádí, nechce 

vstupovat do sporu o strukturu. Vstupuje do pole, kde se manifestují, proplétají  

a specifikují otázky lidského bytí, vědomí, původu a subjektu. I tak se zde však objevuje 

problém struktury.
13

 Archeologie vědění se v mnoha ohledech značně liší od děl 

předchozích, protože zde Foucault některé své dřívější názory podrobuje intenzivní kritice 

a opravuje je.  

 

V roce 1970 přichází Foucault na Collége de France, kde přednáší svou inaugurační 

přednášku Řád diskursu (1971). Jak už název napovídá, v tomto díle prodlužuje linii 

zkoumání diskursu a sumarizuje ho. Těšil se obrovské popularitě, velká skupina studentů 

mu pomáhala v jeho bádání a společně vydali několik krátkých publikací. Přednášky na 

Collége de France nebyly časově příliš náročné, a proto mohl Foucault zároveň přednášet 

po celém světě. Následujících 14 let přednášel např. v Brazílii, Japonsku, Kanadě či 

Spojených státech. 

 

V květnu 1971 se Foucault stává spoluzakladatelem Group d'Information sur les 

Prisons (GIP), jejímž cílem bylo prozkoumat a poukázat na špatné podmínky ve 

francouzských věznicích a zlepšit integraci bývalých vězňů do francouzské společnosti. 

Skupina silně kritizovala tehdejší podobu trestního systému a věřila, že právě tento systém 

může změnit drobné delikventy v těžké zločince.  

 

Na poli teoretické práce se Foucault v této době soustředí na odhalování 

mocenských vztahů a strategií v moderní společnosti. Zaměřuje se na studium mechanismů 

trestání, kontroly a normalizace, což v roce 1975 vyvrcholí vydáním knihy Dohlížet  

a trestat. Jak profesor Marcelli trefně shrnuje: „Je to genealogie komplexu institucí  

                                                 
12

 MARCELLI, Miroslav – GÁL, Egon. Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991. S. 32. 
13

 FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové 2002. S. 27-29. 
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a strategií, kterými se projevuje trestající moc.“
14

 Foucault ve svém díle upozorňuje na 

podobnost mezi věznicemi, továrnami, školami, nemocnicemi a např. kasárnami. 

Zdůrazňuje, že do systému, který vytvořila disciplinující moc, patří i samotná věda. Ještě 

důrazněji pak vystupuje proti rozumovým představám o nezávislém postavení vědy. 

 

V roce 1973 zakládá levicový deník Libération, který má za cíl věnovat se  

i tématům opomíjeným v nejpopulárnějších periodikách a který chce dávat prostor vyjádřit 

se i běžným lidem. 

 

Foucault pokračuje ve studiu mocenských strategií a zabývá se především těmi, 

které pronikají do každého jedince a formují tak jeho vztah k sobě samému. Dochází  

k závěru, že i jednotlivec jako subjekt je výtvorem moci. Jako ideální pole zkoumání se mu 

jeví oblast sexuality, jelikož se zde střetávají pocity touhy a požitku s mechanismy 

kontroly a represe, ovládání sebe sama s ovládáním protějšku. Na základě těchto poznatků 

vzniká v roce 1976 kniha Dějiny sexuality: Vůle k vědění. Jde o kratší dílo, které zkoumá 

modality vztahů mezi mocí, věděním a sexualitou. Foucault se zde zabývá především 

pojetím moci, odmítá Marxovi teorie a zároveň se rozchází s Freudovou psychoanalýzou.  

 

Foucault ale i nadále zůstává aktivním politickým aktivistou, který se angažuje po 

celém světě především v oblasti porušování lidských práv.  

 

Nesmíme zapomínat na to, že Foucault nadále pokračuje ve svém akademickém 

výzkumu a vydává dvě pokračování titulu Dějiny sexuality. Čtvrté pokračování však už 

dopsat nestihl. V průběhu 80. let ještě přednášel na předních amerických universitách, kde 

byl, jako už tolikrát, rovněž velice oblíbeným přednášejícím. V závěru života se v San 

Francisku opět plně oddává životu, navštěvuje místní gay kluby, poznává nové dimenze 

sexuality a otevřeně o nich hovoří. Byla to ale právě tato aktivita, která se mu stala 

osudnou, jelikož se nakazil tehdy ještě málo známým virem HIV, kvůli čemuž předčasně 

umírá 25. 6. 1984. 
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2.2 Vývoj metody v díle M. Foucaulta 

 

Tuto kapitolu jsem zařadil do své práce, abych podal rámcový přehled o proměnách 

metodických východisek v myšlení Michela Foucaulta a v rámci komplexnosti metody  

a pojmů, které postuluje, vymezil prostor pro dílo Slova a věci. Jako hlavní vymezení 

v rámci této kapitoly se budu zabývat popisem a komparací metody archeologie (2.2.2)  

a genealogie (2.2.5). Při výkladu Foucaultova díla v kontextu metodického zaujetí, je podle 

mě dosti důležité respektovat tento přístup: „Nechceme se pouštět do pošetilé hry 

klasifikací – rané, střední, pozdní -, zejména jde-li o dílo tak svěží, nicméně je zřejmé, že 

od samého začátku Foucault využívá varianty přísné analýzy diskursu (archeologie) a že 

věnoval obecnější pozornost tomu, jaké podmínky a meze institucializují diskursivní 

formace (genealogie).“
15

 

 

V rámci tohoto metodického výkladu se budu věnovat termínům diskurs (2.2.3), 

řád diskursu (2.2.4) a epistémé (2.2.2.1), které jsou bytostně spjaty se zmíněnými 

metodami. S ohledem na kontext Foucaultova myšlení jsem se rozhodl neopomenout dvě 

další témata, která s předcházejícím výkladem souvisejí, v kapitole 2.2.6 jsem proto 

věnoval interpretaci článku Subjekt a moc. Kapitolu 2.2.1, která nyní následuje, věnuji 

tématu strukturalismu. Jsem toho názoru, že tento proud značně ovlivnil Foucaultovo 

myšlení. Nad určitými prvky strukturalistické teorie budu následně uvažovat napříč celou 

kapitolou 2.2. 

 

 

2.2.1 Vliv post-strukturalismu 

 

Jak již bylo zmíněno výše, v prvotní Foucaultově tvorbě je zcela jasně patrný vliv 

strukturalismu. Přestože se Foucault proti strukturalismu často vymezuje, v jeho tehdejší 

tvorbě nalézáme mnoho strukturalistických prvků, které jeho dílo ovlivnily. Se 

strukturalismem se shoduje na stanovisku „zmizení subjektu" ve prospěch nevědomě 

determinujících struktur. Také opouští „smysl" jako „bezprostředně žitý význam"  

a nahrazuje jej analýzou nevědomých struktur jako „formálních podmínek zjevení smyslu". 
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Stejně jako se strukturalismus distancuje od pojetí dějin jako lineárních nebo evolučních 

dějin vědomí.
16

 

 

V protikladu ke strukturalismu se však Foucault zabýval strukturami, které jsou 

historicky proměnlivé, a proto nelze říci, že by byl strukturalistou v tom smyslu, že by 

hledal nějaké bezčasové invariantní struktury. Rovněž nesouhlasí se strukturalistickou 

hypotézou univerzality struktur a na rozdíl od strukturalismu zdůrazňuje diskontinuitu 

dějin. 

 

Vliv strukturalismu je také patrný ve Foucaultově snaze o nalezení formačních 

pravidel vědění celé epochy, tzv. „epistémé“. Oproti strukturalismu jsou však Foucaultovy 

epistémé časově i prostorově nesouměřitelné. Foucault se však později od tohoto pojetí 

diskursu jako autonomní struktury odklání a vkládá diskurs do složitějších vztahů. 

„Foucault naopak zdůrazňuje diskontinuitu mezi jednotlivými epistémé, jeho historie 

vědění odporuje principům klasického historismu.“
17

 

 

Strukturalismus lze v díle sledovat na příklad na tom, jak Foucault propojuje 

kulturu, ekonomiku a přírodní vědy s teorií jazyka. Strukturalismus ale nepostihuje jiné 

aspekty Foucaultova myšlení jako je právě diskontinuita dějin, heterogenita systémů, které 

nemají žádnou výslednou finalitu nebo jednotný rámec. Právě zde má Foucault blíže 

k teorii post-strukturalismu. „V prvním kroku byl Foucault perfektním strukturalistou, 

který vyložil synchronní homogenitu zdánlivě tak rozdílných forem vědění jako je nauka  

o zkamenělinách a merkantilismu, avšak tento výklad mu sloužil pouze k tomu, aby ve 

druhém kroku prolomil meze strukturalistického uvažování: v diachronním sledu bloků 

epistémé vládne nepřekročitelná heterogenita. Takto, v kontextu začínajícího zprvu ještě 

strukturalisticky, odstartovala kariéra „poststrukturalismu“. Protože poststrukturalismus je 

právě tím proudem, který se od strukturalismu – jenž se domnívá, že každou diferenci lze 

překročit směrem k jednotě – odděluje myšlenkou nezrušitelné diference.“
18

  

 

Zmíněný poststrukturalismus je spojen také s proudem tzv. postmoderní filosofie.  

I zde lze pozorovat řadu společných rysů s Foucaultovým myšlením. Postmoderní filosofie 
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hlásá mnohost pravd a teorií, které mohou existovat vedle sebe i když se třeba vylučují. 

Pokud tento precedent vztáhneme na Foucaultovo pojetí myšlení, fungování společnosti  

a i na vědění jako takové, můžeme opět pozorovat řadu shodných stanovisek. Nicméně 

k poměrně nejasné teorii postmoderny se, stejně jako u ostatních zmíněných proudů, 

Foucault staví značně kriticky. Podle mého názoru, uvažovat Foucaulta v kontextu 

postmoderní filosofie a poststrukturalismu, umožňuje lépe chápat a interpretovat jeho 

myšlení. V následující kapitole navážu výkladem metodických východisek archeologie  

a obrátím svou pozornost k pojmu epistémé, který jsem zde zmínil, a který bude určující 

pro další výklad. 

 

2.2.2 Archeologické období v tvorbě Michela Foucaulta 

  

Foucaultovy práce z 60. let minulého století se zabývají především 

historiografickými postupy „archeologie“. Foucault vypracovává archeologii jako postup 

analýzy diskursů. Ve svém prvním díle Dějiny šílenství, pomocí své archeologické metody 

zkoumá pojem šílenství a to, jakým způsobem se proměňoval jeho význam a význam 

duševní nemoci v evropské civilizaci od začátku středověku až do moderní doby. 

Demonstruje, jak bylo šílenství zobrazováno v umění, literatuře, medicíně, ale i jak na něj 

pohlíželi běžní jedinci. Na základě shromáždění a prostudování obrovského množství 

dobových materiálů ukazuje historickou proměnu vztahu mezi šílenstvím (ne-rozumem) na 

jedné straně, a rozumem na straně druhé. Zde se také objevuje dualismus normálního  

a deviantního subjektu, který je velice důležitý pro výklad mocenských strategií a způsobů 

ovládání lidské bytosti. Tento koncept je u Foucaulta více rozveden především  

v díle Dohlížet a trestat, dále pak v prvním díle Dějin sexuality. V těchto knihách je pak 

patrné také to, jak Foucault reviduje archeologickou metodu a přichází s metodou 

genealogickou. 

 

Jistým vrcholem Foucaultova archeologického období je kniha Archeologie vědění. 

Zde mimo jiné popisuje, jaká jsou východiska a postupy při užívání této metody. V základě 

je to shromažďování veškerých možných a dostupných pramenů a informací. Právě to pak 

dává základ ke vzniku tzv. archívu vědění. Archeologie vědění by pak měla být vědou 

právě o tomto archívu, který je platný pro vymezené místo a období. Foucaultovým cílem 

(jak sám na začátku knihy uvádí) je dopracovat se k tzv. „nulovému bodu“, ve kterém 

rozum a ne-rozum nejsou nijak odděleny a splývají v jedno. Až při dosažení tohoto bodu 
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lze ukázat rozdělení rozumu a ne-rozumu a následně demonstrovat moc rozumu nad ne-

rozumem, která se z tohoto oddělení bude odvíjet. 

 

Archeologii lze popsat jako kritickou metodu „odhalování“ reálné funkce diskursu. 

Odkrývání významů a pravd vedoucích k odhalení onoho skrytého myšleného původu, 

Dreyfus s Rabinowem označují „hermeneutikou podezřívání“. Foucaulta označují za 

kronikáře zřícení veškerých dublet, jelikož propaguje archeologickou nevyhnutelnost 

vzdání se „…naivní koncepce pravdy jako shody teorie se způsobem, jakým věci jsou 

samy o sobě, i naivní koncepce oborů jako postupně se přibližujících k této pravdě. 

Výsledkem je jistý druh nihilismu, který zdůrazňuje roli interpretace.“
19

 

 

Archeolog pak podle nich působí jako někdo, kdo problematizuje zřejmý kontext, 

podrobuje kritice vztahy, které tvoří zdánlivě smysluplnou síť. Archeolog je nucen 

uvažovat v pozici „rozštěpeného ega“, jelikož stojí zároveň uvnitř i mimo zkoumaný 

problém. Jeho úlohou pak je „…popsat teoretickým jazykem pravidla, jimiž se řídí 

diskursivní praktiky. Archeolog tvrdí, že uzávorkuje-li pravdu a vážnost, pohybuje se na 

úrovni, na níž nepůsobí vlivy teorií ani praktik, které studuje. Ať už najde jakoukoliv 

racionalitu, nachází ji mezi objekty, s nimiž nemá nic společného. Na rozdíl od teorií, které 

zkoumá, se jeho teorie vyvazuje z institucionálních, teoretických, a dokonce  

i epistemologických vazeb.“
20

 

 

V návaznosti na krátké představené postmoderního myšlení a post-strukturalistické 

teorie, je možné si všimnout v metodě archeologie několika významných shodných prvků. 

Archeologie pracuje s dějinnou diskontinuitou. Svůj předmět zájmu chápe v kontextu 

myšlenkových struktur a vědění dané doby. To lze pozorovat například už v díle Zrození 

kliniky. „Archeolog nás v diskursu vědění, zejména v našem vlastním, přivede k téže 

distanci vzhledem k pravdivosti a významu, kterou zaujímáme tehdy, čteme-li lékařské 

zprávy i jiné teorie klasického období.“
21

  

 

Archeolog si tedy uvědomuje, že nelze postupovat po jakési časové ose zpět a na 

základě kauzality tak odhalovat současný stav věcí. Dále je v posledně zmíněném díle 
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synové, 2010. S. 146. 
20
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 Ibid., s. 43. 
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patrné chápání subjektu v teorii vědění. Novodobé vynálezy a pokroky v medicíně totiž 

Foucault nepřipisuje konkrétním badatelům, ale tomu jak tito badatelé využívali vědění 

v kontextu dané doby. „Svým pokusem najít nevyslovenou strukturu, která je základem 

praktik, diskursu, percepční zkušenosti (pohledu), a rovněž i vědomého subjektu a jeho 

objektů, představuje zrození kliniky Foucaultův extrémní příklon ke strukturalismu.“
22

 

 

Tři roky po napsání Zrození kliniky Foucault dále upravuje svou archeologickou 

metodu a zaměřuje svou pozornost na zkoumání diskursů různých disciplín, které si jako 

svůj předmět kladou vytvářet teorie společnosti, jednotlivců a jazyka. Za tímto účelem 

přichází Foucault s výše zmíněným pojmem epistémé.  

 

2.2.2.1 Epistémé 

 

Pojem epistémé vešel ve známost v souvislosti s dílem Slova a věci. Tímto 

neologismem se Foucault snažil popsat epistemologický prostor určité epochy. Později 

tento termín definoval v Archeologii vědění takto. „Epistémé rozumíme soubor vztahů 

sjednocujících v daném období diskursivní praktiky, jež dávají vzniknout 

epistemologickým figurám, vědám, případně formalizovaným systémům. (…) Epistémé 

není formou poznání či typem racionality, jež by napříč těmi nejodlišnějšími vědami 

manifestovala suverénní jednotu subjektu, ducha či epochy; je souborem vztahů, které lze 

odkrývat v rámci jednoho daného období mezi vědami, když je analyzujeme a na rovině 

diskursivních regularit.“
23

 

 

Epistémé nevyjadřuje pouze to, co je právě uznáno jako pravdivé, nýbrž i to co lze 

takto k vědění přidat. Epistémé tedy vymezuje hranice poznatelného, z čehož plyne, že 

nemluví člověk jako subjekt, ale promlouvá právě epistémé, která rozhoduje o smyslnosti 

jednotlivých výpovědí. Člověk je v jistém slova smyslu vlastně pouze výtvorem epistémé, 

který nemá možnost, ani moc začít přemýšlet jiným způsobem, nebyl by totiž okolím 

pochopen, jelikož by nebyl v pravdě nacházející se pouze uvnitř epistémé. 
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Foucault tvrdí, že není možné nahlížet mimo epistémé. Každý náš pohled je již 

nějak směrován věděním dané doby. „Na vytvoření nejjednoduššího pořádku je 

nevyhnutelný „systém prvků“ tj. určení segmentů, mezi kterými se mohou objevit 

podobnosti a rozdíly, typy… Pořádek, to je to, co se předkládá ve věcech jako jejich vnitřní 

zákon, jako skrytá síť, pomocí které se svým způsobem navzájem prohlížejí a zároveň je to 

něco, co existuje jen prostřednictvím mřížky nějakého pohledu, nějaké mřížky, nějakého 

jazyka; jedině v prázdných polích tohoto rámce se v hloubce ukazuje pořádek jako již 

přítomný.“
24

 

 

Společnost je utvářena určitým způsobem, jelikož její vývoj a vztahy v ní mohou 

být vyjádřeny pouze v rámci dané „epistémé“. Vědění je na společnosti nezávislé, naopak 

je to zdroj působení. V souvislosti s tím je třeba si uvědomit, jakou roli v tomto systému 

hraje jazyk. Foucault nepovažuje jazyk za nástroj pro předávání myšlenek, které jednotlivé 

autonomní subjekty vytvářejí, předávají si a proměňují. Jazyk je pro Foucaulta formou
25

, 

která se jakožto sociálně závazný fakt nezávisle projevuje v jednotlivých řečových aktech. 

Foucaultovou snahou bylo přenést toto pojetí na vyšší úroveň vědění, které pak lze chápat 

jako určitou formu či strukturu poskytující materiál a pravidla pro sestavování jednotlivých 

projevů. 

 

Pravidla formování těchto projevů Foucault představuje na příkladu třech epistémé 

– renesanční, klasické a moderní. Ve zkratce lze jednotlivé epistémé charakterizovat takto: 

renesanční epistémé byla založena na principu podobnosti či možná lépe řečeno analogie, 

klasická pak na synchronní analýze a moderní v protikladu ke klasické na diachronní 

syntéze, jelikož se snaží o nalezení kontinuity dějin a života. Tento strohý popis je zde 

však pouze ilustrační a charakteristikami jednotlivých epistémé se budu dále zabývat 

podrobněji. 

 

Epistémé tedy měla podle všeho uspořádat veškeré vědění dané epochy. Tento fakt 

byl asi největším problémem jak pro Foucaultovy kritiky, tak pro Foucaulta samotného, 

který ve svém vlastním zkoumání neustále narážel na problémy nesynchronního vývoje  

v jednotlivých oblastech, i u různých autorů. Než se budu věnovat dalšímu rozboru tohoto 

pojmu a uvedu jej do širšího kontextu s dílem Slova a věci, budu se v následujících 
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kapitolách výkladů dalších klíčových pojmů ale také vývoji Foucaultova myšlení v oblasti 

samotné metody.  

 

2.2.3 Diskurs 

 

V souvislosti s obecným výkladem archeologické metody jsem již uváděl několik 

odkazů na knihu Archeologie vědění. Tu lze v jistém slova smyslu označit jako jakýsi 

metodologický doplněk ke knize „Slova a věci“. V Archeologii vědění, však již není 

epistémé ústředním pojmem, Foucault zde obrací svou pozornost k termínu diskurs. Tento 

pojem se objevil již v knize Slova a věci, zde však označoval uspořádání vědění pouze 

klasické epistémé, které Foucault podle všeho upřednostňoval. „V Archeologii vědění se 

však diskurs stal základní analytickou jednotkou vědění napříč jednotlivými epochami.“
26

 

 

V běžném pojetí lze pojem diskurs volně parafrázovat jako rozpravu, rozhovor, 

diskuzi či vyprávění. Foucault však tomuto pojmu dává v mnoha ohledech zcela jiný 

význam, přestože můžeme tvrdit, že je postaveno na základě běžného významu slova. 

Diskurs ve Foucaultově pojetí můžeme označit jako formaci vědění určité společnosti, 

v určité době, týkající se určitého tématu. Stěžejní premisou zůstává, že jazyk není 

transparentním médiem sloužícím komunikaci smyslu, který vytváří lidé, ani prostým 

odrazem jiných sociálních sil. Jazyk slouží především k vytváření významů a smyslu. 

 

Diskurs lze popsat jako určité množství výpovědí, které vymezují vědění  

(v širokém smyslu toho, co je uznáno jako pravdivé a správné) o nějakém námětu, tedy 

způsob jeho reprezentace. Nejedná se o věčnou, transcendentní kategorií, nýbrž je to prostě 

množina výroků, u kterých lze odkrýt pravidla jejího formování. To znamená, že lze určit, 

jaká výpověď do daného diskursu patří, je s ním v souladu a která již „mluví o něčem 

jiném“. 

 

Dle Foucaulta neexistuje jeden univerzální, všeobsahující diskurs, pouze jednotlivé 

diskursivní formace, které vytvářejí a artikulují různé oblasti významu. Zde se odehrává 

významná změna v přístupu k problematice oproti předchozímu dílu Slova a věci. 

Jednotlivé formace nejsou úplně stejnorodé. Nelze mluvit o struktuře, spíše konfiguraci  
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a regularitě. Má sice jisté pravidelnosti a lze ji odlišit od okolí, ale nikdy není zcela 

uzavřená. 

 

Každá takováto diskursivní formace má pak svá pravidla formování, kterými jsou 

řízeny jednotlivé její prvky - jejich vznik, trvání, proměna a zánik. Při procesu přiřazení 

určité výpovědi k danému diskursu, je důležitý její kontext a jiné výpovědi, které ji 

komentují, navazují na ni, či ji vyvrací. Jednota diskursu tak není určena nějakým 

zakládajícím tématem či integritou pojmů. Jednotlivé diskursivní formace jsou vzájemně 

propojeny, jelikož fungují v rámci jednoho „archivu“.
27

 

 

Archiv pak lze označit jako obecný zákon toho, co může být řečeno. „Systém, který 

vládne objevování se výpovědí jako singulárních událostí“.
28

 Lze jej označit jako jakousi 

diskursivní formaci prvního řádu, která určuje základní formační pravidla vědění. Lze zde 

tedy spatřit jisté společné znaky s pojetím „epistémé“, nicméně je zde několik odlišných 

prvků. 

 

Předně je třeba zmínit, že archivu, se na rozdíl od „epistémé“ ve Slovech a věcech, 

dostává pouze omezeného prostoru a stojí relativně na okraji Archeologie vědění. Ve 

středu zájmu stojí diskurs. Archiv lze považovat za pokus nějakým způsobem uchovat 

odkaz na nejvyšší jednotku, totalitu vědění. 

 

Předpokladem pro zkoumání diskursu jsou Foucaultovy principy diskontinuity, 

specifičnosti a vnějšnosti, které se dají aplikovat i na oblast „epistémé“. Princip 

diskontinuity zde znamená, že mezi diskursy, které následují po sobě a mluví o zdánlivě 

stejném tématu, existuje radikální nesouměřitelnost. Střídání diskursů je chápáno hlavně 

jako nahodilost či zlom a nikoli důsledek kumulace vědění, nebo dokonce důsledek objevů 

génia. Výsledkem zkoumání pomocí archeologie tak není příčinné vysvětlení změn 

v myšlení, ale spíše popis nahodilostí v těchto změnách. Pokud jde o zmíněný princip 

vnějšnosti, ten je založen na předpokladu, že diskurs nemá jiný základ mimo sebe samého 

a nemá ani žádnou jinou esenci než vzájemné působení diferencí mezi znaky.  
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Na základě těchto principů je postavena i Foucaultova filosofie dějin myšlení.  

Z principu nelze dějiny chápat jako formu vývoje racionality, ale pouze jako sled 

nahodilých změn. Dějiny tak nemají žádný vyšší smysl ani vnější určení. Snaha o jeho 

nalezení znamená pouze bytí v moci diskursu, jelikož smysl se nachází vždy mimo něj. 

Tento trend jsem zmínil již v souvislosti s chápáním lékařských vynálezů, při krátkém 

exkurzu k dílu Zrození kliniky. 

 

Na základě poznání diskursu nelze určit, kdo uvnitř něj říká pravdu, kdo myslí 

správně. Lze však určitým způsobem definovat vymezený prostor komunikace v určité 

době a oblasti.
29

 Při analýze diskursivní formace je třeba oprostit se od hledání vnitřního 

smyslu, který ji zakládá a udržuje a místo toho ji popsat jako formaci výpovědí 

poukazujících pouze k sobě navzájem. V tomto poznatku lze pak pozorovat další 

podobnost mezi Foucaultem a strukturalistickým myšlením. „Prvky struktury nemají ani 

vnější určení ani vnitřní význam. Co zůstává? Jak naléhavě připomíná Lévi-Strauss, mají 

jediný smysl: smysl, který je nevyhnutelně a výlučně daný postavením.“
30

  

 

V dalších kapitolách se budu soustředit na výklad metodických proměn 

Foucaultovy metodiky a vymezení pojmů s těmito proměnami spojených. Od výkladu 

problematiky diskursu v archeologii se v další kapitole budu věnovat interpretaci 

přednášky Řád diskursu, kterou považuji za vhodnou komponentu mého dalšího uvažování 

v rámci Foucaultova myšlení. 

