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Lucie Hudečková: Leonardo da Vinci v psychoanalytické literatuře. Bakalářská práce. – posudek 
oponenta 
 
 Název práce není tak úplně přesný. Věcně sice jde o Leonarda da Vinci, přesněji o vliv 
výchovy na jeho život a dílo, přesněji o vliv výchovy na jeho profesionální orientaci. Konkrétně, 
výchova má vysvětlit jeho angažovanost v umění a ve vědě, interakce těchto angažovaností, a pro tu 
prvou nakonec kontraproduktivní vliv té druhé (tj. jak jej angažovanost ve vědě, která někdy i sloužila 
angažovanosti v umění, nakonec od umění odváděla). (Srovnej s. 7.) To však není bezprostředním 
předmětem zájmu autorky. Bezprostředním předmětem zájmu autorky je teorie tohoto jevu, výklad 
Leonardovy profesionální orientace. Tedy také. Není to předmět celý. Jak naznačuje název práce jde 
také o to, jak je tato teorie prezentovaná v psychoanalytické literatuře – počínaje Freudovým textem 
Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci. Celým předmětem zájmu autorky je diskuse kolem této teorie, 
a to mezi zástupci psychoanalýzy a historiografie. Dle autorky je v této diskusi historiografie 
zastoupena M. Schapirem, který Freudovu teorii kritizoval. Psychoanalýza samozřejmě Freudem, a 
pak jeho „obhájci“: K. Eisslerem a W. Andersenem (a jeho prostřednictvím v jednom důležitém bodě 
J. Lacanem). Celý předmět zájmu autorky by tedy šlo pojmenovat: diskuse o teorii Leonardovy 
profesionální orientace mezi psychoanalýzou a historiografií  (ostatně, v souladu s názvy 
jednotlivých kapitol: 1. Úvod; 2. Sigmund Freud: Leonardo da Vinci; 3. Psychoanalytické vs. 
historické zkoumání; 4. Závěr). 
 Formálně je tedy bakalářská práce zcela určitě tzv. teoretickou studií – autorka pracuje jen 
s odbornou literaturou. Vzhledem k předmětu zájmu ani žádné dobové dokumenty či artefakty týkající 
se Leonarda a jejich vlastní výklad do hry nevtahuje a vtahovat nemusí. Vstoupit do „diskuse“ jako 
její účastník zřejmě ani sama nechce a vlastně nemůže – to by musela sama s nějakými takovými 
dokumenty či artefakty pracovat. „Empirickým materiálem“ jsou tedy pro autorku jen texty 
zmiňovaných čtyř autorů. Otázkou je, jaké poučení chce autorka ze studia těchto textů získat a 
prezentovat. Není výsledkem její práce jen popis průběhu této diskuse – a to z pozic „fanouška“ 
psychoanalytiků (když za historiografy je zde jen Schapiro, a ten na kritiku své osoby ze strany 
Eisslera a Andersena již neodpovídá). Má vůbec autorka vlastní badatelský příběh? Schapiro 
kritizoval Freuda explicitně; Eissler a Andersen kritizovali Schapira rovněž explicitně – co má tedy 
popis této diskuse odhalit vlastního, co neřekl již poslední její účastník? 
 Sama autorka odpověď na tyto otázky formuluje již v Úvodu své práce: „Základním úkolem 
této bakalářské práce je nejen poukázat na základní rozdíly historického a psychoanalytického 
zkoumání, ale zároveň představit psychoanalytické zkoumání jakožto významný způsob užívající 
celého spektra společenskovědních věd k interpretaci (nejen) historických dat.“ (s. 6) Po formální 
stránce tedy její práce nesporně svůj vlastní badatelský příběh má: a to v explicitní intenci a 
v konfrontaci práce psychoanalytiků a historika Schapira jako dvou odlišných „způsobů zkoumání“, 
badatelských praxí. Podstatnou otázkou už pak je jen to, nakolik se autorce podařilo danou formu 
naplnit obsahem – nakonec pak jaké pojmy autorka nabízí k uchopení oněch rozdílů historického a 
psychoanalytického zkoumání (zvláště vzhledem k tomu, že to, že by pro historiografii bylo 
charakteristické, že nepracuje s celým spektrem společenskovědních poznatků pro interpretaci 
historických dat, se zdá jako nepravděpodobné). 
 
 Autorka nakonec k uchopení rozdílů v psychoanalytickém a historickém zkoumání nabízí 
pojmy tři: jedinečnost individua, práce s daty a opačný směr zkoumání – a jejich souhrnný výklad 
podává v Závěru svého textu (s. 43- 48). Musím však přiznat, že mi výklad jejich obsahu není vždy 
zcela srozumitelný. 
 Řekněme, že to i ono zkoumání usiluje o zpětnou rekonstrukci životního příběhu jedince (s. 
48). Pak rozumím tomu, když autorka tvrdí, že psychoanalytici postupují od zanechaných stop 
k důvodům zanechání těchto stop, že Leonardova vzpomínka na „supa z kolébky“ Freudovi sloužila 
jako inspirující podnět, díky němuž vypracoval svou teorii Leonardovy osobnostní konstituce (s. 47), 
potažmo výklad jeho životního příběhu (výklad vlivu výchovy v jeho profesionální orientaci) – který 
pak historik Schapiro kritizoval a jeho kolegové obhajovali. Nerozumím však tomu, když autorka 
sugeruje, že když historici, v osobě Schapira, „z doložených skutečností přisuzují jedinci jeho 
vlastnosti“ (s. 48), jedná se o opačný směr zkoumání. Nerozumím tvrzení: „I p řes opačný směr cesty 
se psychoanalytické zkoumání s historickým setkávají,…“ (s. 48). Není to spíše tak, že se ti i oni 
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„setkávají“ u životního příběhu Leonarda, a pak se „rozcházejí“ v jeho rekonstrukci? A když už 
uvažovat o rozdílných „východiscích“, není toto odlišné „směřování“ založené v odlišném 
předporozumění pro jeho strukturu, v odlišné gramatice či algebře, s níž k životnímu příběhu Leonarda 
přistupují psychoanalytici a historik Schapiro? 

