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Problém anorexie z Foucaultovy perspektivy: 
od patologizace k sociální konstrukci duševní nemoci 

 
 
     Záměrem předkládané diplomové práce je přispět k řešení „současného problému mentální anorexie“ (s. 5) 
představenému především na základě genealogických teorií dohledu a biomoci Michela Foucaulta. Autorka 
uvádí hypotézu, podle které je "tato “patologie” spíše než nemocí určitou sociální konstrukcí, vycházející ze 
společenských norem a standardů, jež ve společnosti operují za účelem identifikovat a odlišovat normální od 
nenormálního, ideální od nepřijatelného." (s. 5). Tato mocenská koncepce sociální konstrukce významu je v 
práci dále konfrontována s pojetím (tělesné) identity v Derridově dekonstrukci a v Butlerové queer theory.  
 
     Z hlediska posouzení celkové úspěšnosti projektu diplomové práce kladně hodnotím fakt, že autorka si 
vybrala originání téma, které ukazuje povahu mentální anorexie jako patologického obsesivního chování 
paradoxně motivovaného snahou o absolutní tělesnou normalizaci.  
     Autoka dokázala toto téma vhodně teoreticky uchopit prostřednictvím teoretických koncepcí vyučovaných 
ve studjiním oboru Elektronická kultura a sémiotika. Oceňuji, že v historicko-filosofické koncepci moderní 
disciplinární a pastýřské moci Michela Foucaulta, která je pro představenou úvahou nosnou, má autorka 
výborný přehled.  
     Navíc svou prací autorka dokazuje, že s Foucaultovými myšlenkami dokáže dál tvůrčím způsobem 
pracovat - často i s využitím cizojazyčné, především anglicky a španělsky psané literatury.  
     Takový teoretický výkon pokládám za nadstandardní a po odborné stránce velmi perspektivní - hoden i 
dalšího rozvedení v disertační práci (kterou autorka plánuje vypracovat v rámci svého budoucího doktorského 
studia filosofie na univerzitě v Mardidu).  
 
     V předkládané diplomové práci se vyskytuje málo problematických míst, spíš jsou to podněty k případné 
polemice či další možné diskusi na dané téma.  
     První z nich vidím v tom, že autorka neuvádí, proč jsou jiné formy "dobrovolného" hladovění - např. 
zdravotní léčivou dietu, náboženský očistní půst, politickou protestní hladovku - společensky uznávané. Proč 
se tyto záměrné aktivity nechápou jako patologické kulturní projevy a čím se liší od anorektické "poruchy" 
příjmu potravy? V čem přesně je ten rozdíl, který způsobuje současné pojetí anorexie jako patologie - pokud 
všechy tyto kulturní formy dobrovolného hladovění sledují záměr normalizace, tj. návrat abnormální - z 
nějakého důvodu nevyhovující - situace do normálu. V této souvislosti chci autorku požádat o vysvětlení. 
     Ďalším potenciálním problémom práce je snaha autorky připsat zrod anorexie extrémní interiorizaci 
disciplinárních mechanismů, které generují systematický dohled nad sebou samým a tím produkují tzv. 
poslušná těla odpovídající normativnímu ideálu. Není však zcela jasné, jestli lze v případě anorexie mluvit o 
disciplinárním dohledu moderních institucí - spíš se domnívám, že anorektickou obsesivní potřebu 
sebekontroly dnes generuje a rozněcuje reklama a kulturní průmysl. Jelikož se tento problém v diplomové 
práci uspokojivě neřeší, chci sa autorky zeptat, jestli by souhlasila s názorem, že anorexie se rodí z pocitů 
méněcennosti, které vznikají jako důsledek sebepojetí redukující veškeré vlastní kvality na kvality tělesného 
vzhledu? Jinými slovy, není původ anorektického trápení právě v chápání sebe sama jako "těla", jehož 
exteriérové "kvality" se zde obsesivně rozvíjí na úkor rozvoje duševních kvalit?   
 
     Pozitivně hodnotím fakt, že předkládaná diplomová práce má jen minimální formální nedostatky: všimla 
jsem si např., že autorka v rozporu s akademickým územ neuvádí názvy děl kurzivou, a že přijmění Butler 
nepřechyluje na Butlerová. V práci se vyskytuje i několik překlepů.  
     Na druhou stranu lze říct, že autorka parafrázuje a cituje v souladu s normou a uvádí jen ty teoretické 
koncepce, které potřebuje k rozpracování a řešení pozorovaných problémů - díky tomu si její práce zachovává 
funkční a koherentní charakter.  
 
     Diplomovou práci Bc. Terezy Menclové doporučuji připustit k obhajobě. Navrhuji hodnocení známkou "1".   
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