 

2.2.4 Řád diskursu 

 

V díle Řád diskursu u Foucaulta dochází k dalšímu přehodnocení přístupu, jelikož 

se začíná zabývat mnohem důkladněji i nediskursivními fenomény a tomu v jakých 

vazbách jsou s fenomény diskursivními. Řád diskursu lze označit jako přechod mezi 

archeologií a genealogií. Zatímco ve Slovech a věcech a Archeologii vědění Foucault 

pracuje s předpokladem bezčasých invariantních pravidel samotného diskursu, v Řádu 

diskursu představuje hypotézu otevřené a proměnlivé interakce nahodilých diskursivních  

i nediskursivních formací a toho jak se vzájemně ovlivňují. Podle Foucaulta bylo třeba 
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dřívější výzkumy rozšířit o ty, které se budou zkoumat jako jevy držící diskurs pohromadě 

a které je současně strukturují a mění.  

 

Diskurs zde Foucault vidí jako prostředek k prosazování moci, která následně utváří 

vědění, společenský pořádek a individuální pochopení. Podle Foucaulta každá společnost 

kontroluje, selektuje a organizuje produkci diskursů. „Předpokládám, že v každé 

společnosti produkci diskursu kontroluje, selektuje a organizuje a zároveň přerozděluje 

jistý počet procedur, jejichž úlohou je zažehnout moc a nebezpečenství, ovládnout jeho 

náhodný výskyt a uniknout jeho těžké, hrozivé materiálnosti.“
31

 

 

Činí tak procesy vylučování, které mohou být vnější či vnitřní. Patří sem např. 

zákaz, nejhustější mřížka zákazů se objevuje v oblasti sexuality a politiky. Samotný 

diskurs se může jevit jako bezvýznamný, nicméně zákazy, které se s ním pojí, nám ukazují, 

jak úzce je spjatý s touhou po moci. Dalším typem vylučování je zavržení, kdy Foucault 

zmiňuje protiklad rozumu a šílenství. Šílencově diskursu se upírá jakákoliv platnost, jeho 

řeč je zde pouhým rámusem. Dále pak uvádí systém diference mezi pravdou a nepravdou, 

jež se utvořil v průběhu dějin „Všechno se odehrává tak, jako by vůle k pravdě měla od 

velkého platónského rozdělení své vlastní dějiny, které nejsou dějinami omezujících pravd: 

jsou to dějiny rovin poznávaných předmětů, dějiny funkcí a stanovisek poznávaného 

subjektu, dějiny materiálních, technických a přístrojových vkladů do poznání.“
32

 

 

Tyto principy vylučování jsou zajišťovány institucemi, diskurs samotný svou 

strukturovanost udržet nedokáže. „Vůle po pravdě, stejně jako všechny jiné systémy 

vylučování se však opírá o nějakou institucionální oporu“.
33

 Za příklad Foucault uvádí 

školy, knihovny či výzkumné komplexy. 

 

Vnitřní postupy jsou takové, kde „…samy diskursy vykonávají rovněž kontrolu nad 

sebou samými“.
34

 Lze mezi ně zařadit princip autora, disciplíny a komentáře, které 

uchovávají diskurs tím, že jej neustále člení, vymezují vůči jiným diskursům, připisují 

jména autorů a udržují jedince v rovině komentování předchozích textů. 
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Do řádu diskursu lze vstoupit pouze při splnění určitých podmínek. „Do řádu 

diskursu nevstoupí nikdo, kdo nevyhovuje určitým požadavkům anebo není od počátku 

kvalifikovaný.“
35

 Ne všechny oblasti diskursu jsou otevřené a přístupné stejně. Existují 

společnosti diskursu, jejichž úlohou je uchovávat nebo produkovat diskursy tak, aby 

fungovaly v uzavřené společnosti. 

 

Foucault zmiňuje tři oblasti omezení diskursu. Ty, co ohraničují jeho moc, ty, co 

ovládají jeho náhodný výskyt a ty, co vybírají mezi hovořícími subjekty. Nejviditelnější 

podobou těchto systémů je rituál, který definuje jako kvalifikaci, již musí mít jedinci, kteří 

hovoří, definuje gesta a ostatní soubory znaků. 

 

Podle Foucaulta má současná civilizace diskurs v úctě jako žádná jiná předtím. 

Tento fakt vysvětluje především strachem před vším neuspořádaným a násilným, co se 

může přihodit. K odstranění tohoto strachu je třeba jej analyzovat v jeho počátcích  

a podmínkách. K tomu je zapotřebí „opětovně zpochybnit naší vůli k pravdě, obnovit 

v diskursu jeho charakter události; a nakonec odstranit svrchovanost označujícího.“
36

 

 

Pro pochopení řádu diskursu a získání vyšší míry autonomie, je třeba rozumět 

vědění a poznání tak, abychom si uvědomovali, kým je udáván vnější řád a jaké jsou naše 

možnosti svobodného myšlení. V souvislosti s tím pak Foucault formuluje metodu 

genealogie.  

 

2.2.5 Genealogie 

 

V rámci přednášky Řád diskursu se již Foucault obrací k potřebě formulovat 

metodu genealogie. Tuto metodu nelze od archeologie zcela oddělit metodicky ani časově, 

pokusím se však vymezit některá její specifika.  

 

Podstatou genealogie je odhalit, „…že za věcmi se nachází něco „zcela jiného“: 

nikoli jejich bytostné a nečasové tajemství, nýbrž tajemství toho, že nemají podstatu, anebo 

že jejich podstata byla kus po kusu sestrojena z útvarů, které jí nenáležely“.
37
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Genealogie se zaměřuje na skutečné utváření diskursů. Kritický přístup, jehož 

metodu Foucault definoval v Řádu diskursu, analyzuje procesy eliminace, ale  

i seskupování a sjednocování jednotlivých diskursů, genealogie studuje jejich utváření, 

které je rozptýlené, diskontinuitní a zároveň pravidelné. Rozdíl mezi kritickým  

a genealogickým pojetím nespočívá ani tak v předmětu nebo v oblasti, ale spíše v přístupu, 

v perspektivě a vymezení hranic působnosti. Kritická část analýzy se tak zaměřovala na 

systémy, které obklopují diskurs. Oproti tomu genealogická část analýzy se váže na série 

skutečného utváření diskursu. 

 

Foucault se tedy nezaměřuje na průběh a návaznost dějinných útvarů, ani na jejich 

původ v čase. Naopak mu je o rozklad přirozenosti oblastí, které zkoumá, a to za pomoci 

hledání různorodých a nahodilých podmínek, které jim umožnily vzniknout. Při popisu 

změn ve společnosti pak Foucault nevysvětluje, jakým způsobem se proměnily 

společenské celky, nýbrž důkladně popisuje, jak jsou tyto celky složeny, jak se od sebe 

navzájem odlišují a jaké podmínky musí splňovat, aby mohly vůbec fungovat. 

 

Genealogii by bylo možné chápat jako „historii současnosti“. Ne ve smyslu popisu 

nejnovějších dějin, ale jako zkoumání, na základě čeho vznikla naše současnost. Foucault 

se snaží nalézt a popsat struktury minulosti, které zasahují do současné společnosti, nesnaží 

se však o nalezení pevných linií návaznosti, které hledají původ či prvotní příčinu věcí. To 

samozřejmě při Foucaultově náhledu na historii plnou diskontinuit, zakřivení a zlomů není 

ani možné. 

 

Genealogie je tedy založena mimo jiné na rozložení fenoménů současné společnosti 

a hledání jejich pramenů v minulosti, aniž by se přihlíželo k rozdílným povrchovým 

souvislostem a významům. Foucault při své analýze používá rozličných postupů, které lze 

jen stěží formalizovat. Mnohdy Foucaultovi nejde o objasnění příčin a vyjádření 

společenských zákonů, ale o popsání konkrétního jevu či oblasti.
38

 Foucault do značné 

míry porovnává odlišnosti jednotlivých, v čase po sobě jdoucích formací, díky čemuž se do 

popředí dostávají jednotlivé odlišnosti. To má pak za následek uvědomění si nesamozřejmé 

existence různých fenoménů v naší společnosti. 
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Foucault se zaměřuje především na vědění, které nalézá v dokumentech. Jde mu  

o obsah vědění, o systém odkazování, který existuje mezi samotnými texty. Věnuje se 

především textům, které dle jeho názoru vyjadřují vědění v každé oblasti, spíše než na 

záznamy rozhovorů či pozorování. Ústředním bodem jeho zkoumání tak jsou vědecká díla, 

reformní programy apod. Naopak daleko menší význam přikládá jazyku a výpovědi jako 

takové. 

 

Co se genealogie týče, je Foucault do značné míry ovlivněn Friedrichem 

Nietzschem. Foucault sám přiznává značný vliv toho filosofa na své myšlení a to nejen 

s ohledem na genealogii. Foucault na Nietzscheho nahlíží jako na uceleného autora, který 

je zakladatel něčeho nového a významného a vymyká se tak relativnosti myšlení, které je 

typické pro každou epochu a každý diskurs.
39

  

 

Patrný je například vliv Nietzscheho díla Genealogie morálky. Zde totiž dochází 

k závěru, že morálka není výsledkem ani racionálního jednání, ani neměnným sociálním 

fenoménem, nýbrž se jedná o výtvor, totální fakt, který prostupuje veškeré lidské konání. 

Není pouhým návodem k životu, ale i způsob ovládání. S tímto konceptem se Foucault do 

značné míry ztotožňuje.  

 

V důsledku svého rámcového popisu Foucaultova myšlení a metodiky jsem se 

rozhodl, v návaznosti na předchozí výklad, zařadit do své práce kapitolu, která pojednává  

o dvou elementárních pojmech Foucaultovy filosofie. Těmi pojmy jsou subjekt a moc. Pro 

konzistentní výklad jsem se rozhodl obrátit se z převážné části na stejnojmenný text 

Subjekt a moc. 

 

2.2.6 Subjekt a moc 

 

Foucault je často interpretován jako autor, který zcela ruší roli lidského subjektu, 

čehož je např. důkazem i závěr díla Slova a věci, kde přednáší brzký „konec Člověka“. 

Foucault však ve své pozdější tvorbě poznamenává, že subjekt byl naopak ústředním 

tématem celého jeho díla. 
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V díle Myšlení vnějšku Foucault uvádí, že jeho celoživotním cílem bylo 

„…vypracovat historii různých způsobů, jimiž jsou v naší kultuře lidské bytosti přetvářeny 

v subjekty.“
40

 Subjekt je možno chápat ve dvou různých rovinách. Jednak jako podřízení 

se někomu jinému skrze kontrolu a závislost, a jednak jako svázání vlastní identity 

svědomím či sebepoznáním. 

  

Foucault zkoumá především mody objektivace, které transformují lidské bytosti 

v subjekt. Jmenuje tři mody uskutečňování objektivace subjektu. Jednak jako zkoumání, 

které se "pokouší" o statut vědy a vyúsťuje v disciplínách jako je lingvistika, ekonomie, 

biologie. Dále pak "praktiky dělení", kdy je subjekt rozdělen buď uvnitř sebe, anebo je 

oddělen od ostatních, což má za následek, že se objektem např. stane šílenec či duševně 

zdravý člověk. Nakonec skrze to, jak se člověk sám mění v subjekt, např. se učí chápat 

sebe sama jako subjekt "sexuality".
41

 

 

Foucault také definuje tři vztahy, které utváří subjekt. Jsou to  vztahy produkce, tzn. 

fyzického působení (násilí), pro tyto vztahy je výborným nástrojem na zkoumání 

ekonomická historie a teorie. Společně s tím vztahy signifikace, tzn. komunikace, pro které 

jsou výborným nástrojem na zkoumání lingvistika a sémiotika. A v neposlední řadě 

mocenské vztahy, pro které Foucault nástroj ke zkoumání nenašel, pomocí může být pouze 

myšlení o moci různého typu, odtud pak je dovozován požadavek, že potřebujeme novou 

ekonomii mocenských vztahů. 

 

Foucault sám uvádí, že obecným tématem jeho výzkumu nebyla moc, ale právě 

subjekt, přestože se otázkou moci prvotně zabýval. Dochází totiž k závěru, že „lidský 

subjekt je situován ve vztazích produkce a signifikace stejně, jako je situován ve velmi 

komplexních mocenských vztazích.“
42

 Foucaultovi však chybí nějaký nástroj, kterým by 

mohl mocenské vztahy zkoumat, kvůli čemuž potřebuje moc definovat, aby ji mohl použít 

ve studiu objektivace subjektu. 
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Východiskem pro Foucaultovo zkoumání mocenských vztahů jsou různé formy 

odporu vůči různým typům moci. Tento odpor Foucaultovi pomáhá ozřejmit mocenské 

vztahy a lokalizovat jejich pozice. Je třeba „analyzovat, co se odehrává v poli ilegality, 

abychom pochopili, co znamená, mluvíme-li o legalitě.“
43

  

 

Jako výchozí bod Foucaultovi slouží řada opozic, kam patří např. moc mužů nad 

ženami, rodičů nad dětmi, psychiatrie nad duševně chorým či medicíny nad populací. Tyto 

zápasy proti autoritě nesou několik společných znaků, kterým je však společné především 

to, že jejich hlavním cílem není útočit na tu či onu instituci moci, skupinu či třídu, nýbrž na 

techniku, formu moci. „Tato forma moci se uplatňuje v každodenním životě, který 

jednotlivce kategorizuje, označuje jej jeho vlastní individuálností, svazuje ho s jeho vlastní 

identitou, vnucuje mu zákon pravdy, který musí identifikovat a který musí ostatní 

rozpoznat v něm. Je to forma moci, která z jednotlivce činí subjekt.“
44

 

 

Foucault pozoruje, že od 16. století se nepřetržitě vyvíjí nová politická forma moci, 

kterou je stát. Státní moc Foucault vidí jak individualizující, tak totalizující formu moci, 

což je novum oprati dřívějším dobám. To je způsobeno integrací staré mocenské techniky 

do moderního politického uskupení. Foucault tuto techniku nazývá pastýřskou mocí.
45

 

 

Jedná se o zvláštní formu moci, jejímž původním cílem je zajistit spasení jedince na 

onom světě. Nejedná se pouze o autoritativní moc, jelikož pastýř musí být připraven 

obětovat pro spásu svého stáda. Zvláštní je i to, že o každého jedince je pečováno zvlášť, 

po celý jeho život. Je v protikladu k moci politické, k principu suverenity, i v protikladu 

k moci zákonné. Naopak je spojena s produkcí pravdy, a to pravdy jednotlivce samého. 

 

Podle Foucaulta se na konci 18. století objevuje nový distributor této moci, kterým 

je moderní stát. Důležitá je skutečnost, že dochází ke změně cíle. „Mizí péče o to, aby byl 

člověk veden ke spáse na onom světě, ve prospěch jejího zajištění zde na zemi.“
46

 Pod 

pojmem spása si tak lze představit např. blahobyt, zdraví, životní úroveň apod.  
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Pastýřská moc, která byla vždy spojena s jednou náboženskou institucí, se postupně 

rozšířila do celé společnosti, kde našla uplatnění u řady institucí. Dochází tak ke zrodu 

individualizují „taktiky“, která charakterizuje řadu nejrůznějších mocí – moc rodiny, 

vzdělávání, psychiatrie apod. 

 

Pro Foucaulta není důležitá otázka „Co je to moc?“, ale otázka „Jak se moc 

odehrává?“. „Jak?“ je zde míněno ve smyslu, co se děje, jestliže jednotlivec užívá své moci 

nad jinými?“ Důležité je zdůraznit, že Foucault mluví pouze o moci týkající se vztahů mezi 

jednotlivci, případně skupinami.  

 

Je třeba důsledně odlišovat mocenské vztahy, vztahy komunikace a objektivní 

kapacity, přestože se tyto vztahy navzájem překrývají a navzájem se používají jako 

nástroje. Mezi těmito činnostmi se hledá kontrolovaný systém, vyhledávání, který Foucault 

vidí v disciplinarizaci evropských společností od 18. století. 

 

Výkon moci „je způsob jednání, jímž jedni působí na druhé.“
47

 Z toho pro 

Foucaulta vyplývá, že neexistuje nějaká univerzální moc, která by byla globální, ale že 

jediná moc, která existuje, je ta, kterou „my“ vykonáváme nad „jinými“. Moc existuje 

pouze aktuálně, právě a jen tehdy, když je vykonávána. Mocenský vztah definuje ve 

skutečnosti způsob jednání, který na ostatní nepůsobí přímo a bezprostředně, nýbrž který 

působí na jejich vlastní jednání. Výkon moci je soubor jednání, působící na možná jednání: 

uplatňuje se v oblasti možného, anebo se vpisuje do chování jednajících subjektů. 

 

Výkon moci spočívá v řízeních těch, kteří se řídí a v uspořádání možného. „Moc 

nepatří k řádu střetávání mezi dvěma protivníky (…), nýbrž patří k řádu vládnutí.“
48

 

Vládnutí, zde Foucault myslí v širokém významu slova, je to způsob, jak řídit chování 

jednotlivců či skupin. 

 

Důležitou roli v souvislosti s mocí hraje svoboda, jelikož moc může být 

vykonávána jedině nad „svobodnými subjekty“. Moc a svoboda tak nestojí proti sobě, není 

mezi nimi vztah vzájemného vylučování, svoboda se naopak jeví jako podmínka existence 
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moci. Mocenský vztah není založen na podřízenosti, jedná se spíše o vztah vzájemného 

podněcování a zápasu.
49

 

 

Mocenské vztahy jsou pevně zakotveny v sociálních souvislostech, neční nikde 

„nad společností“. Z toho vyplývá, že žít ve společnosti, znamená žít tak, aby bylo možné 

působit na jednání jiných. „Společnost bez mocenských vztahů je pouhá abstrakce.“
50

 

 

Shrneme-li výše uvedené, docházíme k závěru, že mocenské vztahy jsou 

zakořeněny v sociální struktuře jako celku. Neznamená to však, že existuje jakýsi vyšší 

princip moci, který ovládá celou společnost včetně jejích individuálních prvků, nýbrž že na 

základě možnosti působit na jednání ostatních jsou různé formy moci definovány 

rozličnými projevy individuálních nerovností či instrumentálního vybavení, jímž vládneme 

my a jímž vládnou jiní. „Formy a specifická místa „vlády“ jedněch nad druhými jsou 

v dané společnosti mnohé: překrývají se, kříží, omezují a někdy ruší, jindy se posilují.“
51

 

Přestože stát není jednou z forem výkonu moci, všechny ostatní formy mocenských vztahů 

se k němu vztahují, a to především z důvodu postupného zestátnění těchto vztahů. 

 

Následující kapitola je jistým rámcovým úvodem k velké tematické kapitole 3. 

Neplánuji se zde ještě věnovat rozboru pojmu ekonomie, ale jedná se v podstatě  

o „poslední odbočku“ před výkladem ústředního tématu práce.  

 

2.3 Slova a věci jako specifické období Foucaultova myšlení 

 

Záměrem této kapitoly je uvést komplexnost tohoto díla, aby bylo dále možné 

postavit pojem „ekonomie“ jako ústřední pojem práce. Budu se zabývat především 

zařazením vymezeného termínu mezi další velká témata díla. Podkapitola bude jistým 

způsobem konzervovat předchozí výklad právě ve stádiu Foucaultova myšlení ve Slovech 

a věcech. Mezi hlavní témata zde patří člověk jako dílo humanitních věd, tři velké 

epistémé v dějinách vědění, proměny společnosti a myšlení napříč tímto vývojem, 

v neposlední řadě pak také jazyk jako základní element umožňující myšlení.  
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Dílo Slova a věci lze pokládat za skutečně ojedinělý pokus o vytvoření vlastního 

teoreticky i metodologicky kompaktního systému výkladu lidského světa a vědění, které 

tento svět interpretuje, či spíše naopak světa vsazeného do systému vědění. Jedná se  

o významné dílo s přetrvávajícím dopadem. Sám Foucault v jednom z mnoha rozhovorů po 

vydání knihy Slova a věci popisuje knihu oproti dřívějším Dějinám šílenství takto: „Zhruba 

řečeno byly Dějiny šílenství dějinami dělení a především historií jistých hranic, které každá 

společnost považovala za nutné ustavit. Ve Slovech a věcech jsem na druhé straně chtěl 

napsat historii „uspořádání“, chtěl jsem ukázat, jakým způsobem společnost přemýšlí  

o podobnostech mezi věcmi a jak rozlišuje mezi věcmi, které mohou být ovládnuty, 

organizovány v systémech, rozvrženy podle racionálních schémat. Dějiny šílenství jsou 

historií diference, Slova a věci pak historií podobnosti, totožnosti a identity.“
52

 

 

Foucault se v knize Slova a věci věnuje problému kulturních a historických 

předpokladů uspořádání vědění. V kořenech každé kultury či možná lépe řečeno historické 

epochy působí specifický pořádek významů – historické apriori, které je dále přenášeno 

jednotlivými popisy světa – diskursy. Tuto jednotnou epistemologickou konfiguraci, která 

spojuje historické diskursy, označuje pojmem epistémé – viz kapitola 2.2.2.1  

 

Foucaultův koncept epistémé narušuje tradiční pohled na privilegované oblasti, 

jakými do té byly např. rozum, dějiny, pravda či subjekt a vyslovuje se pro jejich opuštění, 

jelikož pozbyly hodnověrnosti. Foucault narušuje a bortí zažité představy, neznamená to 

však, že nutně musí přicházet s řešením či objasněním problému. V samotném textu 

připisuje pojmu epistémé roli jakési pomyslné pořádající mřížky, díky níž může jedinec 

v rámci jazyka skládat slova ve výpovědi a dává mu pravidla pro relevantní a tedy pro 

srozumitelné myšlení.  

 

To značně ovlivňuje i roli subjektu, jenž u Foucaulta hraje pouze podřadnou roli, je 

totiž prakticky vyloučen z procesu racionálního poznávání světa. Člověk tak není schopen 

vytvořit vlastní způsob poznání, nýbrž poznává pouze takovým způsobem, který je 

příhodný pro danou historickou epochu. Lidé tedy nejenže poznávají způsobem, který je 

jim dán, navíc však toto poznání vyjadřují formou, která je vlastní době, ve které žijí. 

Vymanění se z forem a zákonů, kterými diskurs váže poznávající subjekt, není možné. 

                                                 
52

 Slova a věci: Rozhovor s Michelem Foucaultem. In. [online]. Publikováno v roce 2012, (cit. 20. 10. 2013). 
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Tyto myšlenky Foucault demonstruje již na samém počátku knihy na příkladu 

klasifikace zvířat v rámci „jisté čínské encyklopedie“, kterou ve svém díle cituje 

argentinský spisovatel Jorge Louis Borges. Zde jsou „promíchána“ zvířata skutečná, bájná, 

malovaná, nespočitatelná, mrskající se, apod. Důležité je ale především to, že z hlediska 

evropského způsobu myšlení je toto rozdělení zcela nepochopitelné a nedává žádný smysl. 

Podle Foucaulta to odkazuje k hranicím evropského myšlení současnosti, jelikož 

v intencích našeho myšlení nedokážeme jednotlivé kategorie této čínské encyklopedie 

pospojovat. Naše myšlení je nastaveno jiným způsobem a není schopno svět kolem nás 

uspořádat na základě takovéhoto taxonomického rozdělení. Jediná místa, kde se tato 

zvířata mohou potkat, jsou papír či surrealistická koláž. Foucault hovoří o ne-místě řeči, 

nemyslitelném prostoru. Evropské myšlení je v zajetí utopií, které jsou v řádu jazyka  

a vytváří tak pro nás příjemné příběhy, přestože jsou nereálné. Oproti tomu heterotopie náš 

jazyk tříští a zamotávají, dochází k narušení skladby, která drží slova a věci pohromadě. 

 

Foucault se snaží prozkoumat holou zkušenost řádu a jeho způsob bytí. Jde mu  

o odhalení epistemologického pole, epistémé „kde poznání zkoumané mimo jakékoli 

kritérium odkazující na jeho racionální hodnotu nebo na jeho objektivní formy prohloubí 

svou pozitivitu, a odhalí tak dějiny, jež nejsou dějinami podmínek možnosti“.
53

 

Foucaultova metoda je omezena na analýzu diskursu, nicméně zkoumá i (podle jeho 

mínění nejdůležitější) vědy o člověku. 

 

Po tomto obecném úvodu ke knize Slova a věci, budu v následující kapitole dále 

specifikovat a systematizovat její výklad. Zaměřím se na charakteristiky jednotlivých 

epistémé a rozdíly mezi nimi. V rámci interpretace tohoto Foucaultova díla, napříč 

jednotlivými soubory vědění dané doby, budu klást důraz především na to, jak se 

proměňovalo ekonomické myšlení v jednotlivých fázích tohoto diskontinuitního vývoje.  
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3. Slova a věci: Ekonomie v díle M. Foucaulta 

 

Jak zmiňuji na předchozích řádcích této práce, strukturu knihy Slova a věci budu 

vykládat v rámci popisu tří velkých diskontinuitních dějinných útvarů – tzv. epistém. Ty 

rovněž lze označit jako hlubinné vrstvy historických apriori, která činí možnými jasně 

vymezené typy vědění. Již v kapitole 2.2.2.1 jsem zmínil jejich názvy - epistémé  

renesanční, klasická a moderní. A jak jsem již avizoval, s každou z nich se pojí specifická 

metoda či možná lépe řečeno přístup k vědění.  