Část odpovědi jakoby nabízel autorčin výklad pojmu „ne/opomíjení jedinečnosti individua“. 
Pro Freuda byla Leonardova vzpomínka klíčem k tomu, aby nakonec vyložil jeho profesionální 
orientaci tím, jak chování jeho rodičů přispělo k mimořádnému rozvoji badatelského pudu – přičemž 
Leonardova neobyčejná schopnost sublimovat primární pudy pro něj zůstala záhadou (s. 37 a 45). 
V čem však spočívá „opomíjení jedinečnosti“ Leonarda ze strany historika Schapira? Není to spíše 
tak, že Schapiro nenabízí ani alternativu charakteristiky Leonardovy profesionální orientace, ani 
alternativu jejího výkladu nějakými jinými vlivy (odlišnými od psychoanalytických obecných 
kategorií pudů, vlivu matky a otce a základní struktury příběhu psychosexuálního vývoje v dětství)? 

Část odpovědi jakoby nabízel autorčin výklad pojmu „práce s daty“. Zde rozumím tomu, 
když autorka tvrdí: „Povrchnost by byla vhodným přívlastkem ke stylu Schapirovy práce. Avšak nelze 
mu odepřít odbornost, jen mu jeho vědomosti v oblastech ikonografie a historie bránili v nadhledu, 
který byl pro komplexní analýzu Freudovy práce a zároveň Leonardova života nezbytný.“ (s. 47) 
Schapirovou „povrchností“ tedy autorka určitě neodkazuje k tomu, že nebyl schopen odhalit určité 
nesrovnalosti ve Freudově rekonstrukci životního příběhu Leonarda: např. že „sup“ v Leonardově 
vzpomínce nebyl sup; že v Leonardově době existovaly jiné symbolické významy motivu ptáka ve 
spojení s ústy, než jen sexuální dráždění ze strany matky; že obraz svaté Anny samotřetí začal 
Leonardo malovat nikoli po, nýbrž již před setkáním s Monou Lisou atd. Možná tím odkazuje k tomu, 
že Schapiro nesměřoval při diskusi s Freudovou rekonstrukcí životního příběhu explicitně svou 
pozornost na kritiku provedené konkretizace psychoanalytického paradigmatu psychosexuálního 
vývoje jedince vcelku, natožpak na toto paradigma jako takové. Tím, že historiku Schapirovi přiznává 
odbornost v dobových symbolických kódech a historii, však autorka protiřečí závěru o tom, že 
historiografie na rozdíl od psychoanalýzy nevyužívá celé spektrum společenskovědních oborů (s. 46; a 
již citovaný Úvod). Není to pak spíše tak, že psychoanalýza pracuje s historickými daty, s jejich tzv. 
historickou pravdivostí, objektivitou, řekněme, velkoryse; že jí jde o konkrétní podobu logiky celku 
životního příběhu? Možná to autorka sama opakovaně dokumentuje – zvláště jasně např. 
Andersenovou citací Lacana v poznámce na s. 38. Rozhodně je to pak součástí jejího výkladu pojmu 
„práce s daty“ v Závěru: „Schapiro ve svých kritikách pouze srovnával data, což se tedy může zdát 
jako podstata historické práce. V rámci této oblasti měl jistě pravdu, že Freud pravděpodobně 
zanedbal některá historická fakta, ale rozhodně mu to nebránilo v celkovém výkladu.“ (s. 46). Není to 
ale tak, že „kritické srovnávání dat“ je skutečně onou autorkou hledanou charakteristickou odlišnosti 
historiografického přístupu k rekonstrukci životního příběhu jedince? Není to předporozumění, které si 
k Leonardovu životnímu příběhu přináší historik jako historik jen chronologická struktura  jeho 
uspořádání a problém její pravdivosti - zkušenost s tím, že svědectví pamětníků či rekonstrukce 
pozdějších dějepisců mohou chybovat? Není to tak, že historik, pokud v rekonstruovaném životním 
příběhu konkrétního jedince provádí výklad souvislostí v oblasti logiky jeho jednání, musí pracovat 
s teorií psychologickou – ať už svojí laickou či převzatým odborným systémem? A není to nakonec 
tak, že předmět badatelského zájmu autorky jí nějak celou dobu vedl k tomu, aby zrekonstruovala 
Schapirem používanou psychologickou teorii, z jejíž půdy se pokoušel kritizovat tu psychoanalytickou 
Freudovu, a že tuto rekonstrukci nakonec nedotáhla do nějaké ucelené, pojmově uchopené podoby? 
Pracuje snad Schapiro s paradigmatem tzv. kulturně historické psychologie? 

 
V souhrnu tedy soudím, že autorka odvedla při popisu a výkladu dané diskuse o teorii 

Leonardovy profesionální orientace mezi psychoanalýzou a historiografií nemalý kus práce. Bez ní 
bych vlastně ani výše uvedené otázky nebyl schopen naformulovat, neboť jsem ani jeden z autorkou 
zkoumaných textů nečetl. Na druhé straně, „výborný“ text by snad měl obsahovat méně synkretismů – 
ať už vyplývají z nedopovězeného, nepřesnosti či protimluvu. Navrhuji proto klasifikovat práci jako 
„velmi dobrou“. 

 
 
 

V Praze 26. 4. 2010       PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 