 

Foucault ukazuje proměny jednotlivých epistémé na příkladu 3 vědeckých oborů,  

a to obecné gramatiky (lingvistiky), přírodní historie (biologie) a analýzy bohatství 

(politické ekonomie). Vzhledem k tématu mé práce se budu soustředit především na 

posledně zmiňovanou dvojici. 

 

Kapitolu jsem rozčlenil na tři nižší kapitoly a celou řadu dalších subkapitol. 

Kapitola 3.1 je ještě jakýmsi pokračování úvodu ke knize. Tato kapitola doplňuje  

a resumuje poznatky, které jsem uvedl v kapitolách 2.2.2.1 a 2.3.  

 

Kapitola 3.2 je páteří celé práce. K této kapitole jsem směřoval jednotlivé 

výkladové linie abstraktu Foucaultova myšlení i samotné knihy Slova a věci. Od této 

kapitoly se také následně odvíjí téma kapitoly 4.  

 

Kapitolu 3.2 jsem strukturoval podle toho, jak se v dějinách myšlení proměňovaly 

jednotlivé epistémé. Ve všech kapitolách sleduji specifika užívané vědecké metody, pojetí 

lidské bytosti, způsob chápání jazyka a v neposlední řadě pak ekonomické myšlení dané 

doby.  

 

Kapitola 3.2.1 se zabývá epistémé renesanční a není dále členěna.  Při výkladu 

klasické epistémé v kapitole 3.2.2 jsem v rámci popisu analýzy bohatství zařadil dvě 

podkapitoly, v nichž se věnuji teorii peněz a teorii hodnoty. Pokud jde o pasáž, ve které se 

věnuji moderní epistémé, rozhodl jsem se pro přehlednost nejprve popsat její obecné 

charakteristiky v kapitole 3.2.3 a v následující kapitole se teprve soustředit na specifické 

téma ekonomie. Kapitola 3.2.4 je kromě obecného Foucaultova popisu moderní ekonomie 
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zaměřena na tři autory, které ve výkladu považuji za klíčové. Jsou jimi Adam Smith, David 

Ricardo a Karel Marx.  

 

Kapitola 3.3 je pak jen krátkým resumé předchozího výkladu a úvodem k tématu 

kapitoly 4.  

 

3.1 Vznik epistémé a její podstata 

 

Pro každé historické období (epistémé) jsou typické určité základní kódy kultury, 

které spolu s vědeckými teoriemi daného období směřují každého jedince jak se chovat ve 

světě kolem něj a jakým způsoben je tento svět uspořádán. Člověk tyto kódy získá 

automaticky v průběhu učení a poznávání, což jej posléze ovlivňuje i v těch 

nejzákladnějších věcech. Nejdůležitější roli v tomto ohledu hraje řeč – slova, gesta a různé 

další okolní vněmy, která na nás působí. Veškeré další kategorie, které uspořádávají svět 

kolem nás, na tento řád navazují, ale především mu také podléhají. 

 

Mezi těmito kulturními kódy a vědeckými teoriemi však existuje tzv. „holá 

zkušenost řádu“, kterou Foucault podrobuje podrobnějšímu průzkumu. Holá zkušenost 

řádu tak „předchází slova, vněmy a gesta, které se poté pokládají za její více či méně 

přesné vyjádření (…) za pevnější, archaičtější, nepochybnější, vždycky „pravdivější“ než 

teorie, které se jí pokoušejí dát explicitní formu, úplné uplatnění nebo filosofický 

základ.“
54

  

 

Onu holou zkušenost řádu se Foucault pomocí své archeologické metody
55

 snaží 

najít v období od renesance, přes klasický věk až po Foucaultovu současnost. Nemá za cíl 

pouze popsat jednotlivé epochy a události, ale analyzovat humanitní vědy, přičemž 

výsledkem nemá být nějaké pravdivé či nepravdivé tvrzení. Nelze se tak zaměřovat na 

logičnost a smysluplnost výroků. 

 

Na základě tohoto průzkumu Foucault určuje dva zlomy v evropské kultuře. Prvním 

byl počátek klasického věku v polovině 17. století a druhým pak začátek 19. století  
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a počátek moderní doby. Na přelomu 18. a 19. století došlo ke změně systému: „… ne 

proto, že by rozum pokročil, podstatně se však změnil modus bytí věcí a pořádku, který je 

člení a tak předkládá vědění.“
56

 

 

Rovněž dochází ke změně vnímání bohatství, společenských hodnot, změnilo se 

postavení teorie řeči a reprezentace i náhled na přírodní řády a jejich fungování. 

Reprezentace již nefiguruje jako základní prvek, stejné procesy se projevují v chápání řeči. 

Důležitost je přikládána historicitě a vnímání času a časové linie. „Analýzu směny a peněz 

nahrazuje studium produkce, po zkoumání taxonomických znaků přichází studium 

organismu; a především jazyk ztrácí své privilegované místo a rovněž se stává jednou 

z figur souvislé historie, spjatou se silou své minulosti.“
57

  

 

Důsledkem této proměny je podle Foucaulta vznik člověka – dostává se do popředí 

zájmu západního myšlení a dochází ke vzniku humanitních věd. Především v průběhu 18. 

století „začaly být (lidské bytosti) interpretovány jako poznávající subjekty a současně  

i jako objekty svého vlastního poznávání.“
58

 Zde je Foucault značně ovlivněn Kantem  

a jeho teorií člověka, podle které je člověk tělem propojen s přírodou a v důsledku 

politických, historických a ekonomických vztahů je rovněž spojen s okolní společností  

a jazykem. 

 

Foucault se tedy věnuje období v Evropě od počátku renesance do počátku 19. 

století. Ustavuje tři zásadní epochy západního myšlení, a to období renesance, klasické  

a moderní. Svou metodou archeologického zkoumání je pak charakterizuje zcela novou  

a originální formou. S každou jednotlivou epistémé se pojí specifická metoda či možná 

lépe řečeno přístup k vědění. S renesanční epistémé hermeneutika podobnosti, s klasickou 

pak analýza reprezentace a historizující antropologie s epistémé moderní.  

 

Foucault ukazuje proměny jednotlivých epistémé na příkladu tří vědeckých oborů, 

a to obecné gramatiky/lingvistiky, přírodní historie/biologie a analýzy bohatství/politické 

ekonomie. V následujících kapitolách shrnutých v kapitole 3.2 se budu věnovat 
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rámcovému popisu každé z epistémé a ve svém výkladu se následně zaměřím na specifiky 

„ekonomické myšlení“ dané doby. 

   

3.2 Charakteristika jednotlivých epistémé v kontextu s pojmem  

      ekonomie 

 

Jak jsem již uvedl na začátku kapitoly 3, tato část práce je v podstatě její páteří, 

stěžejním bodem, ke kterému směřovaly jednotlivé linie výkladu, a odkud se odvíjí téma 

kapitoly 4. V úvodu kapitoly 3 jsem také načrtl strukturu této kapitoly, z toho důvodu nyní 

přejdu přímo k výkladu první epistémé.   

 

3.2.1 Renesanční epistémé  

 

V rámci renesanční epistémé je svět pokryt znaky, jež je zapotřebí dešifrovat. Dané 

znaky, které odkrývají vztahy podobnosti a příbuznosti, jsou však pouhými formami 

podobnosti. Poznání se tak rovná interpretaci. „Renesance ještě chápala své vědění jako 

„interpretaci znaků“, přičemž vztah znaku k tomu, co označuje, byl překryt bohatou oblastí 

„podobností“.“
59

 

 

Chápání epistémé založené na principu podobnosti s sebou přináší celou řadu 

specifik. Především dle Foucaulta není podobnost nikdy stabilní sama v sobě, vždy 

odkazuje na další podobnost a ta posléze opět na další. „Tím, že vědění položilo jako 

vazbu mezi znakem a tím, na co ukazuje, podobnost (jež je zároveň třetí mocností  

a jedinečnou silou, protože obývá stejným způsobem označení i obsah), odsoudilo se 

vědění 16. století k tomu, že bude navždy poznávat pouze jednu a tu samou věc a že ji 

bude poznávat pouze v mezích nikdy nedosaženého, nekonečného výčtu.“
60

 Tomu lze 

rozumět tak, že každá podobnost má význam pouze na základě seskupení s ostatními 

podobnostmi. Každá analogie tak musí být ověřena, což vede k nekonečnému hromadění 

verifikací, jež budou odkazovat jedna na druhou. Podobnost je zde vazbou mezi znakem  

a tím, na co ukazuje, což způsobuje, že je vědění v období renesanční epistémé nuceno 

poznávat neustále jednu a tu samou věc, navíc v mezích nikdy nedokončeného výčtu. 
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Důležitou úlohu v této epoše hrálo pojetí mikrokosmu, které mělo podstatný vliv na 

celé myšlení, a to zejména ve dvou rovinách. Předně převládal názor, že každá věc, která 

existuje na zemi, tedy v mikrokosmu, má věrný zrcadlový obraz v makrokosmu. Tento 

směr Foucault nazývá kategorie myšlení. V protikladu k tomu existuje kosmický řád, který 

se zrcadlí do života na zemi, což Foucault označuje jako obecné uspořádání přírody.  

 

V rámci tohoto uspořádání pak platí, že: „existuje jeden velký svět a že jeho obvod 

značí hranice všech stvořených věcí. (…) A že pouze uvnitř skutečných mezí této 

konstitutivní analogie se odehrává hra podobností. Proto může být vzdálenost mezi 

mikrokosmem a makrokosmem sebevětší, nikdy však nebude nekonečná.“
61

 Do hry 

podobností samozřejmě zasahují znaky, na jejichž základě se podobnost určuje a tyto 

podobnosti se následně vzájemně doplňují. „Příroda, jakožto hra znaků a podobností se 

uzavírá v sobě samé podle zdvojeného útvaru kosmu.“
62

 

 

Stejně jako příroda i člověk je bytostí stvořenou a podléhá tak fungování těchto 

pravidel. Člověk však jako jediný z přírodních bytostí zaujímá mezi nimi zvláštní 

postavení. „V tomto prostoru zpřetínaném všemi směry však přece existuje jeden 

privilegovaný bod: je nasycený analogiemi (každá tu může nalézt jeden ze svých opěrných 

bodů) a přechodem přes něj se vztahy převracejí bez toho, aby se narušily. Tímto bodem je 

člověk, je v proporciálním vztahu k nebi, tak jako ke zvířatům, rostlinám nebo k zemi, 

kovům, stalaktitům nebo bouřkám.“
63

 

 

Tento privilegovaný stav lze podle mého připsat dvěma okolnostem. Jednak, podle 

bible, je člověk stvořen k obrazu božímu a bůh jakožto všudypřítomný přenesl tuto 

vlastnost právě na člověka. Ve druhé řadě je to pak jazyk, který umožňuje tento stav 

uchopit a poznávat tak okolní svět.   

 

Jazyk, jakožto elementární nástroj poznání člověka, je pak sám o sobě jistou 

analogií vnějšího světa – svět je de facto pokryt znaky. Jazykový znak je v renesanční 
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epistémé vždy podobný tomu, co označuje. Tuto podobnost rozumíme přirozeně, nikoli 

arbitrárně. „Jazyk ve své formě, když ho lidem daroval sám Bůh, byl absolutně jistým  

a přehledným znakem věcí, protože se jim podobal. (…) Tato přilehlost byla v Babylóně za 

trest zničená, jazyky se oddělily a staly se neslučitelnými v té míře, v jaké se nejprve 

ztratila podobnost s věcmi, která byla prvotním odůvodněním bytí jazyka.“
64

 Úkolem 

vědecké práce, je tyto znaky dešifrovat. Věda je vlastně jakousi snahou o obnovení 

původního jazyka.  

 

Metodika vědecké práce a přirozené myšlení se zde střetává, jako tradice 

řeckořímských věd a exaktnost matematiky na straně jedné, s magií, mysticismem  

a náboženstvím na straně druhé. To, že je poznání založeno na podobnosti lze sledovat 

například v lékařství „Abychom věděli, že prilbice léčí naše oční choroby a vínovice  

s rozevřenými ořechy ulehčuje od bolesti hlavy, je potřeba aby nás na to upozornila nějaká 

známka, jinak by bylo tajemství navždy skryté. (…) Mezi očima a prilbicí je podobnost. 

Tento znak se dá zřetelně vyčíst v jejích semenech: jsou to malé tmavé kuličky v bílých 

šlupkách, které tak trochu představují oční víčka.“
65

   

 

Tato metodika se však nesoustřeďuje jen na zařazení člověka do přírody  

a specifické pojetí jazyka. Díky výše popsaným specifikům můžeme usuzovat také na 

způsob, kterým bylo  uvažováno nad hodnotou věcí potažmo systémem směny. „Toto 

uspořádání je analogické s tím, které charakterizuje všeobecný systém znaků v 16. století; 

jak si vzpomínáme, znaky byly vytvořeny podobnostmi, jejichž rozpoznání vyžadovalo 

další znaky.“
66

 

 

Podle Foucaulta se ekonomické myšlení 16. století omezuje prakticky jen na 

problematiku ceny a substance peněz. V souvislosti s penězi a cenou je pak nezbytné 

zařadit do našeho uvažování znak, jemuž je přiřazována podobnost s něčím vzácným  

a žádoucím. Takovým znakem byly například drahé kovy. Daný systém byl pak určující 

jak pro celý systém práce a směny, tak pro samotný charakter fungování společenských 

vztahů.  
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Kov tedy v této době vystupuje jako znak určující bohatství, ale pouze do té míry, 

v jaké sám bohatství představoval. Označovat mohl tedy pouze proto, že sám byl 

skutečným znakem. „Stejně tak jako byla slova skutečná, jako to o čem vypovídala, stejně 

jako známky živých bytostí byly zapsány na jejich tělech na způsob viditelných  

a pozitivních známek, stejně tak znaky, které ukazovaly a měřily bohatství, musely v sobě 

nést jeho reálný znak. Aby mohly vyjadřovat cenu, musely být hodnotné.“
67

  

 

Peníze tak slouží jako míra pouze tehdy, je-li jejich jednotka skutečnost, která 

opravdu existuje a může se k ní vztáhnout veškeré zboží. Jejich hodnota byla dlouhou dobu 

řízena množstvím kovu, které obsahují. V tomto systému měl proces platby za zboží spíše 

charakter směnného obchodu. Peníze totiž sloužily jako etalon bohatství jen na základě své 

vlastní materiální hodnoty.  

 

Avšak již v druhé polovině 16. století dochází k proměně a objevují se první 

fenomény, které jsou vlastní penězům jako znaku a definitivně tak mění jejich úlohu 

pouhého měřítka. Jedná se např. o Greshamův zákon, kdy peníze s menší ryzostí obíhají 

rychleji než ty hodnotnější, které jsou zadržovány a neúčastní se obchodu. Především to 

však byl vztah mezi měnovými fakty a pohybem cen. Peníze se jejich prostřednictvím 

zařazují mezi ostatní druhy zboží, jehož schopnost směny i hodnota v obchodu se mění na 

základě hojnosti a vzácnosti výskytu. Příčinou nárůstu cen tak zákonitě musel být nadbytek 

zlata a stříbra, tedy nadbytek toho, co věci ohodnocuje a oceňuje. Peníze mají svou cenu. 

„Sám standard ekvivalencí vstupuje do směnného systému a kupní síla peněz znamená 

pouze tržní cenu kovu. Značka, která odlišuje a určuje peníze, je dělá spolehlivými  

a přijatelnými, je tedy reverzní a je možné ji číst dvěma směry: odkazuje na množství 

kovu, které má konstantní míru a odkazuje i na zboží proměnlivému v množství a ceně, 

kterým jsou kovy.“
68

 

 

Foucault dochází k závěru, že pokud směna v systému potřeb odpovídá podobnosti 

v systému poznání, je nutným výsledkem tvrzení, že jedna a ta samá epistémé kontrolovala 

v období renesance vědění o přírodě a reflexi či praxi týkající se peněz. „A stejně jako byl 

vztah makrokosmu a mikrokosmu neodmyslitelný pro zastavení neurčité oscilace mezi 

podobností a znakem, bylo nutné položit stejný vztah mezi kovy zboží, který nakonec 

                                                 
67

 FOUCAULT, Michel. Slová a veci. Bratislava: Kalligram, 2000. S. 182. 
68

 Ibid., s. 185. 



45 

 

umožnil stanovit celkovou tržní hodnotu drahých kovů, a takto jistě a definitivně stanovit 

etalon pro ceny všeho zboží.“
69

 Tento vztah byl dán samotnou prozřetelností, díky které 

vznikly zlaté a stříbrné žíly stejným tempem, jako se vyvinuly rostliny a živočichové. 

Klade tak do vzájemné korespondence věci, které vznikly rukama člověka a přírodní 

bohatství ukryté v zemi. 

 

Konec renesanční epistémé posléze nastal podle Foucaulta především v empirické 

oblasti. Jedinec v 16. století viděl navzájem se proplétající se podobnosti a příbuzné věci. 

V 17. století však mizí pověry a nastupuje příroda ve vědeckém řádu. Věk podobného je 

postupně uzavřen sám v sobě, podobnost přestává ustavovat myšlení.  

 

3.2.2 Klasická epistémé  

 

Počátek klasické epistémé Foucault datuje k počátku 17. století. Poznání založené 

na podobnosti a jejího nekonečného opakování spěje k zániku. „Podobnost přestala být 

formou vědění, je to spíše příležitost k omylu…“
70

 Mezi největší kritiky metody poznání 

předchozí epistémé patřili zejména René Descartes a Francis Bacon, kteří zmiňovali 

naprostou nepřítomnost jakýchkoliv pravidel při poznávání světa. 

 

Lidská bytost v klasickém období je stále pod vlivem božské existence, avšak 

vzrůstající vliv racionality vede ke konstituci nového diskursu – pojetí jazyka, metody  

a člověka zasazeného ve společenských vztazích. Charakteristický rys jazyka je 

reprezentace. V metodickém ukotvení vychází z Port-Royalské logiky, založené na 

Descartově metodě a matematice. Sledujeme zde pokus o racionální a univerzální popis 

vědeckých skutečností a jazyka jako takového.  

 

V souvislosti s tím jsou pak transparentní především momenty, kdy veškeré vědění 

je podřízeno možnosti zaznamenat jej do tabulky. Dále pak princip evidence a také 

položení nezpochybnitelného základu, od nějž se bude odvíjet přijetí určitého vědění.  
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Protože Descartes je zde určitou figurou dělící klasickou a renesanční epistémé, 

krátce vyložím pozici, na níž staví své vědění. Descartes v Rozpravě o metodě hledá 

způsob jak uchopit vědecké poznatky pomocí vhodné metody, která je zárukou 

spolehlivého poznání. Formuluje zde čtyři základní principy, které umožňují užívání této 

metody. Pravidlo evidence, analýzy, systematické syntézy a úplnosti. 

 

Metafyzické principy své filosofie o několik let později přednáší v Meditaci o první 

filosofii. Zde hledá objektivní poznání. Nejprve podrobuje sebe i vnější svět radikální 

pochybnosti. Jejím cílem je dobrat se absolutně nezpochybnitelné pravdy. Jako základní 

pravdu určuje skutečnost, že jako pochybující bytost musí být jsoucí, protože je sám 

zdrojem pochybnosti. Na tomto základě formuluje svůj cogito-princip. 

 

Pravdivost a rozlišenost tohoto poznání se stává obecným kritériem správného 

vědění.  Garantem toho, že poznání je opravdu správné, je Bůh. Ten je ze své přirozenosti 

dobrý a nechce člověka klamat. 

 

Reprezentace, tabulka a zmíněná pravidla Descartovy metody jsou pro toto období 

charakteristické. Vidíme zde kontrast mezi mystikou renesanční epistémé a racionalitou té 

klasické. Přesto nelze opomenout předěl, na jehož základě je definován svět a člověk. 

Důležitým momentem této doby jsou také meze reprezentace, která ze své podstaty 

neumožňuje reflektovat - reprezentovat samotný proces poznávání poznávajícího subjektu. 

 

„Nejvšeobecnější uspořádání klasické epistémé je možné definovat jako systém, 

který se člení na mathésis, taxonomii a genetickou analýzu… …V 17. a 18. století je 

centrem vědění tabulka. A velké polemiky, které zaměstnávaly mysl lidí, se úplně 

přirozeně umisťují do záhybů této organizace.“
71

 

 

Jazyk začal v klasické epistémé podléhat analytickému pořádku. Na rozdíl od 

renesanční epistémé, začíná hrát roli chronologie vývoje jazyka. Jazyk již není dán ve své 

finalitě, ale přirozeně se vyvíjí. „Od začátku 17. století se vztah jazyka a času obrací: nyní 

už čas neklade jazyky v dějinách světa jeden za druhým; jazyk rozvíjí reprezentaci a slova 
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podle sukcese, jejíž zákony určují ony samy. Osobitost každého jazyka je určena právě 

tímto vnitřním pořádkem a umístěním…“
72

 

 

Vědění 17. století se tak soustředí především na uspořádání věcí a jejich následné 

roztřídění. Úsilí vědců a filosofů o nalezení řádu ve věcech se rozložilo do podoby 

matematizace empirického vědění. Klasická věda je vedena vědou o řádu a uspořádání. 

Takovéto pojetí vědy, obecně nazývané mathésis, má ve vztahu k myšlení klasické doby 

dvě důležité vlastnosti. „První z nich je to, že vztahy mezi jsoucny jsou chápány ve formě 

pořádku a míry…“
73

 a druhý vztah souvisí s tím, že v rámci hledání „mathésis“ ve všech 

dostupných vědomostech vyvstává na povrch „…určitý počet empirických oblastí, které až 

dosud nebyly ani zformovány, ani definovány.“
74

 V těchto oblastech nelze nalézt žádné 

prvky mechanicismu, ani matematizace, což může mít vysvětlení v tom, že jejich 

nástrojem není „…algebraická metoda, nýbrž systém znaků. Takto vznikla obecná 

gramatika, přírodní historie, analýza bohatství, vědy o řádu v oblasti slov, živých jsoucen  

a potřeb“.
75

 

 

Hlavní roli tak přebírá systém znaků. Jedná se o systém, který vlastně vznikl kvůli 

hledání řádu ve věcech a pomyslně tak střídá podobnost, jež byla ústředním motivem 

renesanční epistémé. Je tomu tak především proto, že jsou vhodným prostředkem ke 

zmiňované metodě komparace a následnému rozboru konkrétního jevu. Hlavním úkolem 

při práci se systémem znaků bylo nalezení arbitrárního jazyka, „… který dovolí rozvíjení 

přírody v jejím prostoru, poslední hranice její analýzy a zákony jejího skládání.“
76

  

 

Řád se tak v klasické době nalézá ve všem známém a poznaném. Systém znaků 

přispívá k analytickému myšlení, k čemuž přispívá analýza, pravděpodobnost, 

kombinatorika i logika. Řád hraje v klasické epistémé stejně důležitou úlohu, jako hrála 

podobnost v renesanční epistémé. 

 

Cílem klasického období tedy bylo vytvořit univerzální metodu analýzy, která by 

zaručovala naprostou jistotu za pomoci přesně uspořádaných reprezentací a znaků. Ty pak 
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mají odrážet uspořádání světa a řád bytí, které má v rámci klasické epistémé univerzální 

řád. „Klasické období si podle Foucaulta klade za úkol vytvoření univerzálního metody 

analýzy, která by byla poskytovala naprostou jistotu prostřednictvím dokonale 

uspořádaných reprezentací a znaků, jež by zrcadlily uspořádání světa, řád bytí – neboť 

v klasickém období má univerzální řád. Místem, kde může být toto uspořádání ukázáno, je 

tabulka. Zde může univerzální metoda analýzy jasně a postupně předložit reprezentace, 

které nám předvedou obraz pravého řádu světa. V této tabulce zaujímají své místo  

i jednotlivé vědy, avšak nejobecnější možnosti epistémé definuje sama možnost takové 

tabulky.“
77

 

 

Člověk, který se snaží vysvětlit tento univerzální řád, v němž se nachází, se však 

stává jeho největším problémem. V klasické epistémé je lidská přirozenost spjata 

s přírodou, kterou člověk poznává a „zaznamenává do tabulky“. Ačkoli je člověk součástí 

přírody, v tabulce pro něj není místo. Tento problém reprezentace Foucault ilustruje na 

rozboru Velázquezova obrazu Dvorní dámy. „Když čteme tyto nádherné Foucaultovy 

řádky, vyvstávají před námi prvky a momenty toho, co se nazývá reprezentace: její 

identity, diference, zdvojení a reflexe, její vlastní prostor včetně onoho podstatného 

prázdna, které vyznačuje osobu, a přitom v ní osobně přítomna není – „Místo krále“.“
78

 

Tento obraz ukazuje nestabilitu reprezentace a vlastně i to, že samotný akt reprezentace je 

nereprezentovatelný. 

 

Obdobně jako jsem to uvedl u výkladu renesanční epistémé, metodika, s níž je 

nahlížena lidská přirozenost a jazyk, je určující i pro ekonomické myšlení daného období. 

V rámci klasické epistémé se zaměřím na výklad teorie peněz a teorie hodnoty a užitku,  

a to v rámci analýzy bohatství. Bohatství lze podle Foucaulta pojmout jako půdu a oblast 

pro zrod „ekonomie“ 19. století. 

 

Aby se oblast bohatství v klasickém věku ustanovila jako předmět reflexe, bylo 

nezbytné rozpadnutí rozvrhu 16. století. „Renesanční ekonomové“ přičítali sílu peněz 

schopnosti měřit zboží a jejich směnitelnost byla dána jejich vnitřní hodnotou – již tehdy 

bylo známo, že drahé kovy jsou mimo oblast peněz málo užitečné. Vzácný kov byl sám ze 
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své podstaty znakem bohatství. Jeho lesk dokazoval, že je zároveň skrytou i viditelnou 

přítomností všeho bohatství světa. Z toho důvodu měl cenu, měřil cenu a mohl být směněn 

za všechno, co mělo cenu.  

 

I v průběhu 17. století se tyto vlastnosti penězům přisuzují, avšak všechny tři již 

nejsou odvozeny od té první (mít cenu), nýbrž od poslední (nahrazovat vše, co má cenu). 

„Zatímco v renesanci se dvě funkce peněžního kovu (míra a substitut) zakládaly na 

rozdvojení jeho vnitřního charakteristického znaku (to, že je vzácný), v 17. století se 

analýza obrací; směnná funkce slouží jako základ ostatním dvěma charakteristickým 

znakům (schopnost být mírou a nabýt ceny se poté jako kvality, které z této funkce 

vyplývají.).“
79

 

 

Tyto významné změny jsou reakcí na soubor reflexí a praxe probíhajících po celé 

17. století. Často jsou zjednodušeně označovány pod pojmem „merkantilismus“, který se 

někdy poměrně zbrkle označuje jako absolutní „monetarismus“, tedy systematická konfúze 

bohatství a peněz. Podle Foucaulta však „merkantilismus“ „nevnáší mezi jedno a druhé 

více či méně konfúzní totožnost, ale promyšlenou artikulaci, která z peněz činí nástroj 

reprezentace a analýzy bohatství a z bohatství zase obsah, který reprezentují peníze.“
80

 

Vzájemný vztah mezi penězi a bohatstvím se tak ustavuje v podobě oběhu a směny. 

Pro“merkantilismus“ platí, že peníze mohou reprezentovat veškeré bohatství, protože jsou 

obecným nástrojem analýzy a reprezentace a pokrývají celou oblast bohatství. Veškeré 

bohatství tak lze vyjádřit penězi a tím tak přichází do oběhu. 

 

Bohatství se nahlíží jako to, co je reprezentovatelné a co je navíc předmětem touhy, 

tedy to, co je označeno nutností, užitečností, požitkem či vzácností. Kovy tak získávají na 

hodnotě a užitečnosti, jelikož výroba zlatých a stříbrných mincí jim dala využití  

a vzácnost, které tyto kovy samy o sobě nemají.   

 

Analýza bohatství či politická ekonomie tak začíná získávat ucelenější  

a samostatnější formu. Pro Foucaulta je důležitý především ten fakt, že na problematiku 

bohatství se nazírá zcela novým způsobem. Peníze nenabývají své hodnoty z důvodu, že by 

samy byly cenné, jak tomu bylo v renesanci na základě vztahu podobnosti, ale proto, že 
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jsou to znaky, v nichž je reprezentováno bohatství. „Věci získávají hodnotu ve svých 

vzájemných vztazích, kov pouze umožní tuto hodnotu reprezentovat, jako jméno 

reprezentuje obraz nebo ideu, ale nevytváří je.“
81

  Z hlediska klasické epistémé lze 

konstatovat, že „mít hodnotu“ znamená být nahraditelný za nějakou věc v procesu směny. 

 

To lze jednoduše demonstrovat na příkladu mincí. Ty neodvíjejí svou hodnotu na 

základě látky, ze které byly vyraženy, ale podle formy, jíž je obraz nebo znak vladaře. 

„Zlato je vzácné proto, že je penězi, a ne naopak.“
82

 Vztah je tedy oproti renesanci 

převrácen – peníze i kov, z něhož jsou vyrobeny, nabývají svou hodnotu čistě na základě 

své funkce znaku. 

 

Vztah mezi penězi a bohatstvím je arbitrární, jelikož cenu věci neurčuje vnitřní 

hodnota kovu.  Prakticky každý i bezcenný předmět může plnit funkci peněz, avšak je 

zapotřebí, aby měl kvality reprezentace a schopnost analýzy, která by dovolovala mezi 

jednotlivými formami bohatství stanovit vztahy rovnosti a rozdílnosti. Merkantilismus tak 

„osvobodil peníze od postulátu vlastní hodnoty kovu (…) a zároveň stanovil mezi penězi  

a bohatstvím přesný vztah reprezentace a analýzy.“
83

 

 

V následujících třech podkapitolách se budu věnovat podrobnějšímu popisu 

elementů, které považuji za rozhodující při ilustraci vztahů v klasické epistémé.  

 

3.2.2.1 Teorie peněz 

 

Vztahy mezi bohatstvím a penězi se tedy stanovují v oběhu a ve směně, nikoli ve 

vzácnosti kovu. „Peníze se stávají skutečným bohatstvím přesně do té míry, do jaké plní 

svou reprezentativní funkci, tedy když nahrazují zboží, když umožňují, aby se 

přemisťovalo nebo čekalo, když nechávají suroviny zpracovávat a spotřebovávat, když 

rozdělují práci.“
84

 Pokud může zboží obíhat (díky penězům), jeho množství roste, a proto 

roste i bohatství.  

 

                                                 
81

 FOUCAULT, Michel. Slová a veci. Bratislava: Kalligram, 2000. S. 189. 
82

 Ibid., s. 188. 
83

 Ibid., s. 190. 
84

 Ibid., s. 192. 



51 

 

V merkantilismu se tedy oblast bohatství ustanovuje stejným způsobem jako oblast 

reprezentací. Reprezentace čerpaly schopnost reprezentovat ze sebe samých.  Stejně tak se 

mohou různé formy bohatství směnovat, analyzovat se na části, které umožní vztahy 

rovnosti a nerovnosti označovat jedny druhé prostřednictvím dokonale srovnatelných 

elementů bohatství, jimiž jsou drahé kovy. Na úrovni epistémé se merkantilismus bude 

jevit „jako pomalé a dlouhé úsilí dát úvahy o penězích a cenách do přímé souvislosti 

s analýzou reprezentací.“
85

 

 

Foucault se věnuje rovněž problému zálohy a ceny. Na konci 17. století je peněžní 

kov všeobecně vnímán jako vzácný. Úpadek obchodu, pokles cen, problémy se splácením 

dluhů, vysoké daně a mnoho dalších důvodů způsobily na začátku 18. století ve Francii 

řadu devalvací, které měly za účel zvýšení oběživa. Tato opatření se odehrávala ve 

znamení boje přívrženců peněz-znaku (Law, Terrason) a zastánců pojetí peněz jako zboží 

(Condillac, Destutt). Avšak oběma táborům je společné, že peníze vnímají jako zástavu. 

 

I Locke či Vaughan peníze chápou jako zástavu, což znamená, že mají přesně cenu 

toho, proti čemu jsme je dostali, jelikož samy mohou být směněny proti stejnému množství 

zboží nebo za jeho ekvivalent. „Peníze jsou spolehlivá paměť, zdvojující se reprezentace, 

oddálená směna“. 
86

 

 

Pevné kovové mince byly zavedeny v roce 1726 a zástava byla vyžadována 

v samotné podstatě mincí.  To, co tehdy měně zajišťovalo její směnitelnost, byla tržní cena 

obsaženého kovu. Objevují se však názory, že peníze jsou bohatstvím pouze jakožto znak  

a důvěra v ně tudíž spočívá pouze na základě pečetě vladaře. Tyto názory posléze 

rozpoutaly vášnivé diskuze. Nicméně podle Foucaulta se jedná pouze o spor ohledně 

vzdálenosti mezi zástavcem a stavitelem. „V prvním případě jsou peníze, které samy od 

sebe nemají žádnou tržní hodnotu ale zajištěné hodnotou, která jim je vnější, jsou tím, čím 

se provádí směna zboží; v druhém případě mají peníze samy o sobě cenu a jsou zároveň 

tím, čím se směnuje bohatství, a tím, pro co se to dělá.“
87
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Peníze jsou tedy definovány jako zástava či půjčka. Jako zástava peníze označují 

určité bohatství, stanovují jeho cenu. Avšak vztah mezi penězi a zbožím, tedy systémem 

cen, se změní ve chvíli, kdy se změní množství peněz nebo množství zboží. Je-li množství 

peněz malé a přebytek zboží, je jejich hodnota velká a ceny nízké a naopak. Reprezentační 

schopnost a schopnost analýzy peněz se tedy mění s množstvím mincí na straně jedné  

a množstvím bohatství na straně druhé. 

 

Nelze tedy definovat jakousi „správnou“ cenu, neexistuje. Nic v jakémkoliv zboží 

neukazuje prostřednictvím nějakého vnitřního charakteru množství peněz, jaké by se za ně 

mělo zaplatit. Teoretický optimální poměr množství peněz v oběhu je podle Foucaulta 

závislý na třech proměnných: množství zboží vstupujícího do systému směny, množství 

kovu, které může být nahrazeno papírovými penězi, tempo, v jakém probíhají platby. 

 

Foucault rovněž zmiňuje migrační trendy, kdy lidé směřují opačným směrem, než 

směřují peníze. Ty totiž v rámci nákupu levné pracovní síly často míří z bohatších zemí do 

těch chudších. Oproti tomu lidi přitahují vysoké mzdy, tedy země, kde je nadbytek 

oběživa. Rovnováha je zajištěna skladbou dvou pohybů. Stát prosperuje nikoliv ve chvíli, 

kdy je v něm velké množství kovových mincí a kdy jsou ceny vysoké, ale v případě, že 

množství peněz konstantně stoupá.
88

 

 

Do řádu lidské aktivity je zaveden pojem pokroku, hře znaků a reprezentací je 

přidělen časový index, který podmínku pokroku definuje. Nenalézáme ho v žádné jiné 

oblasti teorie řádu. „Peníze tak, jak je pojímá klasické myšlení, mohou reprezentovat 

bohatství pouze tak, že je tato jejich schopnost vnitřně modifikována časem (…). V řádu 

přírodní historie spočívaly charaktery uvnitř kontinuálního prostoru přírody, kterou členily 

do taxonomické tabulky. Čas do tohoto prostoru vstupoval pouze zvnějšku (…). Zde 

naopak čas náleží do vnitřního zákonu reprezentace, je jeho součástí. Bez ustání sleduje  

a mění schopnost bohatství reprezentovat sebe samé a analyzovat se v peněžním systému.
89

 

 

 Doba pohledávky, rychlost, s jakou dospěje ke splatnosti, množství osob, mezi 

nimiž v daném čase obíhá, se staly charakteristickými proměnnými reprezentativní 

schopnosti. Jedná se však pouze o následek reflexivní formy, která položila peníze ve 
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vztahu k bohatství do postavení reprezentace v plném slova smyslu. Tím podpírá stejná 

archeologická síť teorii peněz jako reprezentace v analýze bohatství a teorii charakteru 

jako reprezentace v přírodní historii. Charakter označuje jsoucna tím, že je staví do 

vzájemné příbuznosti, peněžní cena označuje bohatství, ovšem v pohybu jeho růstu nebo 

poklesu.  

 

3.2.2.2 Teorie hodnoty 

  

Teorie hodnoty řeší odpovědi na otázky typu: „Proč existují věci, které se lidé 

pokouší směnovat, proč jedny mají větší hodnotu než jiné, proč určité zbytečné věci stojí 

mnoho, zatímco jiné, které jsou nezbytné, nemají hodnotu žádnou?“ 

 

Mít hodnotu v prostředí klasického myšlení znamená mít hodnotu něčeho, být 

nahraditelný v procesu směny. Jinak řečeno, aby jedna věc mohla ve směně reprezentovat 

druhou, musí již mít nějakou hodnotu. A přesto hodnota existuje pouze uvnitř 

reprezentace, tzn. v rámci směny nebo směnitelnosti.  

 

Z toho vzniká možnost dvojího čtení – jedno analyzuje hodnotu v samotném aktu 

směny v okamžiku, kdy se nabyté a odevzdávané protnou. Druhé čtení ji analyzuje jako 

předchozí směně a jako první podmínku její možnosti. Jedno čtení analyzuje hodnotu na 

základě směny potřebných předmětů – užitečných předmětů, druhé na základě produkce 

předmětů, jejichž hodnotu definuje teprve směna na základě mnohomluvnosti přírody. 

 

Z toho plynou dva odlišné přístupy k dané problematice. Fyziokraté, mezi něž patří 

např. Quesnay, jako podmínku existence hodnoty a bohatství vidí možnost směny, musí 

existovat nadbytek, který druhý potřebuje. Zdroj hodnoty tak spočívá v přebytku a každá 

hodnota se pak tedy utváří prostřednictvím směny daných přebytků, jež se realizuje 

především v obchodě. „Bohatství může existovat jenom tehdy, pokud na mém stromě bude 

příliš ovoce na to, abych ho mohl sníst sám.“
90

  Podle Quesnayho nejsou vzduch, voda  

a veškeré další statky volně dostupné v přírodě obchodovatelné. Přisuzuje jim status statků, 

nikoliv však bohatství. Mercier de La Riviére tvrdí: „Cílem směny je požitek, konzumace, 
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takže obchod může být souhrnně definován takto: směna obvyklých věcí tak, aby se 

dostaly do rukou svých konzumentů.“
91

  

 

Fyziokraté pracují pouze s materiální realitou zboží: vytvoření hodnoty ve směně je 

nákladné a je třeba ji odečíst od existujícího zboží. Hodnoty tvoří negativní stránku zboží, 

jelikož k vytvoření hodnoty je potřeba obětovat jisté zboží k tomu, aby se jiné mohlo 

směnovat. Obchod sám o sobě však zdrojem hodnoty být nemůže, jelikož v něm vždy 

probíhá pouze rovnocenná směna, to znamená, že se směnují pouze věci, jejichž hodnota je 

stejná. Zisk z obchodů pak stačí právě na to, aby pokryl nejzbytnější náklady. „Obchod 

nadbytek nevytváří. Má-li být obchod možný, musí nadbytek již existovat.“
92

 

 

To lze vidět i v odvětví průmyslu, kde konkurenční boj tlačí mzdy dělníků a zisky 

majitelů sotva na úroveň, která stačí k jejich obživě. Jedinou produktivní oblast ekonomie 

tak podle fyziokratů představuje zemědělství, jehož privilegium není založeno právě na 

ekonomickém, nýbrž fyzickém. Dochází ke směně výjimečného charakteru, totiž ke směně 

mezi prací a přírodou a jak Foucault uvádí, příroda je „výrobcem, který nepotřebuje 

žádnou mzdu“,
93

 a proto se také stává nevyčerpatelným zdrojem veškeré hodnoty.  

 

Quesnay a jeho žáci tak „analyzují bohatství na základě toho, co se ve směně dává 

– to znamená na základě přebytku, který existuje bez jakékoli hodnoty, který se však 

hodnotou stává, když vstoupí do koloběhu substitucí, kde bude muset zaplatit každé své 

přemístění, každou svou proměnu ve mzdy, v potraviny, zkrátka v část přebytku, kterému 

sám náleží.“
94

 Fyziokraté tak začínají analýzu samotnou věcí označenou v hodnotě, která 

ale systému bohatství předchází.  

 

3.2.2.3 Teorie užitku 

 

Zcela opačný je přístup utilitaristů (např. Condillac, Graslin), přestože i pro ně je 

východiskem pro teorii hodnoty nepochybně směna. Zatímco fyziokraté našli její 

podmínku možnosti v objektivitě přebytku (tedy u věci samé), který nám poskytuje 
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příroda, utilitaristé hledají tuto podmínku přesně na druhé straně řetězce směny, a to 

v subjektivním soudu, podle kterého věci hodnotíme z hlediska užitečnosti pro nás 

samotné. Z hlediska jazyka to tedy odpovídá gramatické teorii propozice. 

 

Podle Condillaca to „že nějaká věc má hodnotu, znamená říci, že je dobrá 

k nějakému užití, nebo že ji za takovou hodnotíme.“
95

 Z toho důvodu pak obchod 

představuje výsadního tvůrce hodnoty a přestává být prostorem, kde se pouze odhaduje 

společný jmenovatel hodnoty výrobků. Jeho nejdůležitější vlastností jako tvůrce hodnoty je 

skutečnost, že během směny každá z obchodujících stran získá více hodnoty, než měla 

před začátkem směny. Je však třeba poznamenat, že zatímco směna na jedné straně 

hodnotu požadovaných statků zvyšuje, zároveň s tím snižuje cenu jiných. „Všechny 

positivní prvky, které konstituují hodnotu, spočívají na určitém stavu lidských potřeb, tedy 

na konečném charakteru plodnosti přírody.“
96

 

 

Během směny se směňují nerovnosti, obě strany dostávají z jejich pohledu větší 

hodnotu, než vlastnily před směnou. Namísto dvou bezprostředních užitečností mají dvě 

jiné, které se považují za schopné uspokojit více potřeb. Sama směna tak tvoří hodnotu,  

a to dvěma způsoby. Nejprve činí užitečnými věci, které by bez ní měly pouze slabé nebo 

žádné využití. Druhým typem hodnoty, kterou vytváří, je hodnota „oceňující“: „organizuje 

kolem nějaké užitečnosti reciproční vztah, který zdvojuje vztah pouhé potřeby.  

A především ho modifikuje: i vytvoření té nejmenší možné užitečnosti zmenšuje v řádu 

ohodnocení, a tudíž v řádu srovnání každé hodnoty se všemi ostatními, relativní hodnotu 

těch už existujících.“
97

 

 

Ať kriticky hodnotíme jednu či druhou teorii, faktem zůstává, že analýza bohatství 

radikální způsobem kladla otázku po původu ekonomické hodnoty. Odpovídala na ni za 

pomoci vztahu, který váže artikulaci (tedy soud o potřebě a užitečnosti věcí) a atribut 

(přidělení hodnoty věcem.)  

 

Shrneme-li výše uvedené, je oběma teoriím společné, že veškeré bohatství se rodí 

z půdy a hodnoty věcí vznikají artikulací ve směnách, kde jsou pak reprezentovány cenou, 
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tedy penězi. Pro fyziokraty směna funguje jako amortizátor hodnoty, jelikož součet hodnot 

směňovaných statků je vždy roven nule, pro utilitaristy směna naopak hodnotu věci 

znásobuje. Směna sama o sobě není původcem hodnoty, protože v obou případech 

vyžaduje předchozí podmínku. U fyziokratů je to nevyčerpatelná plodivá síla přírody, pro 

utilitaristy je to naopak existence jak přebytku, tak i nedostatku u samotného člověka, který 

pak generuje jeho potřebu. „Utilitaristé zakládají na artikulaci směny atribut určité hodnoty 

věcem. Fyziokraté vysvětlují prostřednictvím existence bohatství progresivní rozčlenění 

hodnot. Ale u jedněch i u druhých spojuje teorie hodnot podobně jako teorie struktury 

v přírodní historii moment, který atribuuje, a moment, který artikuluje.“
98

 

 

Analýza bohatství podléhá stejnému rozvrhu jako přírodní historie a obecná 

gramatika. Teorie hodnoty vysvětluje, jak mohou určité věci vstupovat do směnného 

systému, jak prostřednictvím aktu směny může být jedna věc rovnocenná k druhé a jak 

může být prvotní ohodnocení vztaženo na druhé podle vztahu rovnosti nebo analogie. 

Hodnota má tedy atributivní funkci, kterou v obecné gramatice zastává sloveso a tím, že 

dává propozici vzniknout, představuje prvotní práh, za nímž se rodí řeč. Hodnota má 

v analýze stejnou funkci jako struktura v přírodní historii.
99

 

 

  3.2.2.4 Souhrn klasické epistémé 

 

Teorie peněz a obchodu vysvětluje, jak může určitá látka nabýt označující funkce 

tím, že se vztáhne k určitému předmětu a bude mu sloužit jako permanentní znak. 

V určitém smyslu je možné říci, že pro klasické myšlení mají systémy přírodní historie  

a teorie peněz nebo obchodu stejné podmínky možnosti jako řeč sama. Z toho vyplývá 

dvojí: za prvé to, že řád v přírodě a řád bohatství mají pro klasickou zkušenost stejný 

modus bytí jako řád reprezentací tak, jak se projevuje prostřednictvím slov. Za druhé pak 

to, že „slova tvoří dostatečně privilegovaný systém znaků, pokud jde o odhalení řádu věcí, 

aby se přírodní historie, je-li správně vystavěna, a aby se peníze, jsou-li správně řízeny, 

chovaly stejným způsobem jako řeč.“
100
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Foucault dokazuje, že analýza bohatství podléhá stejnému rozvrhu jako přírodní 

historie a obecná gramatika. Hodnota odpovídá atributivní funkci, kterou v obecné 

gramatice zajišťuje sloveso a která proto, že dává propozici vzniknout, představuje prvotní 

práh, za nímž se rodí řeč. „Ve směnném systému, ve hře, která každé části bohatství 

umožňuje označovat jiné části a být jimi označována, je hodnota zároveň sloveso i jméno, 

schopnost spojovat jak princip analýzy, atribuce, tak členění. Hodnota zaujímá tedy 

v analýze bohatství přesně totéž postavení jako struktura v přírodní historii.“
101

 

 

Teorie peněžní ceny odpovídá formě analýzy kořenů a řeči gest v obecné gramatice 

(designační funkce) a tomu, co se v ní objevuje v podobě tropů a posunu smyslu (derivační 

funkce). Úlohou peněz je, stejně jako u slov, označovat. Avšak cenové variace se 

k prvotnímu ustavení vztahu mezi kovy a bohatstvím mají stejně jako charakter vzhledem 

k přírodním jsoucnům: přidělit jim značku a vykázat jim nepochybně pouze provizorní 

místo v prostoru aktuálně definovaném souborem věcí a disponibilních znaků.
102

 

 

Přesto však v jednotlivých odvětvích lze nalézt odlišnosti. Zatímco přírodní historie 

ustavuje sama od sebe systém znaků k designaci jsoucen, a právě proto je teorií, bohatství 

oproti tomu sestává ze znaků, které jsou vytvořené, zmnožené a modifikované lidmi. 

Teorie bohatství tak je podle Foucaulta úzce spjata s politikou, což odpovídá i současným 

ekonomickým příručkám.
103

 

 

 

3.2.3 Moderní epistémé – obecně  

 

Stejně jako na počátku 17. století došlo k rozpadu systému, který byl založen na 

podobnosti, došlo na konci 18. století k velké změně v myšlení. Dochází k rozbití tabulky, 

do které klasická epistémé ustanovuje po vzoru řádu celé své vědění. Foucault zjišťuje, že 

„…obecný prostor vědění už není prostorem totožností a rozdílů, prostorem 

nekvantitativního řádu, prostorem univerzální charakterizace (…), nýbrž prostorem 
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tvořeným organizacemi, tj. vnitřními vztahy mezi elementy, jejichž celek zajišťuje 

funkci.“
104

 

 

Výše uvedené organizace jsou zcela novým prvkem. Jsou diskontinuální, nelze na 

ně tedy uplatnit tabulka, tak jak tomu bylo v předchozím období. Prvky v těchto 

organizacích mohou ležet na stejné úrovni, mohou tvořit jednotnou linii či rovnoměrné 

pořadí. Hlavní roli nyní hrají analogie a následnost, jelikož „vazbu mezi jednotlivými 

organizacemi už totiž nemůže tvořit identita jednoho nebo více prvků, nýbrž totožnost 

vztahu mezi prvky a funkce, kterou zabezpečují.“
105

 

 

Ústředním bodem zkoumání tak začínají být funkce a vztahy mezi jednotlivými 

prvky. Dochází ke vzniku Historie, která bude „…v časové řadě rozvíjet analogie, které 

k sobě přibližují navzájem rozdílné organizace.“
106

 Funkcí Historie tak je spojovat, 

rozdělovat a třídit poznatky o jednotlivých jsoucnech. Historie se následně podle Foucaulta 

štěpí do dvou rovin, a to na „…empirickou vědu o událostech a onen radikální způsob bytí, 

který určuje osud všem empirickým jsoucnům a takovým zvláštním bytostem, jakými jsme 

my.
107

 

 

V prvním případě se tedy jedná o klasickou historii, jejímž cílem je lineární popis 

všech událostí, které se v minulosti odehrály. Oproti tomu druhá cesta, po které Historie 

kráčí, jde ruku v ruce s osudem a zkušeností, s poznatky dřívějších generací. Podle 

Foucaulta je myšlení jedince vždy předurčeno právě z hlediska minulých generací a jejich 

vědomostí. 

 

Dochází tedy ke změně myšlení, které Foucault sám označuje jako přechod od řádu 

k historii. Především ho však zajímá, co bylo spouštěcím mechanismem takové obrovské 

proměny myšlení. Jaké byly důvody ke zmizení tabulky, jakožto uspořádávajícího prvku 

klasické epistémé? Proč došlo k propadu obecné gramatiky, přírodní historie a úvah  

o obchodu a bohatství a jejich přetvoření v nové vědní obory jakými jsou filologie, 

biologie a politická ekonomie?  
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Foucault se nespokojuje s obecnou odpovědí, že to bylo způsobeno nahromaděním 

znalostí a objektivnějšími metodami poznání. Naopak se podle něj jedná o ojedinělou 

událost, kterou ještě nejsme s to schopni postihnout. „Aby se rozložila pozitivita 

klasického vědění a vytvořila se pozitivita, z které jsme nepochybně ještě úplně nevyšli, 

bylo zapotřebí fundamentální události, určitě jedné z nejradikálnějších, která se kdy 

v západní kultuře odehrála. Tato událost nám zcela jistě z velké části uniká, jelikož jsme 

v ní dosud lapeni.“
108

 

 

To dokazuje např. tím, že onen posun v dosavadním vědění nastal ve všech 

zmíněných oblastech prakticky ve stejnou dobu. Foucault rovněž rozpoznává v každém 

vědním okruhu dvě fáze, kdy první jsou „…zdvojené reprezentace (…), jejichž úlohou je 

označovat reprezentace, analyzovat je, skládat, rozkládat je, aby v nich vznikl spolu se 

systémem jejich identit a diferencí obecný princip řádu.“
109

 Tato fáze slouží k pozorování 

všech základních bodů dřívějších období. Dochází tak ke kumulaci předešlého vědění. 

 

Druhou fází je rozvržení daných pozitivit, které již nesouvisí se znalostmi 

získanými v minulých epochách, což je podle Foucaulta „…způsob, jímž uvnitř každé 

z pozitivit reprezentativní prvky navzájem pracují, jímž zabezpečují jejich dvojí úlohu 

označovat a artikulovat, jímž ve hře srovnávání dospívají k ustavení pořádku.“
110

  

 

Rovněž dochází k proměně ve vnímání jazyka. Ten měl dříve to privilegium, že na 

základě jasně daných gramatických pravidel nám umožňoval reprezentovat okolní svět. 

„…v klasickém věku měly jazyky gramatiku proto, že měly schopnost reprezentovat. Nyní 

reprezentují na základě této gramatiky…“
111

 Dochází tedy k zásadní proměně, kdy jazyk se 

svými pravidly již neslouží jako nástroj reprezentace, nýbrž reprezentace se děje právě na 

základě gramatických pravidel. 

 

Podle Foucaulta takový obrovský zvrat ve vědění spočívá v proměně vztahu 

reprezentace k sobě samé a k tomu, co je v ní dáno. „…reprezentace ztratila schopnosti 
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zakládat na základě sebe sama, ve svém vlastním rozvíjení a prostřednictvím hry, která ji 

v sobě samé zdvojuje…“
112

  

 

Jak jsem již uvedl, přelom klasické a moderní epistémé je ilustrován na analýze 

Velázquezova obrazu „Dvorní dámy“. Reprezentace se stává nejasnou – naráží na své 

meze. Přestože obraz geniálně spojuje celou síť reprezentací, stále chybí samotný akt 

reprezentace. Jako metodické východisko již nepostačuje tabulka se svou analytickou 

metodou. „Lépe řečeno příroda, lidská přirozenost a jejich vztahy jsou funkcionálními, 

definovanými a předurčenými momenty velkého uspořádání klasické epistémé. A člověk 

jako objemná a primární realita, jako masivní objekt a suverénní subjekt každého možného 

poznání tam nemá žádné místo.“
113

 

 

Toto nové uspořádání, které je ustanovené na základě zdvojování reprezentace jako 

takové a následně i jejich prvků či vztahů mezi jednotlivými prvky, již tabulka ani řád 

nezvládají pojmout. Již není potřeba veškeré věci do tabulky či řádu zařazovat. „Věci se 

stahují ke své vlastní podstatě, konečně spočívají v síle, jež je oživuje, v organické 

struktuře, která je udržuje, v genezi, jež je neustále vytváří, a ve své fundamentální pravdě 

unikají prostoru tabulky.“
114

 

 

Lze mluvit o „oživení“ věcí, jelikož jsou odpoutány od dříve neměnného údělu být 

hodnotami v tabulkách. Věci tak „…nabývají vlastního objemu, definují si vnitřní prostor, 

který je pro naši reprezentaci vně.“
115

 Bytí a poznání věcí zcela mění svou organizační 

strukturu. „Samotné bytí reprezentovaného bude napříště stát mimo samotnou 

reprezentaci.“
116

  

 

Foucault rovněž poukazuje na nutnost řídit se předpokladem jistých daných forem 

založených na kulturní a dějinné tradici, resp. na tom, jak jsou naše poznávací schopnosti 

dány světem, do kterého se rodíme. Samotná empirie poznatků je pak již odvozena od 

tohoto systému.  
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Zde lze vidět paralelu mezi Foucaultovým transcendentálním modem poznání  

a prvky struktury, které jsou charakterizovány svým postavením, které nabývají hodnoty 

podle toho, jak jsou obsazeny. Ve Foucaultově případě vyplněny bytostí, která přijímá ono 

místo a doplňuje jeho transcendentalitu o rovinu empirickou. Prvky struktury – jazyka již 

nedisponují žádným vnějším ani vnitřním určením. Klíčové je samotné rozmístění prvků 

ve struktuře a jejich vztahy, tj. topologické a relační určení.  

   

Tuto strukturalistickou koncepci ve svém díle řeší například G. Deleuze: „Smysl 

vždy vyplývá z kombinace prvků, které samy nic neoznačují (…) nejde však o absurditu, 

která je charakterizována nedostatkem smyslu. Podle strukturalismu je naopak smyslu 

nadprodukce, naddeterminace smyslu a kombinace míst ve struktuře ho vždycky produkují 

víc než dost… nesmysl není opakem smyslu, ale tím co obíháním ve struktuře smysl 

prosazuje a produkuje.“
117

 

 

3.2.3.1 Ideologie a kritická filosofie 

 

V rámci všech změn dochází mj. k „objevu“ ideologie neboli vědy o ideách jako 

jedné z možností budoucího vývoje filosofie. Foucault však ideologiím vytýká, že oblast 

reprezentace prozkoumávají pouze všeobecně, nejde o hledání samotného základu a limitů 

reprezentace. V rámci ideologie je všechno vědění ukotveno do jednoho prostoru  

a zároveň i tvoří zákony platné pro daný prostor. Ideologie tak není schopná oblast 

reprezentace opustit. 

 

Protikladem ideologie je kritická filosofie, která rovněž touto dobou vzniká. 

Společný jim je fakt, že zkoumají vzájemný vztah reprezentací. Oproti ideologii však 

kritická filosofie, především pak Imannuel Kant, tento vztah hledá ve smyslu toho, co ho 

„…umožňuje v jeho obecnosti. Místo, aby zakládal vztah mezi reprezentacemi nějakým 

druhem vnitřního vydouvání, (…) staví ho na podmínkách, které určují jeho všeobecně 

platnou formu.“
118
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Kant tak vlastně vynechává samotnou reprezentaci a zkoumá, z čeho jakákoliv 

reprezentace může existovat. Proto také kritická filosofie podle Foucaulta „…znamená 

práh naší současnosti. Reprezentaci zkoumá nekonečným pohybem, který od 

jednoduchého prvku postupuje ke všem možným kombinacím, ale na základě jeho 

přirozených hranic.“
119

 

 

Kritická filosofie se tedy zasloužila nejen o upuštění od reprezentace z hlediska 

poznávání věcí a přemýšlení o nich, ale rovněž „…umožňuje filozofii života, vůle, slova, 

které v 19. století obsadí prostor, který kritika připravila.“
120

 

 

Podle Foucaulta nastává přechod od klasické k moderní epistémé ve chvíli „…když 

se slova přestala protínat s reprezentacemi a spontánně rozčleňovat poznání věcí.“
121

 Jazyk 

a řeč již nemají moc vykládat svět, jsou rozprostřeny do veškerých oblastní lidského života 

a poznání. Velice důležitou funkcí klasické epistémé byla také skutečnost, že člověka jako 

takového (a vědy o něm) vylučovala. „Podstatný důsledek je ten, že klasická řeč jakožto 

společný diskurs reprezentace a věcí, jako místo, v němž se kříží příroda a lidská 

přirozenost, naprosto vylučuje něco, co by mohlo být „vědou o člověku“. Dokud tato řeč 

v západní kultuře mluvila, nebylo možné, aby byla lidská existence tázána ze sebe 

samé…“
122

 

 

3.2.3.2 Člověk a moderní epistémé 

 

Se zánikem řeči klasické epistémé vznikla vůbec možnost objevení člověka jako 

objektu vědeckých zkoumání. Toto objevení člověka bylo podle Foucaulta nejvýznamnější 

událostí, která se během 19. století uskutečnila. Člověk se dostává do popředí změny  

a veškeré další dění se od něj odvíjí, stává se měřítkem všech věcí, dříve byl pouhou 

součástí světa a jeho zákonitostí. Člověk, jenž byl kdysi sám bytostí mezi ostatními, se 

nyní stává subjektem mezi objekty. Dochází k poznání, že není důležité chápat pouze 
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okolní vztahy a zákonitosti, ale obrací svou pozornost i k sobě samému. Člověk „… se 

stává subjektem a objektem svého vlastního chápání.“
123

 

 

Na místo jazyka a jeho prostředků tedy obrazně přichází nově objevený člověk. 

Člověk je středobodem všeho zájmu a zároveň je chápán i jako ústřední bod všeho 

doposud známého. Je tak „…nutně principem a prostředkem každé produkce.“
124

 Avšak se 

snahou o pochopení veškerého vědění, které člověka obklopuje, přichází uvědomění, že 

toto vědění je člověku „…vnější a je starší než jeho zrod.“
125

 Dochází k pomalému 

uvědomování si vlastní konečnosti. „Víme, že člověk je konečný, stejně jako známe 

anatomii mozku, mechanismus produkčních nákladů nebo systém indoevropského 

časování.“
126

  

 

Dochází tedy k rozkladu reprezentace do mnoha oblastí, čímž přestává být jediným 

možným, stále se opakujícím systémem poznávání. Jelikož dříve reprezentace 

představovala již reprezentované a svou úlohu zde měla i podobnost, fungoval systém, 

který byl prakticky nekonečný. S příchodem člověka jako subjektu v nekonečné řadě 

objektů však dochází k radikální změně. Výsledky veškerých zkoumání jsou vztahovány 

vůči člověku, člověk je jediným měřítkem a dochází tak ke vzniku nového systému 

nahrazujícího systém reprezentací. 

 

To má za následek, že v některých případech se člověk sám sobě jeví jako omezený 

a v jednom okamžiku i konečný. Foucault toto prozření pojmenovává „analytikou 

konečnosti“, v níž „…bytí člověka bude moci založit všechny podoby toho, co mu ukazuje 

v jejich pozitivitě, že není nekonečný.“
127

 

 

S objevem člověka ruku v ruce dochází ke vzniku humanitních věd a antropologie 

člověka. Takovéto rozvržení je však pro Foucaulta nedostatečné. Na poli filosofie totiž 

člověk uvědomující si svou vlastní konečnost zjišťuje, že jednotlivé složky se začínají 

opakovat, a je tak nucen hledat další způsoby poznání. „Antropologické uspořádání 

moderní filozofie spočívá v tom, že se zdvojuje dogmatismus, že se rozděluje do dvou 
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různých rovin, které se navzájem podpírají a navzájem se omezují: předkritická analýza 

toho, co člověk je ve své podstatě, se stává analytikou všeho, co se může obecně 

zkušenosti člověka dát.“
128

 

 

Vědění je tak uzamčeno v antropologickém zámku, ze kterého je možné se 

osvobodit jedině zánikem člověka jako středobodu veškerého poznání, čímž se filosofické 

bádání přesune zpět na začátek, tedy před objevení člověka. 

 

3.2.4 Moderní epistémé a ekonomie 

 

Lidé v klasické epoše mysleli bohatství, jazyky a přírodu na základě obecného 

rozvrhu, který jim nedal pouze pojmy a metody, ale který i definoval určitý způsob bytí 

řeči, přírodních individuí a předmětů potřeby a žádosti. Takovýto způsob bytí byl modem 

reprezentace.  

 

Moderní epistémé však znamená postupný rozklad celého řádu reprezentace. Konec 

18. století je poznamenán podobnou diskontinuitou té, která na počátku 17. století 

znamenala konec myšlení renesančního. Tabulka identit se rozpadá, bortí se vztah mezi 

označujícím znakem a označovanou ideou, která tvořila podmínku možnosti vědění 

klasické doby, dochází ke značné neprůhlednosti.  

 

V rámci navázání reprezentace určitého předmětu potřeby na všechny ty, které 

mohou stát proti němu v aktu směny, je třeba se uchýlit k formě a množství práce, jež 

určuje jejich hodnotu. Věci nejsou v nepřetržitém pohybu trhu hierarchizovány jinými 

předměty nebo jinými potřebami, ale činností, která je vytvořila a která se do nich tak 

uložila. Hodiny a dny nezbytné k výrobě, k jejich získání či představě jsou jejich vlastní 

vahou, obchodní hodnotou a vnitřním zákonem, tedy tím, co můžeme nazývat jejich 

skutečnou cenou.
129

 

 

Statut moderní epistémé s ohledem na proměny elementární obsahových 

komponentů – práce, života a jazyka, vystihuje podle mého následující pasáž ve Slovech  
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a věcech. „Filologie, biologie a politická ekonomie se nevytvořily na místě Všeobecné 

gramatiky, Přírodní historie a analýzy bohatství, ale tam, kde vědění nebytuje v prostoru, 

které nechávalo prázdným, v hloubce brázdy, která oddělovala jeho velké teoretické 

segmenty a byla naplněna hlukem ontologického kontinua. V 19. století se předmět vědění 

vytváří tam, kde právě utichá klasická plnost bytí.“
130

 

 

Pokud jde o to, jak se přesouvá vnímání výdobytků práce a jak vzniká moderní 

ekonomie, chtěl bych v následujícím výkladu sledovat, jak Foucault reflektuje myšlení 

několika významných myslitelů. V následujících dvou podkapitolách se budu věnovat 

tomu, jak se v díle Slova a věci Foucault přímo obrací k ekonomům, jako jsou Adam Smith 

a David Ricardo. Třetí podkapitolu jsem zařadil do této části výkladu jako určitý úvod ke 

kapitole 4. Zároveň se pokusím nastínit pár motivů marxistické teorie, které jsou podle 

mého patrné ve Foucaultově popisu moderní epistémé.  

 

3.2.4.1 Adam Smith 

 

Adam Smith (1723-1790) byl skotský ekonom a filosof, dodnes je považován za 

zakladatele moderní ekonomie. Přestože je Smith znám především jako ekonom, který 

zavedl teorii neviditelné ruky trhu (viz dále), věnoval se i jiným oblastem, např. oblasti 

morálky. Intenzivně zkoumal problém skloubení křesťanských požadavků po nezištnosti  

a shovívavosti člověka s argumenty Hobbese a Mandevilla, podle jejichž tvrzení je lidský 

jedinec egoistický tvor sledující pouze vlastní zájem.  

 

V roce 1759 publikoval svou první práci Teorie mravních citů, kde se věnuje 

především složitosti mravních vztahů. Dochází ke zjištění, že lidé nejsou přirozeně 

egoističtí, ale mají přirozenou potřebu se spontánně sdružovat. Z toho pro Smitha vyplývá, 

že společenský život tak vzniká bez jakýchkoliv vnějších zásahů. Člověka chápe jako 

bytost společenskou, klade silný důraz na kvality, jakými jsou lítost, soucit či emoce, které 

lidé pociťují při neštěstí druhých. To však není v rozporu s jeho pozdější ekonomickou 

teorií, jelikož ta je postavena pouze na zájmu jednotlivce o sebe sama. 
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První a zároveň jedinou knihu věnující se ekonomickým tématům vydal Smith 

v roce 1776 pod názvem Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.
131

 Smith se 

zaměřuje na detailní popis celé ekonomiky, pojednává o hodnotě výrobku, lidské práce, 

poptávce a nabídce, hodnotě peněz, hodnotě statků, funkci a způsobech směny zboží  

a materiálu, funkci toku zboží a poptávky po lidské práci. Pravděpodobně jako první se 

snaží o celistvé zmapování celého ekonomického systému. 

 

Smith se opírá o představu, že veškeré ekonomické jevy a procesy vychází 

z přirozené povahy člověka. Ten sledováním vlastního prospěchu dává do pohybu celý 

systém a jeho vývoj. Mechanismus utváření souladu (harmonie) individuálního  

a společenského zájmu pak nazývá neviditelnou rukou trhu. Dochází tak ke značnému 

posunu oproti pozici morální filosofie, která za základní lidské vlastnosti považuje 

solidaritu a dobročinnost, od kterých následně odvozuje uspořádání společnosti.  

 

Východiskem se stává sledování vlastního prospěchu, což je podle Smitha pro 

člověka nejpřirozenější vlastnost a umožňuje mu tak aplikovat liberální přístup na pojetí 

samotného předmětu ekonomie. „..každý sleduje pouze vlastní zisk a jako v řadě jiných 

případů ho vede jakási neviditelná ruka, aby pomáhal dosáhnout cíl, o který mu vůbec 

nejde…. Tím, že sleduje vlastní zájmy, nejednou prospěje zájmům společnosti více, než 

kdyby jim chtěl skutečně prospět“.
132

 

 

Smith je ostrým kritikem merkantilismu, uvádí, že státní zásahy do hospodářství 

značně brzdí rozvoj a růst bohatství. Mezi základní kategorie tržního hospodářství dle jeho 

rozvrhu patří práce, produktivita práce, dělba práce, akumulace kapitálu a velikost trhu. 

Důraz je kladen na práci, která je zdrojem bohatství, kterým Smith rozumí statky ve formě 

výrobků schopných uspokojovat potřeby. Proto za produktivní považuje pouze práci 

vynakládanou v oblasti materiální výroby
133

, naopak práci ve smyslu poskytování 

nehmotné služby nepovažuje za produktivní. 

 

Nejdůležitějším předpokladem růstu bohatství je dělba práce. Podle Smitha je 

celkový fond práce ve společnosti pevně určen, to však žádným způsobem nemá vliv na 
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celkovou velikost produktu. Velikost produktu je odvozena totiž pouze od produktivity, 

efektivity vynaložené práce, kde hlavním faktorem je právě dělba práce. 

 

Rozvíjí mj. teorii absolutních hodnot, která podporuje mezinárodní směnu výrobků, 

které dokáže jedna země vyprodukovat levněji než druhá. Teorii demonstruje na příkladu 

Anglie a Francie, kdy Anglie dokáže levněji vyrábět ocel a Francie oproti tomu víno. 

Vzájemnou směnou dochází ke zvyšování národního bohatství, jelikož se díky specializaci 

vyrobí více zboží v obou zemích. 

 

Na Smithovo dílo navázalo mnoho významných ekonomů, např. David Ricardo či 

John Stuart Mill, do značné míry ovlivnilo i Karla Marxe.
134

 

 

Pro Foucaulta Smith nepředstavuje typického představitele moderní doby, přesto jej 

však považuje za zakladatele politické ekonomie. Jeho přístup a analýzy nijak zásadně 

nevybočují od přístupu představitelů klasické epistémé, avšak přichází s novým prvkem, 

kterým je pojem práce. Vztahy směny a spotřeby již navzájem nejsou plně 

reprezentovatelné, jelikož bohatství již nereprezentuje potřeby, nýbrž práci. „Původním 

zdrojem všech nutných životních prostředků a věcí zpříjemňujících život, které každý 

národ ročně spotřebuje, je jeho roční práce, a předmětem oné spotřeby je buď přímý 

produkt této práce, nebo to, co se za tento produkt koupí od jiných národů.“
135

 Smith práci 

pojímá jako univerzální jednotku, ukazatel míry zjednodušený na čas a námahu, tedy 

veličiny, které mají všechny druhy práce společné. 

 

Nelze však říci, že to byl právě Smith, který objevil práci jako ekonomický pojem, 

jelikož jej lze nalézt již u Cantillona, Quesnaye či Condillaca. Důležité však je, že „jí vždy 

uchovává funkci analýzy směnného bohatství, tato analýza však není čistý a jednoduchý 

moment k převedení směny na potřeby (…). Odhaluje jednotu neredukovatelného, 

nepřekonatelného a absolutního měřítka.“
136

 Bohatství je tak rozděleno podle jednotek 

práce, které bohatství skutečně vytvořily. Předměty bohatství jsou stále reprezentativními 

elementy, avšak to, co ve výsledku reprezentují, již nejsou předměty žádosti, nýbrž práce. 
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Potřeby a směna výrobků (reflektující tyto potřeby), jsou i nadále principem 

ekonomie, jsou jejím hnacím motorem. Práce a její dělba jsou pouhými následky. Uvnitř 

směny však je v řádu ekvivalencí měřítko ustavující ekvivalence zcela jiné povahy než 

potřeba. Nemění se podle žádosti jednotlivců, jedná se o absolutní měřítko. Smithova 

analýza tak představuje podstatný přelom, jelikož „rozlišuje důvod směny a měřítko toho, 

co se dá směnovat, povahu toho, co se směňuje, a jednotky, které umožní jejich rozbor. 

Směnu provádíme, je-li potřeba a měníme právě to, co potřebujeme, ale řád směn, jejich 

hierarchie a rozdíly mezi nimi vznikají na základě jednotek práce, které byly do daných 

předmětů vloženy.“
137

 

 

Smith tak formuluje princip řádu, který se nedá redukovat na pouhou analýzu 

reprezentace. Objevuje práci, čímž myslí námahu a čas, pracovní den, který mj. člení  

a opotřebovává lidský život. Ekvivalence předmětů žádosti se již neustavuje 

prostřednictvím jiných předmětů a jiných žádostí, ale prostřednictvím něčeho, co je pro ně 

radikálně heterogenní. Řád v bohatství neexistuje z důvodu, že lidé mají srovnatelné touhy, 

nýbrž proto, že „všichni podléhají času, námaze, únavě a nakonec samotné smrti.“
138

 

Jedinci tak jsou účastni směny na základě svých potřeb a přání, nicméně mohou směnovat 

proto, že podléhají času a velké vnější fatalitě. 

 

3.2.4.2. David Ricardo 

 

David Ricardo (1772-1823) je považován za představitele klasické teorie 

mezinárodního obchodu, patří mezi zakladatele Anglické vědecké společnosti. V roce 1817 

vydal knihu Zásady politické ekonomie a zdanění, která je považována za jedno 

z nejvýznamnějších děl ekonomie vůbec.  

 

„Ricardovo dílo Zásady politické ekonomie a zdanění je po Bohatství národů 

dalším základním dílem klasické politické ekonomie a je považováno za jedno 

z nejobtížnějších ekonomických děl vůbec (…) V knize najdeme například první náznaky 

marginální analýzy, první náznaky o významu času pro ekonomickou analýzu, první 
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vědeckou teorii zahraničního obchodu /teorii komparativních nákladů/, první analýzu 

významu fixního a oběžného kapitálu atd.“
139

 

 

Ricardo se především snaží navázat na Smithovu ekonomickou teorii, opravit 

některá její sporná místa a rozšířit jí o několik nových poznatků. Zabývá se teorií 

mezinárodního obchodu a přichází s vlastní teorií komparativních výhod
140

, v níž dokazuje, 

že mezinárodní směna je výhodná i v případech, kdy jsou veškeré absolutní výhody na 

straně jedné země, jinak řečeno, že mezinárodní směna je výhodná i v situaci, kdy jedna 

země dokáže veškeré zboží vyrobit s nejnižšími náklady. 

 

Ricardo se rovněž věnuje teorii hodnoty, na základě které by objevil klíč 

k rozdělování mezd a zisků, jelikož není spokojen se Smithovým předpokladem, že cena je 

určena pouze na základě nabídky a poptávky. Ve svém výzkumu následně otázku poptávky 

a nabídky prakticky zcela opomíjí, což vede některé jeho následovníky k formulaci 

„pracovní teorie nadhodnoty“. Mezi nejznámější teoretiky, kteří teorii hodnoty předělali na 

teorii nadhodnoty, patří Karel Marx, kterému se budu věnovat v následující kapitole. 

 

Ricardo vycházel z předpokladu, že v případě že je práce zdrojem bohatství, musí 

být i zdrojem hodnoty. To ho vede k domněnce, že veškeré zboží v sobě musí mít umístěné 

množství práce potřebné pro jeho výrobu. Hodnota, a tedy i cena zboží se tak odvíjí od 

toho, kolik se již do ní vložilo práce. Kapitál potřebný k výrobě zboží Ricardo považoval 

za součást hodnoty zboží, jelikož byl rovněž vytvořen dřívější prací. 

 

Ricardo si však uvědomuje rozpory, které jeho teorie přináší. Při výzkumu časové 

struktury práce vložené do zboží zjišťuje, že je důležité sledovat např. i to, kdy se daný 

objem práce uskuteční. Při stejných investicích během stejné doby ale v rozdílném pořadí 

bude výsledná hodnota produktů rozdílná. A to i v případě, že je do výrobku investováno 

stejné množství kapitálu při stejném množství práce. Teorie hodnoty tak u Ricarda přestává 

fungovat a pro stanovení cen není objektivně použitelná. 
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Pohledem Foucaultovy archeologické metody v moderní epistémé nahradila výroba 

jako fundamentální útvar v prostoru vědění směnu a odhalila nové předměty poznání 

(kapitál) a vytvořila nové pojmy a nové metody, jako např. analýzu forem výroby.  

 

Pro Foucaulta je David Ricardo první opravdový představitel moderní epistémé 

z hlediska politické ekonomie. Ricardo se Smithem polemizuje v otázce výkladu pojmu 

práce. Smith mluví o práci jako o neměnném měřítku všech hodnot věcí. Tuto roli však 

práce může vykonávat pouze za předpokladu, že množství práce nezbytné k vyrobení 

určité věci je stejné jako množství práce, za kterou se mohla tato věc ve směnném procesu 

koupit. Ricardo tuto jednotu pojmu práce odmítá a zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi 

silou, námahou a časem dělníka, které se kupují a prodávají od práce na druhé straně, 

kterou vnímá jakožto zdroj hodnoty věcí.  

 

Smithovi může práce sloužit jako společná jednotka pro všechno ostatní zboží, 

jelikož ji lze rozebrat na dny živobytí. Pro Ricarda však umožňuje množství práce stanovit 

cenu věci nikoliv pouze proto, že tuto věc je možné reprezentovat v jednotkách práce, ale 

především a fundamentálně proto, že práce jakožto výrobní aktivita je zdrojem vší 

hodnoty. „Hodnota přestala být znakem a stala se produktem.“
141

 Každá hodnota pak čerpá 

svůj původ z práce. Zatímco v klasickém věku slouží obchod a směna za nepřekročitelný 

základ analýzy bohatství, Ricardo představuje možnost směny založené na práci. Teorie 

výroby bude předcházet teorii oběhu zboží. 

 

Ricardo oddělil vytváření hodnoty od její reprezentace, čímž na úrovni podmínek 

možnosti myšlení umožnil artikulaci ekonomie na historii. „Bohatství se už nerozdělují do 

tabulky a nevytvářejí tak systém ekvivalencí, ale organizují se a akumulují v časové řady: 

jakákoliv hodnota není určena prostředky, které umožňují její analýzu, ale podmínkami 

výroby, které ji vytvořily.“
142

 

 

Ricardova analýza mění pohled také na problematiku nedostatku. Zatímco klasická 

analýza definovala nedostatek ve vztahu k potřebě, zjednodušeně lze říci, že si lidé 

představovali předměty, které nemají. I přesto existuje bohatství, jelikož půda vytváří 

v nadbytku předměty, které nejsou ihned spotřebovány a mohou tak reprezentovat jiné 
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bohatství při směně a obchodu. Ricardova analýza je zcela opačná – nemluví  

o velkorysosti půdy, ale o její lakotě. „A první není potřeba a reprezentace potřeby 

v lidském duchu, ale sám původní nedostatek.“
143

 

 

Práce či ekonomická aktivita se dle Ricarda objevila až v momentě, kdy počet 

obyvatel stoupl natolik, že se již nebyli schopni uživit pouze na základě využívání plodů 

země. Předkládá, že lidé v každém okamžiku historie pracují pouze pod hrozbou smrti. 

Ekonomii činí nezbytnou neustálá a fundamentální situace nedostatku. Práce a námaha 

jsou pro ekonomii jediným prostředkem jak zrušit tuto fundamentální nemajetnost  

a překonat okamžik smrti. Pozitivita ekonomie tak spočívá v antropologické oblasti. 

„Homo oeconomicus není ten, kdo si reprezentuje své vlastní potřeby a předměty, jež je 

mohou uspokojit, nýbrž ten, kdo prožívá svůj život, ničí ho a ztrácí ho při pokusu uniknout 

blízkosti smrti.“
144

 Richardova ekonomie tedy spočívá na antropologii, která se konečnosti 

pokouší stanovit konkrétní podobu. 

 

Pozemková renta tak podle Ricarda není důsledkem úrodnosti, ale naopak její 

neúrodnosti. Dochází k nárůstu populace, lidé musí využívat stále méně úrodnou půdu. 

Dochází sice k nominálnímu růstu cen, reálně však zůstávají na úrovni minimálních 

nákladů na život. Zisk podnikatelů klesá tak, jak stoupá pozemková renta, a to až do doby 

než budou zisky podnikatelů tak nízké, že již nebude možné zaměstnávat nové dělníky. 

Došlo by ke stagnaci populace a nikdo by již nemohl obdělávat novou ještě méně úrodnou 

půdu. „Historie se poté znehybní. Lidská konečnost bude určená jednou a provždy, tedy na 

neurčitý čas“
145

 

 

Je jistým paradoxem, že zastavení Historie umožňuje myslet právě dějinnost, kterou 

Ricardo do ekonomie zavedl. Zatímco klasické myšlení utvářelo ekonomii jako stále se 

měnící a otevřenou, „od 19. století kumulativní čas populace a produkce, nepřerušovaná 

historie nedostatku umožňuje myslet ochuzení Historie, její postupnou netečnost, 

petrifikaci a brzy její nehybnost skály.“
146

 Historie podle Ricarda existuje pouze do doby, 

kdy je člověk konečným přírodním jsoucnem, poté se musí zastavit a znehybnět. Foucault 

mluví o Ricardově pesimistickém pohledu, který ústí v uvědomění si vlastní konečnosti. 

                                                 
143

 FOUCAULT, Michel. Slová a veci. Bratislava: Kalligram, 2000. S. 267. 
144

 Ibid., s. 268. 
145

 Ibid., s. 269. 
146

 Ibid., s. 270. 



72 

 

 

Zatímco ekonomie 18. století se tak vztahovala k mathésis, neboli k univerzální 

vědě o všech možných řádech, ekonomie 19. století odkazuje k antropologii jakožto 

k diskursu o přirozené konečnosti člověka.  

 

V Ricardově pojetí je tedy historie úzce propojena s antropologií konečnosti. 

Výsledkem tohoto propojení je časový bod, což je událost, během které se člověk setkává 

s omezením, které není ničím jiným než jím samým – jeho omezenou schopností pracovat, 

tvořit a rozšiřovat se (expandovat). Tento pesimistický Ricardův pohled je založen na 

vidině vyčerpání přírodních zdrojů. Výsledným (konečným) stavem je pak ustálení počtu 

obyvatelstva a přizpůsobení práce daným podmínkám. „Od této chvíle se konečnost  

a výroba budou překrývat v jediné figuře.“
147

 

 

3.2.4.3 Karl Marx 

 

Karl Marx (1818-1883) byl především německý filosof, kritik klasické ekonomie  

a teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Již během studií na univerzitách 

v Bonnu a Berlíně se u něj začínají probouzet revoluční tendence. S Marxem je úzce spjato 

jméno Friedricha Engelse, který jej doprovázel a podporoval prakticky celý život  

a s kterým v roce 1848 sepsal Komunistický manifest.
148

 

 

Věnoval se politické publicistice, byl šéfredaktorem „Rheinische Zeitung“, zabýval 

se studiem Ludwiga Feuerbacha a jeho materialismu, i spisy utopistických socialistů. 

Během svého života napsal řadu knih a článků, většinu svých děl napsal v Londýně, kde se 

nakonec natrvalo usídlil. Za zmínku stojí zcela jistě dílo Ke kritice politické ekonomie.
149

 

 

Marxovu tvorbu ovlivnilo mnoho vlivů. K těm hlavním patří Hegelova filosofická 

dialektika, politická ekonomie Davida Ricarda a učení francouzských socialistů. Hegel vidí 

svět v neustálém pohybu a vývoji. Jeho systém je systémem dialektického idealismu, 

hlavními silami jsou zde pro Hegela ideje. Ideu vidí jako vývojový proces, jelikož pro něj 
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byla základem veškerého jsoucna. Hmotné věci jsou pro Hegela druhotné, jedná se pouze  

o zhmotnění idejí. 

 

V tomto bodě se Marx s Hegelem rozchází, jelikož za ony síly nepovažuje ideje, 

avšak ekonomické třídy, které jsou nuceny reagovat na vnější vlivy. Marx je oproti 

idealistovi Hegelovi materialistou: „ideálno není nic jiného, než materiálno přenesené do 

lidské hlavy.“
150

 

 

Odmítá existenci přirozeného společenského řádu, jelikož se lidská společnost 

neustále mění a vyvíjí. Společenský řád považuje za normálně se vyvíjející, pokud 

odpovídá dosažené úrovni výrobních metod společnosti. Marx tedy Hegelovu dialektiku 

uplatnil na materialistickém základu. 

 

Marx přisuzuje velkou roli dějinám, ze kterých je třeba se učit. Jako první nutnou 

podmínku veškerých dějin vidí Marx existenci lidských jedinců, přičemž je otázka, jak 

odlišit člověka od zvířete. Lidé se od zvířat podle Marxe odlišují výrobou prostředků ke 

svému životu. „Tím, že lidé produkují prostředky ke svému životu, produkují nepřímo  

i svůj materiální život.
151

 

 

Výroba začíná již s rozmnožováním obyvatel a nutnou podmínkou další výroby 

jsou určité vazby mezi jednotlivci. Lidský jedinec tak není schopen vyrábět sám, ale musí 

ve výrobě spolupracovat. Marx klade důraz na způsob této spolupráce, jelikož zásadním 

způsobem formuje společenské vztahy mezi lidmi instituce. Je pro něj základem 

společenského řádu.
152

 

 

Každá nová výrobní síla, pokud není jen kvantitativním rozšířením do té doby již 

známých výrobních sil, vede k dalšímu rozvoji dělby práce. „Každému jednotlivému 

stupni vývoje dělby práce odpovídá určitá forma vlastnictví; tj. stupeň dělby práce určuje 

pokaždé i vzájemné vztahy individuí, pokud jde o materiál, nástroj a produkt práce.“
153
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Mezi výrobní silou, stavem společnosti a vědomím musí dle Marxe dojít k rozporu, 

jelikož duševní a hmotná činnost, požitek a práce připadnou v závěru jiným individuím. 

Dochází tak ke střetu jednotlivých výrobních sil a společenských vztahů, které brání 

rozvoji těchto výrobních sil. Kapitalismus tak Marx vidí jako historicky podmíněnou 

soustavu, která musí nutně zaniknout. 

 

Jsou to právě výrobní podmínky, které určují směr vývoje společnosti, materiální 

poměry tak ovlivňují ty společenské. Za hybnou sílu historického vývoje vidí třídní boje  

a revoluce, a proto by i dějiny lidstva měly být dějinami třídních bojů, dějinami bojů mezi 

vykořisťovanými a vykořisťovateli, mezi vládnoucí a ovládanou třídou. Podle Marxe je 

třeba celé dějiny vyložit jako zápas tříd a ekonomickou nadvládu. 

 

Ve svých dílech Marx zmiňuje pojem „nadpráce“
154

, který spadá pod pojem 

„nadhodnota“, kde je do velké míry ovlivněn již zmiňovaným Davidem Ricardem. Za 

tímto pojmem lze nalézt určitý druh nespravedlnosti mezi jednotlivými třídami.  

 

Podle Marxe nechce kapitalista při výrobě vyrobit pouze užitnou hodnotu, která je 

rovna směnné hodnotě, ale chce vyrobit i zboží, které má větší hodnotu, než práce do něj 

vložená. Nechce tedy vyrobit pouze užitnou hodnotu, ale i nadhodnotu, kterou Marx vidí 

v přebytku nad původní hodnotu. „Kapitalista, který vyrábí nadhodnotu, tj. vysává 

neplacenou práci přímo z dělníků a fixuje ji ve zboží, je první, kdo si přivlastňuje tuto 

nadhodnotu, ale naprosto není jejím posledním vlastníkem.“
155

 

 

Kapitalista je nucen se dělit o tuto nadhodnotu s dalšími kapitalisty, kteří se 

pohybují v jiné oblasti. Nadhodnota se tedy dále dělí na další části a připadá dalším 

osobám v různých podobách, jakými jsou např. zisk, úrok, obchodní zisk či pozemková 

renta. 

 

Nadpráci pak Marx vidí ve vykořisťování dělníka, který musí k práci nutné pro 

uživení sebe sama přidat ještě práci k výrobě životních prostředků majitele výrobních 
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prostředků. Dělníky přirovnává k nevolníkům, kteří až po odpracování práce pro pána 

mohli ve volném čase obhospodařit svůj pozemek. 

 

Marx podle Foucaulta dešifruje vztah Historie a antropologické konečnosti 

opačným směrem než Ricardo. Negativní roli zde hraje právě Historie, která vyostřuje tlak 

potřeb, zvyšuje nemajetnost a nutí jedince stále více pracovat, aniž by však dostávali více, 

než potřebují ke svému přežití. Tito jedinci pak balancují na hranici smrti. „Co jiní 

přisuzují přírodě nebo spontánnímu řádu věcí, v tom oni dokážou rozpoznat výsledek 

historie a odcizení konečnosti, která nemá tuto formu.“
156

 Jsou tak jediní, kdo chápou 

pravdu o lidské podstatě a mohou ji dosáhnout převratem Historie jako takové. 

 

Tím, že Historie zbavuje člověka jeho práce, se dostává na povrch pozitivní forma 

jeho konečnosti – jeho konečně osvobozená materiální pravda.  

 

Podrobnější analýze Marxova díla se budu věnovat v následující kapitole, v níž 

porovnám Foucaultův pohled na Marxe s pohledem Althusserovým. 

 

3.3 Dosavadní definice pojmu ekonomie v díle Slova a věci 

 

V názvu své práce ohlašuji, že se budu zabývat pojmem ekonomie v díle Slova  

a věci. Díky rozboru jednotlivých epistémé je nyní patrné, že samotný pojem ekonomie 

souvisí přímo pouze s moderní epistémé a v předchozích dvou etapách vlastně sledujeme 

vývoj tohoto pojmu. Napsal jsem „sledujeme vývoj“, ale jak je patrné z výkladu abstraktu 

Foucaultova myšlení, nelze si představit kauzální kontinuálnost změn, které vedou 

k nějakému termínu, jenž dnes používáme ať už v jeho finální či dosavadní podobě. Díky 

Foucaultově archeologickému rozboru třech různých typů dobových vědění však můžeme 

nazírat strukturu myšlení, vědění, poznání, ale také toho, jak lidé smýšleli o hodnotě věcí, 

práce a vlastně i o sobě samých.  

 

V rámci renesanční epistémé lze pozorovat, že hodnota věcí je předem určena  

a dána člověku k dispozici, stejně jako celý okolní svět. Představa je taková, že drahé kovy 
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jsou na světě proto, aby byla možná směna. Kov je znakem bohatství díky svým 

charakteristickým vlastnostem a je mu obecně přisuzována vysoká hodnota – je žádaný. 

Jako takový je směnitelný za všechno ostatní, proto se také z drahých kovů razily mince. 

Peníze však nereflektují pouze cenu kovu, ale zároveň oceňují kov ve vztahu ke zboží, jež 

je za něj směnitelné. Jednou z klíčových charakteristik ekonomického myšlení v období 

renesance je pak to, že výrobky, které vznikly rukou člověka, jsou ve vzájemné 

korespondenci s přírodním bohatstvím ukrytým v zemi. Hodnota, cena a peněžní substance 

jsou vymezeny na základě podobnosti. Tento systém reflektuje chápání jazyka potažmo 

znaků i metodické přístupy ve vědách.  

 

V klasické epistémé již není podobnost určujícím elementem pro dešifrování 

jazyka, poznání, ale ani hodnoty, ceny a peněz. Stále ještě nelze mluvit o ekonomickém 

chápání směnných vztahů v korelaci s uvedenými pojmy. V této epistémé Foucault hovoří 

o analýze bohatství. Ústředním motivem, který určuje charakter dané doby, je 

reprezentace. Peníze nyní nemají mít cenu samy o sobě – připodobňovat se hodnotě jako 

takové, ale musí být schopny reprezentovat to, co cenu má.  

 

Pro analýzu bohatství v klasickém období je příznačná teorie merkantilismu. Pro 

merkantilismus platí, že peníze mohou reprezentovat veškeré bohatství, protože jsou 

obecným nástrojem analýzy a reprezentace a pokrývají celou oblast bohatství. Veškeré 

bohatství tak lze vyjádřit penězi a tím tak přichází do oběhu. Bohatství se nahlíží jako to, 

co je reprezentovatelné a co je navíc předmětem touhy, to znamená to, co je označeno 

nutností, užitečností, požitkem či vzácností. Kovy tak získávají na hodnotě a užitečnosti, 

jelikož výroba zlatých a stříbrných mincí jim dala využití a vzácnost, které tyto kovy samy 

o sobě nemají. Merkantilismus tak „osvobodil“ peníze od postulátu vlastní hodnoty kovu. 

 

Do řádu lidské aktivity je zaveden pojem pokroku, hře znaků a reprezentací je 

přidělen časový index, který podmínku pokroku definuje. Nenalézáme ho v žádné jiné 

oblasti teorie řádu. Čas dává hodnotu lidské práci a lidským výtvorům, odlišuje cenu lidské 

práce od ceny přírodních jsoucen. Tento fakt se také stane důsledkem ekonomického 

uvažování v moderní epistémé. Peníze v klasické epistémé však stále reprezentují hodnotu 

a reprezentace je způsob, jímž je definována i lidská práce. 
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V rámci moderní epistémé, kdy dochází ke zhroucení reprezentace, se systém 

přiřazování hodnoty „obrací naruby“. Je to právě lidská práce, která dává věcem hodnotu  

a dává hodnotu času, který je potřeba k produkci statků. Specifika pojetí moderní epistémé 

pak definuji především skrze vybrané autory, o nichž Foucault hovoří nebo ze kterých 

vychází.  

    

Adam Smith, stejně jako David Ricardo patří k zakladatelům moderní ekonomie. 

Jejich názory a koncepce jsou v mnoha ohledech platné dodnes. O jejich důležitosti svědčí 

i skutečnost, jaké pozornosti se jim od Foucaulta v rámci výkladu klasické, resp. moderní 

epistémé dostává. Karel Marx je oproti tomu jedním z nejdiskutovanějších autorů  

20. století, který významně ovlivnil myšlení celé společnosti i Michela Foucaulta. 

 

Louis Althusser měl k Michelu Foucaultovi velice blízko jak dobově, tak 

myšlenkově. Značně jej ovlivnil v jeho prvotním náhledu na marxismus a komunismus, 

přestože se od této ideologie Foucault později odklonil, jak ostatně poznamenávám již 

v úvodu této práce. Vzhledem ke zmíněné blízkosti a vzhledem k faktu, že se oba autoři 

osobou Karla Marxe, potažmo ekonomií zabývali, věnuji následující kapitolu popisu 

rozdílného přístupu obou autorů. 
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4. Foucault a Althusser - marxismus v reflexi pojmu ekonomie v díle 

Slova a věci 

 

V této části práce se věnuji pohledu Michela Foucaulta a Louise Althussera na dílo 

Karla Marxe.  Mým cílem není komplexní (re)interpretace Marxova teoretického odkazu, 

zaměřím se především na problematiku, kde Marx v rámci dějin ekonomického myšlení 

zaujímá výsadní postavení. Jde o téma nadhodnoty a jejího pojmového uchopení.   

 

Zmíním, jakou pozici přiřazuje Foucault Marxovi  na poli ekonomického myšlení,  

a rovněž se budu věnovat „epistemologického zlomu“, který Althusser klade mezi Marxe  

a klasickou politickou ekonomii reprezentovanou především Adamem Smithem a Davidem 

Ricardem.  

 

4.1 Althusserova interpretace Karla Marxe  

 

V této kapitole se věnuji interpretaci myšlenek Karla Marxe z pohledu Louise 

Althussera a jeho spolupracovníků, přičemž vycházím především z jejich společného díla 

Číst Kapitál.
157

 Louis Althusser zde interpretuje Marxovo dílo Kapitál poměrně svérázným 

a netradičním způsobem. Porovnáme-li tuto interpretaci s Foucaultovým přístupem, 

kterému se budu věnovat v další části práce, zjistíme, že se tyto interpretace značně liší. 

Dokonce lze konstatovat, že Foucault a Althusser Marxův teoretický přínos  

a vůbec jeho postavení v dějinách myšlení vnímají naprosto protikladně, což také budu 

demonstrovat na následujících řádcích.  

 

4.1.1 Symptomální čtení 

 

Podkladem pro knihu Číst Kapitál byla série seminářů přednášených na École 

Normale Superiere v letech 1964 - 1965. Na tehdejší poměry šlo o poměrně kontroverzní, 

ale i odvážnou publikaci, protože Marx zde byl popsán z úplně nového úhlu pohledu – jako 

teoretik antihumanismu a zakladatel nového typu vědy.  
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Jednou z ústředních tezí Althusserovy knihy je předpoklad, že v rámci vývoje 

Marxova myšlení došlo k tzv. „epistemologickému zlomu“, který Althusser klade do roku 

1845, a konkrétně je myšleno dílo Německá ideologie, jež Marx sepsal společně 

s Engelsem. Althusser v knize klade do protikladu dvě Marxova myšlenková stádia – to 

rané, kde je vnímán jako myslitel člověka, odcizení či zvěcnění, a to závěrečné, které 

symbolizují díla Ke kritice politické ekonomie a Kapitál. V rámci tohoto zlomu došlo podle 

Althussera k založení nové vědy (historického materialismu) a ke vzniku nové filosofie 

(dialektického materialismu). 

 

K marxismu a jeho oprávněnosti coby vědeckého směru se do dnešní doby 

vyjadřovala celá řada osobností, nicméně Althusserův přístup byl z určitého hlediska 

unikátní a specifický. Jeho cílem bylo marxismu poskytnout životaschopnou epistemologii, 

která mu dosud chyběla.  

 

Zároveň se snaží o návrat k autentickému marxismu, o návrat k samotnému 

Marxovi a jeho očištění od mýtů stalinismu a hegelovského či humanistického marxismu. 

Jeho snahou bylo dokázat vědeckost marxismu, potažmo historického materialismu. Cílem 

bylo v podstatě vytvořit autentickou ne-empiristickou marxistickou filosofii a marxistickou 

vědu (historický materialismus), která by však měla ne-ekonomickou, ne-humanistickou  

a ne-historickou formu. 

 

Althusser tak k Marxovým textům přistupuje naprosto odlišně než Foucault.  

Používá metodu tzv. „symptomálního čtení“
158

, kterou podle Althussera objevil právě 

Marx a použil ji při četbě klasických ekonomů.
159

 Nejedná se však o pouhé čtení mezi 

řádky či rozvinutí již napsaného. Althusserovým cílem je spíše vyčistit teoretické pole  

a směřovat přímo k teoretickým základům Marxova latentního diskursu. Je pro něj typická 

snaha o nalezení nové problematiky a nového teoretického objektu, který Marxův diskurs 

určuje. 
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Pod rovinou zjevného diskursu odhaluje diskurs zcela nový, novou problematiku, 

která je přeměnou teoretického pole. Tuto problematiku lze nazírat právě skrze určité 

symptomy v rámci manifestního diskursu. Ty tak odkazují ke zcela nové problematice, ke 

zcela nové teoretické struktuře, kterou má symptomální čtení právě odhalit. 

 

Zmíněné symptomy něco podstatného říkají o samotné teoretické struktuře a jejich 

zkoumáním dochází k odhalování této struktury a k odhalování teoretických limitů 

struktury samotné. Dochází vlastně k odhalování toho, co sama tato teorie nesmí vidět, 

jinak by přestala být sama sebou. Při zkoumání symptomů se tak posouváme za či nad 

danou teoretickou strukturu. Již se nenacházíme v ní, nýbrž nad ní. Z toho důvodu ji tak 

můžeme nahlížet jako předmět teoretického zkoumání. 

 

Problematika oné struktury pak již není vnímána jako daná, ale produkovaná, 

dochází k pochopení samotného mechanismu produkce. Díky tomu lze nejen vidět 

problémy, které byly předtím skryté, ale zároveň je i vyřešit. Podle Althussera tak dochází 

k transformaci celého teoretického pole a kvalitativnímu posunu ve vývoji vědy.
160

 

 

Jak zmiňuji výše, podle Althussera Marx toto symptomální čtení používá při 

kritickém čtení děl klasických ekonomů. Jedná se vlastně o zkoumání jejich teoretického 

systému a zároveň odhalování překážek, jež brání daným teoretikům (klasickým 

ekonomům) onen teoretický systém vidět a teoreticky uchopit, jelikož jsou v něm 

uvězněni. Hlavní překážkou, která jim v tom brání, je předvědecké poznání, které si 

s sebou nesou z běžného života, a dané představy následně promítají do vědecké praxe. 

 

4.1.2 Koncept nadhodnoty 

 

Za zcela zásadní přínos marxistické analýzy pokládá Althusser pojem nadhodnoty. 

Nadhodnotou je zde myšlena část výrobku, kterou pracovník vytvoří nad základní 

hodnotou, tedy ta, kterou potřebuje k udržení a reprodukci vlastní pracovní síly.  Ačkoli se 

tento pojem objevuje i v klasické analýze, Marx silně nesouhlasí s jeho častým 

                                                 
160

 ALTHUSSER, Louis - BALIBAR, Étienne - ESTABLET, Roger - MACHEREY, Pierre – RANCIERE, 

Jacques. Lire le Capital. Paris: Quadrige/PUF, 1996. S. 17-18. 



81 

 

zaměňováním za pojmy jiného významu, jako např. zisk, renta či úrok.
161

 Klasičtí 

ekonomové nejsou schopni pojem nadhodnoty vysvětlit, jelikož jim v tom brání ideologie, 

neboli „běžné formy myšlení“. Kvůli struktuře jejich teoretického pole je klasickým 

ekonomům bráněno některé teoretické problémy vůbec formulovat. Z toho důvodu musel 

Marx z této teoretické struktury vystoupit, což mu umožnilo klást otázky, které předtím 

nemohl formulovat. Musel tak podle Althussera provést epistemologický zlom, jímž se 

zbavil ideologického pozůstatku, danou problematiku transformoval a založil novou vědu. 

Tuto transformaci Althusser „považuje za fakt“
162

, který není třeba dále vysvětlovat. 

 

Althusser tak teoreticky uchopuje Marxem vytvořené symptomální čtení a chce jej 

aplikovat na samotného Marxe. Jeho hlavní snahou je „učinit viditelným to, co v něm 

dosud mohlo přetrvávat jako neviditelné“, což je úkol, který si ostatně dává již na obalu 

knihy Lire le Capital.  Althusser pak zjednodušeně dodává: „Neudělali jsme nic jiného, 

než že jsme se pokusili aplikovat při čtení Marxe čtení symptomální.“
163

 

 

Nyní se zaměřím na konkrétní rozdíly mezi klasickými ekonomy a Karlem Marxem 

v Althusserově podání. Zatímco v klasické analýze je nadhodnota empirickým pojmem, 

protože ji lze kvantifikovat, u Marxe se jedná o pojem teoretický, který rozhodně 

kvantifikovat nelze. Je to spíše jakási forma-hodnota a výše zmiňované pojmy (zisk, renta, 

úrok) jsou pouze výrazy tohoto pojmu. Nejedná se tedy pouze o změnu obsahu pojmu, ale 

o změnu celé epistemologické oblasti. V klasické politické ekonomii je tato oblast jasně 

definovaná, neproblematická a zcela stejnorodá. Jednotlivé ekonomické jevy jsou zde 

dané, a tudíž umožňují měření a vzájemné srovnání. 

 

Objektem klasické ekonomie jsou ekonomická fakta, která jsou považována za 

jasně daná, ekonomie je přebírá bez jakékoliv teoretické reflexe. Tímto postupem však 

zůstává v zajetí ideologie a nemá tak oprávnění aspirovat na teoretickou disciplínu. 

„Všechna ekonomická fakta jsou tak měřitelná ze své podstaty. To byl hlavní princip 
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klasické ekonomie.“
164

 Marx klasickým ekonomům vytýká, že „považovali formu hodnoty 

za něco zcela lhostejného a dokonce vnějšího povaze zboží“, že obětovali formu hodnoty 

čistě kvantitativnímu pohledu, kdy „jejich pozornost je plně zaujata rozborem velikosti.“
165

 

 

Moderní ekonomové oproti tomu Marxovi mnohdy vyčítají právě tu skutečnost, že 

pracuje s pojmy, s kterými nelze provádět kvantitativní operace, a proto je jeho koncepce 

pouze metafyzická. Althusser však oponuje, že konkrétní vyšší formy nadhodnoty jako 

zisk, renta či úrok měřit lze. Fakt, že sama nadhodnota měřitelná není, spočívá podle 

Althussera v tom, že je pouze pojmem forem, které měřitelné jsou.
166

 

 

Podle Althussera tak koncepce klasických ekonomů něco postrádá. Ony měřitelné 

danosti totiž musí být vztaženy k nějaké vyšší instanci. Tou je dle Althussera „potřeba“ 

nebo můžeme říci užitečnost lidských jedinců, kteří tyto potřeby vytvářejí. Vzhledem 

k tomu, že tyto hodnoty coby danosti politické ekonomie ještě dále odkazují k „potřebě“, 

která je antropologickou konstantou, stávají se z nich danosti „druhého řádu“.   

 

Tato skrytá antropologická ideologie se tak stává nezbytnou podmínkou, aby se 

tyto základní danosti vyjevily jakožto danosti.  Podle Althussera však Marx nenahlíží na 

potřebu z pohledu antropologie, ale historie. Navíc tuto potřebu lze naplnit a uspokojit 

netradičně ekonomicky. „Tyto potřeby nejsou definovány obecnou lidskou přirozeností, 

ale uspokojitelností, tzn. úrovní příjmů, jimiž individua disponují, - a povahou 

disponibilních produktů, které jsou v daném čase výsledkem technické kapacity 

výroby“.
167

  

 

U Marxe jsme tak svědky úplného přeskupení teorie klasické politické ekonomie.  

Lidská potřeba je zde totiž jednak závislá na formách výroby, ale zároveň se odvíjí od 

širšího pojmu individuální spotřeby, která v sobě pojí individuální potřebu každého jedince 

s konkrétním předmětem, lépe řečeno jeho užitnou hodnotou.  Proces výroby tedy vytváří 

nejen prostředky takovéto spotřeby, ale i její pojetí a touhu po produktech.  
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Spotřeba se v podstatě odvíjí od dvojího určení – technické úrovně výroby  

a výrobních vztahů. Druhé jmenované pak přerozdělují zisky, tedy mzdu a nadhodnotu,  

a proto zároveň rozdělují jedince do často proti sobě stojících sociálních tříd - třídy 

pracujících (proletariát) a třídy vlastníků výrobních prostředků. 

 

To jsou podle Marxe nutné podmínky pro odhalení ideové koncepce 

antropologického základu veškerých potřeb, které jsou hybnou silou ekonomického 

procesu a ekonomického chování jednotlivců, jejichž veškerá aktivita byla omezena na 

uspokojování těchto potřeb. Objevuje se však pouze ve své ideologické funkci. Upozorňuje 

zde tedy na převrácený vztah lidí k jejich vlastním materiálním podmínkám.  

 

Althusser tvrdí, že Marx svým rozborem odhalil ideologické základy buržoazní 

politické ekonomie a hned ji také napadl z důvodu jejího nevědeckého přístupu. Tím 

zároveň dokládá vědecký charakter své vlastní analýzy. Zástupci klasické politické 

ekonomie vycházeli ve svých úvahách z antropologické závislosti, což Marx odmítá  

a přichází se závislostí strukturní, která určuje místa, funkce a vzájemné vztahy 

jednotlivých prvků v historicky daných výrobních procesech. Součástí této struktury jsou 

prvky výrobní síly (konkrétní aktéři, nástroje a předměty), výrobní prostředky a výrobní 

vztahy.  

  

Marxův přínos a originalita pramenily především ze sociologické dimenze jeho 

analýz. Moderní ekonomická věda jej však vnímala pouze jako Ricardova následníka, 

z jehož díla opravdu vycházel a navíc od něj převzal veškerý pojmový aparát a spolu s ním 

logicky i ideové základy myšlení 19. století. Na předchozích řádcích Althusser díky své 

metodě symptomální četby ukázal, že Marx toto myšlenkové ohraničení přesahoval. 

Ačkoli nepřišel s novými pojmy, měnil jejich obsahy a pozměňoval epistemologické pole, 

ve kterém se tyto pojmy vyskytují. Althusser netvrdil, že by klasická politická ekonomie 

nebyla vědecká proto, že by zcela opomíjela svůj vlastní objekt, tedy nadhodnotu, jejíž 

zásadní postavení sama rozpoznala, ale proto že nadhodnotu nedokázala adekvátně 

pojmově uchopit a vystavět. Sama tedy dle Althussera udělala zásadní chybu v tom, že 

redukovala ekonomické jevy na pouhá fakta. 
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4.1.3 Kritika antropologismu 

 

V předchozích odstavcích jsem nastínil, že nutným předpokladem empirické či 

pozitivistické teorie poznání je určitá koncepce antropologie. Z jakého důvodu ale právě 

tato antropologická ideologie nabourává „vědeckost“ politické ekonomie a jakým 

způsobem ji Marx kritizuje, to nastíním na následujících řádcích. Rovněž se pokusím 

připravit půdu pro srovnání s pozicí, kterou v rámci ekonomického myšlení Marxovi 

přisuzuje Michel Foucault, u nějž hraje antropologie a zní vyplívající chápání dějin rovněž 

zásadní úlohu. 

  

Nejprve je nezbytné se krátce vrátit k zakladatelům politické ekonomie, tedy  

k Adamu Smithovi a Davidu Ricardovi. Podle Marxe spočíval Smithův největší přínos 

v tom, že odvrhl jakoukoliv určitost činností, které tvoří bohatství, a na toto místo postavil 

práci jako takovou. 

 

Jedná se o zcela zásadní zvrat v ekonomickém myšlení, protože zdrojem bohatství, 

respektive směnné hodnoty již není půda (fyziokraté), ani obchod (merkantilisté, 

utilitaristé), ale obecná práce. S tímto předpokladem, i když s drobnými odchylkami, 

pracuje i David Ricardo. Zde Althusser poukazuje na zásadní rozpor mezi Smithem  

a Ricardem na jedné straně a Marxem na druhé. Tím rozdílem je  pojmové uchopení  

a specifikace charakteru obecné práce.  

 

Smith a Ricardo se vyhýbají přímé konkretizaci práce, která by měla zastávat roli 

obecného měřítka hodnot, nicméně ani jeden z nich není schopen zakotvit teoretický rámec 

pojmu práce. Z toho následně vznikají komplikace při určování poměru mezi různým 

množstvím práce, které určuje konečnou směnnou hodnotu daného produktu. Tím, že Marx 

nahradil pojem práce pojmem pracovní síla, došlo k záměně problematiky a teoretického 

objektu. Mohl tak vzniknout nový předmět zkoumání, koncept nadhodnoty, s kterým se 

klasická ekonomie neuměla vypořádat. 

 

Z toho důvodu se klasičtí ekonomové odvolávají na prvotní stav člověka, který lze 

popsat jako antropologický počátek. Člověk zde existuje pouze sám, pracuje a tvoří jen pro 

svou vlastní potřebu. Vzniká koncepce homo economicus. Pouze v tomto počátku bytí 

člověka, jak tvrdí Ricardo a Smith, je možné nalézt syrovou práci člověka jako jediný zdroj 
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veškeré lidské hodnoty. „ V oné pradávné a nerozvinuté společnosti, kdy lidé ještě nezačali 

hromadit kapitál a přivlastňovat si půdu, je snad jedinou okolností, jež může vnést do jejich 

vzájemného směňování jakýsi řád, poměr mezi různými množstvími práce nutným 

k získání toho nebo onoho předmětu.“
168

  

 

Tuto původní transparentnost mezi prací a hodnotou ale podle Smitha ztěžuje 

značná obtížnost při určování poměru množství práce mezi různými produkty. Čas, ačkoli 

je velmi důležitý, je zde pouze jedním z mnoho faktorů. Problémem je ale také samotné 

určení pojmu množství práce, protože je příliš abstraktního charakteru. Zároveň je 

problematické i postupné hromadění kapitálu v rukou konkrétní třídy, která tento kapitál 

využívá pro nákup pracovní síly. 

 

Oproti tomu Ricardo poukazuje především na rozdíl ve stupni trvanlivosti 

oběžného (pracovní síla) a stálého (budovy, stroje, nářadí) kapitálu. Spolu s tím upozorňuje 

na rozmanitost poměrů, ve kterých se mohou oba druhy kapitálu seskupovat. „Kdyby lidé 

při výrobě nepoužívali žádného strojního zařízení, nýbrž pouze práce, a kdyby to všem 

trvalo stejně dlouho, než by své zboží uvedli na trh, byla by směnná hodnota jejich zboží 

přesně v poměru k množství použité práce.“
169

 Také z Ricardovy koncepce proto vyplývá, 

že je tento stav možný pouze v onom prvopočátku lidského bytí, které jsem blíže popisoval 

výše. 

  

Je to zejména tento prvek, který tvoří skrytý teoretický základ všech velkých 

koncepcí klasické politické ekonomie. Marx vidí a zmiňuje nedostatky v dané argumentaci 

a poukazuje na ideologickou podmíněnost těchto představ. Lidské individuum podle něj 

vzniká až v důsledku rozvoje kapitalistických vztahů, do té doby prakticky neexistovalo. 

„Jednotlivý a osamělý lovec a rybář, jimiž začínají Smith a Ricardo, patří k výmyslům 

XVIII. století, jimž chybí fantazie. Jsou to robinsonády, které naprosto nevyjadřují, jak se 

domnívají kulturní historikové, pouze reakci na přílišnou zjemnělost a návrat ke špatně 

pochopenému životu v přírodě.(…) To je zdání a jen estetické zdání malých a velkých 

robinsonád. Je to spíše anticipace „buržoazní společnosti“, která se připravovala od  

XVI. století a v XVIII. století udělala obrovské kroky na cestě ke své zralosti. (…) 

Prorokům XVIII. století, na jejichž ramenou ještě úplně stojí Smith a Ricardo, se jeví toto 
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individuum XVIII. století (…) jako ideál, jehož existence patří do minulosti. Ne jako 

výsledek dějin, nýbrž jako jejich výchozí bod.“
170

 

  

Marxova koncepce spočívá na zcela odlišných základech. Čím více hledíme do 

minulosti, tím více je člověk Marxem vnímán jako méně samostatný jedinec, který je stále 

více svázaný s rodovými či kmenovými pouty. Myšlenka „osamoceného výrobce“ proto 

vzniká až v rozvinuté buržoazní společnosti, kde se „různé formy společenské spojitosti 

jeví jako pouhý prostředek k jeho soukromým účelům, jako vnější nutnost.“
171

 Marx vnímá 

člověka již od pradávna jako „člověka společenského“, který se může osamostatnit pouze 

v rámci konkrétního společenství.  

 

Výrobu v podání osamoceného jedince proto považuje za stejný nesmysl jako 

„vývoj řeči bez spolu žijících a spolu mluvících individuí.“
172

 I výrobu proto musíme 

vnímat v kontextu určitého stupně společenského vývoje. 

 

Ačkoliv tedy Marx pojí výrobu s konkrétním stupněm společenského vývoje, 

neupouští od abstrakcí, bez kterých by jeho kritika politické ekonomie pravděpodobně 

ztratila svůj význam. Výroba i práce jsou užitečnými nástroji analýzy různých forem 

výrobních způsobů pouze v případě, že skutečně zdůrazňují to, co je všem výrobním 

způsobům společné. Ale právě to je největším problémem politické ekonomie, protože 

často zapomíná na zásadní odlišnosti, které však určují specifický charakter a vývoj 

jednotlivých výrobních způsobů. Výroba a práce jsou tak v tomto pojetí pouze 

abstraktními pojmy a stávají se z nich „jednoduchá určení, která se rozvláčně vykládají 

plochými tautologiemi.“
173

 

 

 Tímto způsobem pak dochází k idealizaci abstraktní práce, která je považována za 

lidskou podstatu a jako taková je platná pro všechna společenská uskupení. Jenže ve 

skutečnosti je platná pouze pro moderní společnost. V moderní společnosti se také 

objevuje fenomén lhostejnosti vůči určité práci. Ta se ovšem může vyjevit teprve tehdy, 

když se jedinec už neváže na konkrétní formu práce, čímž se z něj stane „svobodná“ 
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pracovní síla bez okovů tradičních společností. Takový jedinec může začít svou pracovní 

sílu prodávat podle libosti na trhu práce.   

 

Podobně je i kapitál, resp. jeho akumulace klasickou politickou ekonomií 

považován za součást přirozeného procesu: „…při této příležitosti jsou pak zcela 

nepozorovaně podkládány buržoazní poměry jako nezvratné přírodní zákony společnosti in 

abstracto.“
174

 Přestože je tedy hromadění kapitálu a v podstatě veškerých hodnot (práci  

a s ní logicky i výrobě) přisuzován nadčasový, přirozený charakter, nepřipisuje se naopak 

redistribuci statků vytvořených touto prací a touto výrobou. Výroba je tedy pokládána za 

jakousi věcnou pravdu, zatímco dějiny spadají do oblasti spotřeby. 

 

Podle Althussera je tak politická ekonomie založena na naivní antropologii, odráží 

se od pojmu homo economicus, který je však pouhou daností, a v jeho potřebách lze nalézt 

ideologické základy celé politické ekonomie. „Teoretická struktura politické ekonomie 

tedy spočívá na bezprostředním přímém vztahu mezi homogenním prostorem určitých 

daných fenoménů a ideologickou antropologií, která zakládá na pojmu člověka jakožto 

subjektu potřeb (tedy homo economicus jako určité danosti) ekonomický charakter jevů 

tohoto prostoru.“
175

 

 

Althusser se především snaží poukázat na skutečnost, že při rozboru fungování 

kapitalistické společnosti nelze vycházet z jakýchsi potřeb nezávisle pojímaného jedince 

(Robinsona), ale naopak je třeba ukázat, že určitá struktura produkce, jak tvrdí Marx, 

určuje spotřebu, distribuci a rozdělování. 

 

Marx tedy model klasické ekonomie nesdílí a v reakci proto přichází s vlastním 

modelem. Představuje model „organického celku“, jenž se skládá z jednotlivých prvků, 

které na sebe vzájemně působí. Jsou jimi např. výroba, rozdělování, směna nebo spotřeba. 

Nejdůležitějším prvkem je samozřejmě stále výroba a důležitou vlastností všech prvků je 

pak jejich určitost. „Určitá výroba určuje tedy určitou spotřebu, rozdělování, směnu, určité 

vzájemné vztahy těchto různých momentů.“
176

 Zásadní změnou tohoto nového Marxova 

modelu je skutečnost, že dominantní moment celku, tedy výroba, se nyní odvíjí od zbylých 
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momentů. Příkladem může být rozšiřující se trh, tedy oblast směny. Pokud totiž roste trh, 

roste zpětně i výroba. Obdobně např. změna v rozdělování způsobí následné změny ve 

výrobě, apod. 

 

Je kladen důraz na problematiku produkčních vztahů. Podle Althussera „sociální 

vztahy produkce nejsou v žádném případě redukovatelné na jednoduché vztahy mezi 

lidmi“
177

 v tom smyslu, že by jednotliví jedinci byli ti, kdo dané vztahy zakládají, naopak 

tyto vztahy samotné, které jsou prvotní a jsou to naopak ony, které určují člověka a jeho 

společenské bytí. 

 

4.1.5 Althusserova struktura společnosti 

 

Pro Althussera představuje výše uvedené schéma zcela novou, vědeckou koncepci 

materialisticky chápaných dějin a ekonomicko-společenských formací. Stále však nebyla 

vyřešena základní otázka, která se týká teoretického charakteru výroby, což v důsledku 

určuje podobu celého organického celku. Nyní se proto pokusím nastínit úplné schéma 

Althusserova pojetí společnosti, které je nutným předpokladem pro novou teorii dějin, 

kterou Marx podle Althussera skrytě vytváří. Rovněž se budu věnovat způsobu, jakým 

Marx dle Althussera zbavuje pojem práce antropologického základu. 

 

Althusser vnímá společnost jako strukturovaný celek. Důležitým faktorem jsou 

ekonomické epochy, které jsou určeny vztahově, vždy jde o specifické spojení působících 

faktorů, které pak určují danou strukturu. Liší-li se výrazně spojení pracovní síly, předmětu 

produkce, produkčních nástrojů, organizace práce, atd., vede to k jinému produkčnímu 

způsobu. Způsob těchto spojení je pak vždy řízen jakousi formou dominance  

a podřízenosti. „Určité produkční vztahy předpokládají jako podmínku své existence 

existenci určité politicko-právní nadstavby a ideologie, přičemž tato nadstavba má nutně 

specifický charakter.“
178

  

 

Společnost, jako strukturovaný celek, je rozdělena na dvě základní úrovně – 

základnu a nadstavbu. Nelze předpokládat nějakou konkrétní ekonomickou strukturu  
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a oprostit se od podmínek vzniku její existence. Neboli jinak řečeno, nelze uvažovat  

o základně a přitom nebrat v úvahu nadstavbu, která je od ní principielně neoddělitelná. 

Ekonomická struktura patří do úrovně základny a do nadstavby pak patří struktura 

politická, ideologická a právní. Toto rozdělení je platné pro všechna historická období. 

Podle Althussera neexistují žádná bezprostředně daná fakta, která by nebyla do určité míry 

strukturálně určena a která by ekonomie mohla převzít a pracovat s nimi. „Ekonomika 

stejně jako každá jiná skutečnost (politická, ideologická) se nikdy neprojevuje zcela 

zřetelně.“
179

 Vždy na ni působí i jiné vrstvy, které také patří k celkové struktuře. 

 

Každý historický celek obsahuje úrovně základny a nadstavby. Podstatný je fakt, že 

základna s nadstavbou na sobě nejsou přímo závislé. Konkrétně si tento model můžeme 

představit tak, že pokud zaujímá ekonomická struktura v sociálním celku dominantní 

pozici, neznamená to, že by zároveň jednosměrně určovala podobu všech vrstev 

v nadstavbě. Stejně tak to neznamená, že by dění v jednotlivých strukturovaných úrovních 

nadstavby představovalo odraz dění v základně. Ekonomická základna nemůže existovat 

nezávisle na dalších neekonomických vztazích či před nimi, vždy je těmito vedlejšími 

vztahy dourčována a specifikována. Probíhá vzájemné působení mezí základnou a dalšími 

vrstvami (politikou, ideologií, apod.). Každá úroveň tak má svou vlastní časovost, vlastní 

historický čas, který nelze odvodit z časového charakteru jiné úrovně.  

 

Pro popis vztahu mezi jednotlivými instancemi používá Althusser Freudův pojem 

„predeterminovanost“ (surdetermination), jenž Freud užil ve svém díle Výklad snů. Pojem 

predeterminace vlastně poukazuje k jisté relativní autonomii různých složek nadstavby  

a k jejich specifickému působení, které může být zásadní pro další společenský vývoj  

a které nelze „redukovat na čistý fenomén.“
180

 Každá vrstva má vlastní dynamiku. 

Althusser odmítá jakousi „základní“ dynamiku, na niž by se ostatní redukovaly. Odmítá 

tak představu univerzálních dějin a historicismu jako koncepce, která je nemarxistická. 

 

Freudem se Althusser inspiruje i v dalším výkladu, protože podle něj Freud 

vystupuje ve vztahu k psychologii v podobné roli jako Marx ve vztahu ke 

klasické politické ekonomii. Stejně jako v psychoanalýze manifestní obsah snu 
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jednoznačně neurčuje jeho latentní podobu v nevědomí, ani v marxistické analýze 

společensko-ekonomických formací nadstavba jednoznačně neurčuje podobu politických, 

právních a ideologických struktur. 

 

Jak Freud ukazuje, čas nevědomí jeho pacientů není totožný s jejich reálným 

prožívaným časem.  Obdobně pak čas jednotlivých úrovní neprobíhá stejně kontinuálně 

jako empirický čas, ale reaguje na aktuální výkyvy, rozličné vývojové linie, které se 

mohou odchylovat od vládnoucí ideologie.  Toto komplexnější chápání časovosti v rámci 

vztahu konkrétních ideologických soustav k jejím vlastním, skutečným podmínkám 

nalezneme v Marxově diagnóze buržoazní ekonomie ve vztahu k jejímu poznání minulosti 

i přítomnosti. Její kategorie mohou dle Marxe obsahovat platnou pravdu, byť často 

v upravené podobě, pro všechny ostatní společenské formy. Tato podoba však bude mít 

vždy odlišný charakter. „Takzvaný historický vývoj tkví vůbec v tom, že poslední forma se 

dívá na předešlé jako na své předstupně a chápe je vždy jednostranně, poněvadž je zřídka  

a jen zcela za určitých podmínek schopna kritizovat samu sebe.“
181

 

 

Základna je rozdělena do konkrétních momentů – výroby, distribuce, spotřeby  

a směny s tím, že určující postavení, jak jsem již zmiňoval, má výroba. Výroba se ovšem 

dále člení na pracovní proces, který tvoří přeměna, již člověk vnucuje přírodnímu 

materiálu, aby z něj získal užitnou hodnotu, a společenské výrobní vztahy, v jejichž 

určujícím rámci je tento proces vykonáván.  

 

V pracovním procesu dále nalezneme další tři prvky – práce ve smyslu lidské 

aktivity, předmět, na nějž je tato činnost zaměřena, a pracovní prostředek, kterým je tato 

činnost vykonávána. V průběhu pracovního procesu tedy lidská aktivita mění předmět za 

použití nástroje v konkrétní užitečný výrobek. Pro pracovní proces jsou samozřejmě 

nezbytné i materiální podmínky, „které se redukují na existenci přírody jako takové, ať už 

je surová či již modifikována lidskou prací.“
182

  

 

Důraz na materiální podmínky pracovního procesu si klade za cíl především vyjevit 

ony čistě materiální prvky, které tento proces ovládají: fyzikální zákony přírody  

a technologie. „Toto určení pracovního procesu prostřednictvím materiálních podmínek 
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zapovídá na své úrovni veškerou „humanistickou“ koncepci lidské práce jako čistého 

vytváření“.
183

 To vyvrací Smithův a Ricardův pohled na práci jako zdroj veškeré hodnoty. 

Pracovní proces je v tomto pojetí tedy pouhým výdejem pracovní síly a ta přeměňuje 

přírodu v užitnou hodnotu.  

 

Na pomyslném druhém pólu pak stojí „filosofie práce“, která vnímá lidskou práci 

jako podstatu člověka a práce je pro ni tvůrcem jakékoliv hodnoty. „Idealismus“, který 

chápe práci jako subjekt veškeré akumulace kapitálu, je v tomto kontextu pochopitelný, 

ovšem nelze ho přijmout. Z téhož důvodu se mu veškerá akumulace kapitálu jeví jako 

nepřetržitý, přirozený proces, který má původ v základní podstatě člověka, což je práce ve 

své neposkvrněné tvůrčí síle. Politická ekonomie tak materiální podmínky práce opět 

zjednodušuje na již vykonanou, předchozí práci a tomuto neustálému sestupu na předchozí 

úroveň se snaží vyhnout nahodilým tvrzením o osamoceném výrobci, jakémsi Robinsonovi 

na opuštěném ostrově, který má jasně definovanou rovnici mezi množstvím práce  

a hodnotou vyrobeného statku. 

 

 Na závěr této kapitoly mohu shrnout, že Althusserova symptomální četba Marxova 

Kapitálu názorně ukazuje, jak se politická ekonomie nepozorovaně vzdaluje svému 

vlastnímu objektu, tedy nadhodnotě.  Mylně ji zaměňuje za její snáze rozpoznatelné, 

měřitelné projevy, kterými jsou zisk, úrok a renta. Analogicky můžeme příklad 

s Robinsonem interpretovat jako symptom politické ekonomie, jelikož postava 

„osamoceného výrobce“ není v klasické politické ekonomii funkcí pojmu, tedy rozhodně 

ne z hlediska, v jakém ji Smith a Ricardo přisuzují jiným pojmům, tedy např. užitná  

a směnná hodnota nebo kapitál. Tato postava se na první pohled nemusí zdát být důležitá, 

protože v podstatě pouze vysvětluje vztah mezi množstvím práce a hodnotou zboží, ale 

podíváme-li se na tento příklad blíže, je zřejmé, že se jedná o ideologickou projekci, která 

se zpětně promítá do mytického dávnověku, v němž se politická ekonomie snaží najít 

původní stav člověka. Aniž si to však uvědomuje, hledá tímto způsobem pouze 

ospravedlnění pro buržoazní koncepci „svobodného“ izolovaného jedince, který je zcela 

zbaven vší závislosti na společenské podmíněnosti. 
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Marx se snaží ukázat, že tato idealizace je možná pouze v podmínkách historicky 

určitého výrobního způsobu, kterým je očividně myšlen kapitalistický výrobní způsob  

a s ním spojené společenské výrobní vztahy. Dochází tu tedy k převrácení schématu. 

Pracující, nezávislý jedinec není vysvětlujícím principem společenských a výrobních 

vztahů, ale zcela naopak společenské a výrobní vztahy jsou původem vzniku ideologie 

nezávislého pracujícího člověka, který je na těchto vztazích vždy závislý.  

 

Althusserův přínos tkví především v tom, že Marxovu ideologickou kritiku doplnil 

o kritiku epistemologickou. Politická ekonomie podle jeho názoru nedokázala překonat 

hranice empirismu a nedisponuje dostatečným teoretickým podložím, které by jí zaručilo 

status vědy. To, co jí chybí, je konstrukce vlastního objektu. Zabývá se pouze objekty  

a opomíjí strukturní vztahy, které existenci těchto empiricky existujících objektů umožňují.  

 

Podle Althussera Marxova „revoluční teorie“ spočívá na dvou bodech. Na 

epistemologické úrovni zavrhuje určitý empirismus, který považuje ekonomické jevy 

pouze za měřitelné danosti ve prospěch vědecké konstrukce vlastního předmětu bádání, 

jenž bude určen skrze pojmy vztahu, struktury a funkce. Na ideologické úrovni pak 

kritizuje antropologickou koncepci dějin s tím, že dává přednost prvosti společenských 

vztahů oproti osamocenému, rozumově jednajícímu jedinci. Pro Althussera se tak 

antropologie a empirismus navzájem předpokládají a kritika jednoho musí nutně znamenat 

i kritiku druhého. 

 

4.2. Foucaultův pohled na Marxovu teorii 

 

Foucaultova kniha Slova a věci vyšla rok po vydání Althusserova díla Číst kapitál. 

Přestože se v mnohých názorech liší, je jim společná analýza a kritika antropologického 

způsobu myšlení.
184

  

 

Jak zmiňuji v předchozích kapitolách, prvním představitelem politické ekonomie 

byl pro Foucaulta David Ricardo, jelikož odmítá přisoudit práci měřítko hodnoty všech 

věcí, jak tomu činí Smith a naopak rozlišuje mezi silou, časem a námahou dělníka, které se 

kupují a prodávají a právě prací jakožto zdrojem hodnoty věcí. Historie je u Ricarda úzce 
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spojena s antropologií konečnosti, výsledkem je časový bod, v němž si člověk skrze limity, 

kterými jsou omezená schopnost pracovat, tvořit a expandovat, uvědomuje svou 

konečnost. Tento Ricardův pesimistický koncept je založen na vyčerpatelnosti přírodního 

bohatství a konečným důsledkem je stabilizace počtu obyvatelstva a přizpůsobení práce 

daným potřebám. Foucault pak vidí pozitivní úlohu Ricardovy Historie v tom, že přivádí 

člověka k jeho vlastní pravdě. 

 

Přestože Foucault Marxovi nevěnuje tolik prostoru, můžeme poukázat na několik 

zajímavých faktů. Jak jsem již zmínil, Marx zaujímá zcela odlišný úhel pohledu než 

Ricardo. Můžeme to přirovnat k odlišnostem mezi fyziokraty a utilitaristy, kde jediný 

zásadní rozdíl spočívá v opačném postavení v přístupu k teorii hodnoty. Obdobně pak 

rozdíl mezi Ricardem a Marxem spočívá v přesně opačném hodnocení dějin. Ricardovo 

pozitivní a „kompenzační“ schéma je dle Foucaulta nahrazeno Marxovým hodnocením 

negativním a odcizujícím. 

 

Právě na tyto rozdíly se Foucault zaměřuje: „historie stupňuje tlak potřeb, zvětšuje 

nedostatek, nutí lidi pracovat a stále více vyrábět, přičemž nedostávají více, než je 

nevyhnutelné na přežití, a někdy ani to.“
185

 Dochází k hromadění ve formě kapitálu tím, že 

dojde k zabrání části hodnoty, kterou pracující vytvoří nad hodnotu své vlastní pracovní 

síly. O historii pak lze mluvit až ve chvíli, kdy se toto zabírání nadhodnoty stupňuje, čímž 

postupně dochází k vykořisťování.  

 

V souvislosti s tímto problémem Foucault zmiňuje třídu lidí, která se dle jeho slov 

ocitá na „hranici života a smrti.“ Neustále stoupající tlak na snižování mezd a růst výroby 

vede k tomu, že vykořisťovaná třída musí svou práci prodávat za stále nižší cenu. 

V důsledku toho tak musí doslova balancovat na hranici existence. Tato třída pracujících 

poté postupem času dochází k poznání, že tváří v tvář smrti „rozpoznává výsledek historie 

a odcizení od konečnosti, která tuto formu nemá.
186

  

 

A právě tento moment – uvědomění si, že jsem vykořisťován – je prvním krokem 

k tomu mít možnost tento svůj osud zvrátit.  K tomu slouží revoluce, jež osvobodí lidskou 

práci a tím i samotného člověka. Historie a antropologie konečnosti se v tomto okamžiku 
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opět potkávají ve společném bodě. Marxovo schéma by tak mělo být opačné k Ricardovu. 

V prvním případě je konec dějin završen revolucí, kde lidská konečnost projeví svůj 

pozitivní charakter, jelikož: „teprve pak přijde čas, který bude mít jinou formu, jiné zákony 

a jiný způsob plynutí:“
187

  

 

 Ve druhém případě, Ricardově, naopak nedostatek přírody a rozpínající síla 

člověka vedou ke konečné stagnaci. I přesto však Foucault hodnotí Marxovo pojetí  

a vlastně i marxismus jako takový těmito slovy: „Do hlubinné úrovně západního vědění 

marxismus nevnáší žádný skutečný zlom; bez těžkostí se jako úplně pokojná, pohodlná  

a v pravdě v jednom (svém) období upokojující figura umisťuje dovnitř epistemologického 

uspořádání, které ji příznivě přijalo. (…) Marxismus je v myšlení 19. století jako ryba ve 

vodě: kdekoliv jinde nemůže dýchat.“
188

 

 

Foucaultovo hodnocení Marxova postavení v dějinách epistémé má však dle mého 

názoru jisté nedostatky. Pokud bychom vycházeli z Marxových raných děl, kde Marx více 

méně potvrzuje epistémé moderní doby, lze Foucaultův postoj do jisté míry potvrdit. 

Odcizená práce reflektuje pouze dělníka a postup zvnějšňování práce. Na rozdíly mezi 

jednotlivými epochami výrobních způsobů zde není pamatováno.  

 

Pojmy „práce“, „dělník“ či „odcizení“ je však nutno chápat s daleko širší 

perspektivou, než jakou představuje jedna dějinná epocha. Spolu s postupem dějin se mění 

i výsledný produkt práce – výrobek se stále více vzdaluje, odcizuje konkrétnímu výrobci, 

což nakonec vede až do situace, kdy se revoluce zdá být jedinou a nezbytnou možností. 

Východisko z této problematiky Marx spatřuje v komunismu a jeho pozitivním zrušení 

soukromého vlastnictví. To totiž komunismus vnímá jako lidské odcizení od sebe sama. 

Překonává tak rozkol mezi člověkem a přírodou „mezi existencí a podstatou, mezi 

zpředmětněním a sebepotvrzením, mezi svobodou a nutností, mezi individuem  

a rodem.“
189

 Komunismus tak Marx vnímá jako dokonalý naturalismus a humanismus, 

jelikož člověka vede k jeho vlastní podstatě. Každý člověk má možnost uvědomit si svou 

pravdu jako společenské bytosti v jednotě s přírodou.
190
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V tomto bodě je však nezbytné zmínit důležitou skutečnost, totiž že práce zde není 

podstatou člověka, ani jediným zdrojem bohatství, jako tomu bylo u Marxe v klasické 

politické ekonomii. Do centra zájmu se zde dostává harmonický vztah mezi lidskou 

činností a jejím produktem, kterého můžeme dosáhnout pouze zrušením protikladů jako 

člověk-příroda, smysly-rozum, jednotlivec-společenství, apod. Mluvíme tedy  

o protikladech, které vznikly kvůli soukromému vlastnictví a dělbě práce. Marx tak odmítá 

spojovat podstatu člověka s prací. 

 

Ovšem při pokusu zkoumat Marxe archeologickou metodou nemůže být práce ani 

v dřívějších dílech označena za onu velkou skrytou sílu, na základě které by bylo možno 

pozitivní poznání ekonomických zákonitostí a jevů. Vyjadřuje-li se Foucault k roli práce  

u Marxe, hovoří o ní vždy v negativních souvislostech. Nicméně jeho zařazení do moderní 

epistémé, především pak co se týče politické ekonomie, kterou Foucault definuje jako 

objev práce, jako transcendentální, můžeme říci ne zcela reprezentovatelnou sílu, vyžaduje 

kritický odstup a zhodnocení.  A to především proto, že Marxovy rané texty tento názor 

docela popírají.  

 

Marx v nich tvrdí, že práce jako činnost produkce nemůže být podstatou člověka, 

protože pak bychom neměli žádné měřítko k tomu, jak odlišovat člověka od zvířete.  Jak 

Marx blíže vysvětluje, produkce jsou schopni lidé i zvířata, ale zásadní rozdíl je v tom, že 

člověk tuto činnost provádí vědomě. Navíc si dokáže od produktu své práce udržovat 

odstup, a tím dle Marxe i svobodu. Odcizená práce ale tento proces úplně převrací a vrací 

tak člověka na úroveň zvířete, jelikož za takových okolností mu práce slouží pouze jako 

prostředek reprodukce a už ne jako jeho vlastní činnost.
191

 

 

Po roce 1848 jsme ale u Marxe svědky výrazné změny myšlení i pojmosloví. Jeho 

pojmy jsou již mnohem užšího a techničtějšího charakteru. Marx klade důraz na jejich 

propojení s jednotlivými historickými formacemi, striktně odděluje „vědecké abstrakce“ 

(nejobecnější určení v úvodní fázi analýzy) a idealizace (ideologické projekce pojmů určité 

historické formace do jiné či do mnohých). 
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V největším rozporu s koncepcí práce politické ekonomie je však zcela evidentně 

Marxovo dílo Kapitál. Na první pohled bychom sice mohli dojít k názoru, že jsou zde 

potvrzena Foucaultova slova o politické ekonomii vůbec, jako např.: hlavní úlohu 

zaujímají nové objekty (kapitál), analýza různých forem výroby a nová úloha práce. 

Foucault si však dle mého názoru nevšímá jednoho zásadního rozdílu. U Smitha i Ricarda 

totiž platí, že je třeba zavést pojem práce jako univerzální zdroj veškeré hodnoty, protože 

celkový systém rovností (ekvivalencí) a vzájemná schopnost reprezentace nemohou určit 

hodnotu zboží. U Marxe je tomu ale docela jinak, protože pojem práce u něj vždy 

vystupuje ve dvou rovinách. Za prvé jako tvůrce veškeré hodnoty, čímž je myšlena 

konkrétní, smyslová práce, a za druhé jako vysvětlující podmínka veškeré směny. A právě 

v tomto momentu narážíme na zcela nový pojem – na práci abstraktní.  

 

Tím se výrazně odlišuje od Smitha, který si sice uvědomuje, že směna musí 

předpokládat nějaký společný ekvivalent a že jím je právě lidská práce, nicméně není 

schopen odlišit konkrétní lidskou práci od té abstraktní. K tomu přímo Marx konstatuje: 

„plete si určování hodnoty množstvím práce, vynaložené na výrobu zboží, s určováním 

hodnot zboží hodnotou práce samé.“
192

  

 

Podobné připomínky na Smithovu adresu má i Ricardo, ačkoli sám definuje 

hodnotu věcí jako „poměr množství práce vynaložený na jejich výrobu“ 
193

, a tím se tak 

neposouvá o mnoho dále. Největší problém politické ekonomie Marx spatřuje ve faktu, že 

předmětem jejího zájmu je směnná hodnota pouze z kvantitativního hlediska, „ale 

nenapadá ji, že pouze kvantitativní rozdílnost jejich prací předpokládá jejich kvalitativní 

jednotu nebo rovnost, tedy jejich převedení na abstraktně lidskou práci.“
194

 

 

Smith a Ricardo a političtí ekonomové vůbec se podle Marxova názoru zaměřili 

pouze na kvantitativní aspekt hodnoty, nevěnovali však příliš pozornosti její formě. 

„Politická ekonomie sice už rozebrala – i když nedostatečně - hodnotu a velikost hodnoty  

a odhalila obsah skrytý v těchto formách. Ale nikdy si nepoložila otázku: proč tento obsah 
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přijímá takovou formu, jinými slovy, proč se práce zračí v hodnotě a trvání práce, jako její 

míra, ve velikosti hodnoty produktu práce:“
195

  

 

Marx na základě tohoto uchopení hodnotové formy zboží identifikuje také její 

historicko-společenský původ (buržoazní společnost svobodných individuí a kapitalistický 

výrobní způsob) a odkrývá příčinu její teoretické „neviditelnosti“ (ideologická zakotvenost 

politické ekonomie). Tyto aspekty Marxovy teorie však Foucault vůbec nezmiňuje.  

 

Je třeba tak třeba zmínit, že Marx sice ideově spadá do určitého společensko-

kulturního klimatu, v němž byl nucen pracovat a které mu ztěžovalo možnost oprostit své 

teorie od slovníku 19. století, stejně tak ale platí, že je Marx jistým způsobem dědicem 

politické ekonomie. Právě zmíněné poznatky však nesmí překrýt systematickou analýzu 

pojmových konfigurací a terminologických odlišností, které nám umožňují definovat 

zlomy v dějinách myšlení, na kterých si Foucault tolik zakládal.  

 

4.3 Shrnutí 

 

 Na předchozích řádcích jsem představil dva různé typy analýz. Nejprve jsem se 

zabýval Althusserovou symptomální četbou, jež se zaměřuje na podrobné zkoumání 

jednotlivých pasáží Marxova Kapitálu. V rámci Altuhesserovy analýzy je možno zachytit 

některé momenty, které by při běžném čtení mohly zůstat nepovšimnuty, jako  

např. výstavba vědeckého pojmu nadhodnoty či kritika antropologické ideologie v podobě 

tzv. robinsonád. Následně jsem navázal Foucaultovou analýzou a jeho pohledem na 

Marxův přínos klasické ekonomii. 

Foucault, na rozdíl od Althussera, vnímá Marxe na stejné úrovni vlivu vědění jako 

Smitha a Ricarda. Dalo by se říci, že pro něj v rámci moderní epistémé zaujímají stejné 

postavení. Oproti tomu Althusser Marxe od klasických ekonomů odlišuje a dává jej jako 

příklad teoretického antihumanismu, antihistoricismu a antiantropologismu, jehož základní 

premisou je, že lidská přirozenost vlastně vůbec neexistuje. 

Přestože se Foucault a Althusser neshodují ohledně zařazení osoby Karle Marxe, 

vyzdvihují tatáž teoretická východiska. Oba zaujímají stejný postoj k teorii univerzálních 
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struktur a dále také oba zmiňují dočasnost „člověka“. Je tedy třeba zmínit společnou 

kritiku antropologického způsobu myšlení a antihumanismu. Althusser tak činí 

prostřednictvím Marxe, který útočí na skryté základy politické ekonomie, Foucault  

k tomuto poznání dochází postupně v rámci analýzy moderní epistémé.  

U Foucaulta epistémé zrodila člověka jako takového, člověk se následně stal 

subjektem vlastního zkoumání. Modernímu člověku je vlastní snaha o pochopení 

veškerého dění, které jej obklopuje, což vede k postupnému uvědomění si vlastní 

konečnosti. „Objev“ člověka doprovází vznik humanitních věd a antropologie člověka. 

Foucault však antropologické uspořádání moderní filosofie kritizuje s tím, že zdvojuje 

dogmatismus a rozděluje se do dvou různých rovin: předkritický rozbor toho, co je člověk 

ve své podstatě, se stává analytikou všeho, co se může člověku obecně dát. Pro Foucaulta 

je tak vědění svázáno touto antropologickou koncepcí a řešení vidí jedině v zániku člověka 

jako středobodu veškerého poznání. 

V rámci tohoto sporu je třeba si uvědomit, v jaké době a v jakém prostředí vlastně 

vznikl. Většina francouzských intelektuálů této doby byla silně levicově orientována. 

Stejně tomu bylo i u Althussera, jeho interpretace však ostře kontrastovala s tehdejšími 

proudy (např. hegeliánský marxismus, existencialistický marxismus), avšak v podstatě 

zůstávala poplatná národní francouzské filosofické tradici. U Althussera dochází 

k propojení marxismu a strukturalismu, přičemž je značně ovlivněn právě Michelem 

Foucaultem a jeho analýzami moci. Vzhledem k jejich vzájemné blízkosti (jak v rovině 

osobní, tak názorové) byl tento jejich spor zpočátku pokládán téměř za skandální. Nicméně 

postupem času spor utichl. 

Závěrem je třeba zmínit, že oba autoři tak sice vycházejí z různých pozic a mají na 

Marxe rozličné názory, nerozcházejí se však v obecné rovině a na této rovině také 

docházejí k podobným závěrům.  
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5. Závěr 

 

 Jak jsem zmínil v úvodu, cílem mé práce bylo podrobit pojem ekonomie kritické 

reflexi, definovat jeho strukturu a dynamiku, a to s ohledem právě na studované dílo. Dále 

pak přednést koncepci „moderní ekonomie“ tak, jak vyplývá z komparace Foucaultova  

a Althusserova myšlení.  

Abych naplnil cíle své práce, zvolil jsem interpretační a komparační metody, kdy 

jsem postupoval od výkladu abstraktu Foucaultova myšlení a postupně jsem zužoval 

rozptyl svého zájmu. Přes konkrétní dílo Slova a věci, napříč epistemickými zlomy až 

k moderní epistémé, kde podle Foucaulta teprve můžeme mluvit o samotném pojmu 

ekonomie, jsem pak vymezoval vývojové linie pojmu i struktury vědění, které umožňují 

jeho uchopení.   

V druhé kapitole jsem se zaměřil především na proměnu metod ve Foucaultově díle 

jako celku. Výsledkem této kapitoly je zařazení knihy Slova a věci do tzv. archeologického 

období. Přednesl jsem, že archeologie pracuje s dějinnou diskontinuitou. Svůj předmět 

zájmu chápe v kontextu myšlenkových struktur a vědění dané doby. Archeologie je pro 

Foucaulta relevantní metodou alternující tzv. metodám humanitních věd. V rámci dalšího 

Foucaultova vývoje jsem pak přednesl metodu genealogie, představil jsem pojmy jako 

například diskurs, subjekt, moc a další termíny, které umožňují uchopit Foucaultův pohled 

na lidskou bytost, společnost, kulturu a zákonitosti jejich fungování, stejně jako procesy 

 a změny, které v nich nastávají. 

Kapitola třetí je páteří celé práce, je jednak podrobným popisem knihy Slova a věci, 

ale především se zaměřuje na kýžený pojem ekonomie. Slova a věci ukazují vývoj struktur 

vědění s ohledem na tři zásadní elementy – práce, život a jazyk. Tyto pojmy zkoumá 

v proměnách tzv. dějinných epistémé renesanční, klasické a moderní.  

Foucaultův pojem ekonomie vyplývá z analýzy elementu práce. V období 

renesance je ekonomické myšlení vymezeno pojmy jako hodnota, cena a peněžní 

substance. Tyto prvky charakterizuje podobnost, na jejímž základě je dešifrován i systém 

jazyka a vědění o přírodních jsoucnech. Lidská práce a její produkty jsou zde podobny 

přírodním bohatstvím ukrytých v zemi. V klasické epistémé je jistým předchůdcem 

ekonomie tzv. analýza bohatství, pro kterou je příznačné sepětí s teorií merkantilismu. Pro 
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merkantilismus platí, že peníze mohou reprezentovat veškeré bohatství, protože jsou 

obecným nástrojem analýzy a reprezentace a pokrývají celou oblast bohatství. Lidská práce 

je směnitelná za peníze a ty jsou schopny reprezentovat bohatství. Reprezentace je zde 

dominantní metodickým nástrojem i v rámci vědeckého poznání a rovněž také způsobem, 

jímž dešifrujeme a užíváme jazyk.   

V klasické epistémé je do řádu lidské aktivity zaveden pojem pokroku, hře znaků  

a reprezentací je přidělen časový index, který podmínku pokroku definuje. Nenalézáme ho 

v žádné jiné oblasti teorie řádu. Čas dává hodnotu lidské práci a lidským výtvorům, 

odlišuje cenu lidské práce od ceny přírodních jsoucen. Tento fakt se také stane důsledkem 

ekonomického uvažování v moderní epistémé. Peníze v klasické epistémé však stále 

reprezentují hodnotu a reprezentace je způsob, jímž je definována i lidská práce. 

 

Se zhroucením reprezentace a nástupem moderní epistémé již můžeme hovořit  

o pojmu ekonomie, v rámci níž lze vymezit hodnotu lidské práce a společně s tím 

definovat novým způsobem jazyk a život lidských bytostí. S ohledem právě na ekonomii 

jsem také přednesl řadu poznatků z teorií Adama Smitha, Davida Ricarda, Karla Marxe  

a dalších, kteří Foucaultovo myšlení zásadním způsobem ovlivnili. 

 

 V moderní epistémé se oproti klasické systém přiřazování hodnoty „obrací 

naruby“. Je to právě lidská práce, která dává věcem hodnotu a dává hodnotu času, který je 

potřeba k produkci statků. Tento element považuji s ohledem na svou studii za zcela 

zásadní. Právě zde nacházím jádro, z něhož je možné interpretovat moderní ekonomii  

a systémy vztahů, kterými ekonomie může pomoci porozumět lidské bytosti.   

 

V díle Slova a věci tedy pojem ekonomie postihuje oblast vědění, které je schopno 

obecně popsat zákonitosti, jimiž společnost a kultura chápe možnost vymezit pravidla 

tvorby hodnot a jejich směňování. Ekonomie v moderní epistémé se řídí obdobnou 

strukturou fungování vnitřních a vnějších zákonitostí jako je tomu u lingvistiky a biologie. 

Dle mého názoru je v současném světě, kde „peníze vládnou“, zcela zásadní si uvědomit, 

že já jakožto lidská bytost se podílím na tvorbě hodnot a ceny věcí, že „můj“ čas a „má“ 

práce jsou bohatstvím tohoto světa.  
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Abych byl schopen lépe specifikovat a kriticky zhodnotit Foucaultovo stanovisko, 

přišlo my vhodné zapojit do výkladu interpretaci Althusserova díla Číst Kapitál, zabývající 

se Marxovým Kapitálem. Jak jsem již zmínil, Foucault na rozdíl od Althussera vnímá 

Marxe na stejné úrovni vlivu vědění jako Smitha a Ricarda. Dalo by se říci, že pro něj  

v rámci moderní epistémé zaujímají stejné postavení. Oproti tomu Althusser Marxe od 

klasických ekonomů odlišuje a dává jej jako příklad teoretického antihumanismu, 

antihistoricismu a antiantropologismu, jehož základní premisou je, že lidská přirozenost 

vlastně vůbec neexistuje. 

V konečném důsledku lze tedy říci, že oba zaujímají kritické stanovisko k moderní 

koncepci tzv. humanitních věd a způsobu, jakým definují postavení lidské bytosti ve světě. 

Zásadním společným faktorem je jim to, že lidskou práci chápou jako hodnotu, která je 

určující pro hodnotu všech ostatních jsoucen. Ekonomie je podle nich schopná dešifrovat  

a upravovat kulturně společenské jevy a je zásadním nástrojem pro porozumění bytí 

člověka. 

 

Z mého pohledu se jedná o velice přínosný alternativní pohled na současnou 

ekonomii, která stále vychází především z myšlenek Adama Smitha a Davida Ricarda  

a stále si s sebou nese ono již několikrát zmíněné břímě, že nemůže být považována za 

právoplatnou vědu a nikdy definitivně neprokázala svou platnost. Existuje velké množství 

ekonomických teorií, které si často protiřečí, avšak každá z daných teorií sama sebe 

považuje za tu jedinou pravdivou. Vývoj státních ekonomik v průběhu 20. a 21. století 

jasně ukazuje, že nelze konstatovat, že kapitalistické uspořádání společnosti je lepší než 

socialistické, komunistické a naopak. Ani neviditelná ruka trhu, ani centrální plánování 

nedokáže vyřešit některé základní ekonomické problémy dneška, a proto si myslím, že je 

třeba hledat řešení napříč jednotlivými oblastmi a dívat se na ně kritickou optikou tak, jak 

tomu činili Foucault s Althusserem v rámci jejich analýzy související s pojmem ekonomie. 
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