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 Autorka měla hledat specifiku v psaní tzv. aplikované psychoanalýzy, tj. té mimo klinický kontext, a 
použité tedy na civilizační nebo kulturní jevy případně na významné osobnosti; v posledním případě Freud 
hovoří o "patografii". 
 Zde šlo tedy o Leonarda ve stati "Vzpomínka z dětství …". Probírat právě tuto práci (šlo by i jiné a 
další, ale ukázalo se to, že by to bylo ve formátu Bc práce obtížné) má tu výhodu, že se kolem ní rozpoutala 
poměrně zajímavá diskuse, zajímavější ještě o to, že se Freud u jednoho parametru klíčové vzpomínky spletl, 
resp. byl uveden prameny v omyl (měl jestřába nebo luňáka za supa), ale přesto se tím zřejmě jeho argumentace 
neoslabila. 
 Omyl Freudovi vyčetl kunsthistorik Meyer Schapiro, takže specifika "patografie" se zde profiluje 
zejména vůči zmíněnému oboru, ale pokusím se ukázat, že takový přístup je obecnějším a může reprezentovat i 
diskurs sociologický a někdy psychologický. Ke kritice Schapira si autorka správně přivedla na pomoc Eisslera a 
Andersena. 
 Autorka myslím hezky résumuje Freudovu stať, kde jde možná až příliš rychle k věci: asi bylo možné 
prezentovat výstavbu autorova textu ve zkratce a pak ji podobněji rozvádět. Čtenář, pokud text nezná, nemůže 
získat o něm úplnější představu. Podobné platí pro Eisslera. Místy jsem také na rozpacích, kdy slyším ji, a kdy 
Freuda zkráceného, ale v jeho termínech, tedy je mi místy trochu nejasná hranice mezi citací, parafrází a 
vlastním komentářem či kritikou studentky. Nezabývá se také příliš vyjasněním pojmu pudu, sublimace pudu a 
dalších pojmů psychoanalýzy (komparativně), i když si na druhé straně cením toho, že zde zapojila nad 
"Vzpomínku" např. i "Tři pojednání k teorii sexuality" (bylo by bývalo ale vhodnější, aby Freudovy práce, 
celkem 3, citovala pod názvy statí, nikoli Freud s datací + vzadu odkaz na Sebrané spisy). 
 
 Mohla se více zdůraznit jedna věc, jak vidím nyní po opětovném přečtení Freudovy studie i Bc práce. 
Schapiro sám se pokouší několikrát o jakési psychologizování či psychoanalyzování, jakoby použít diskurs 
Freuda, a tím mu ukázat, že kdyby vycházel ze Schapirem prezentovaných dat, došel by k něčemu jinému: týká 
se to např. významu ptáka či létajícího tvora pro vyjádření své ambice nebo bajky Závist pro jiný vztah k matce. 
Ale současně se tím ukazuje rozdíl této běžné psychologie proti naprosto šokující až groteskní představě, 
"vzpomínce" na matku jako na falickou. To je představa, která je naprosto centrální, a kterou zde Freud liší. Je v 
tom také cena jeho stati, která tak vytváří neuvěřitelný oblouk od absurdního detailu k celému průběhu života a 
jeho větvením. (Osobní ambice po velikosti nebo rivalita sourozenců, pocit být odstrkován matkou je naproti 
abecedou každodenní psychologie v obecném povědomí.) 
 Autorka o smyslu pro detail jako o specifice psychoanalytického diskursu hovoří. Také se jí podařilo 
podle mě vyhmátnout důležitý rozdíl mezi psychoanalytickým uvažováním a tím ostatních společenských věd 
(viz též např. komplementaritu jako vzájemné vylučování se psychologické a sociologické explanace u G. 
Devereux, jež se s tím prakticky kryje). Jde o to, že historik vykládá např. volbu tématu jako respektování 
tradice, zatímco psychoanalytik jako osobní tendenci. Studentce se podařilo s pomocí Andersena docela dobře 
ukázat, že při ohledu na tradici je možné se zaplést, protože nemáme kritérium v logice osobnosti tvůrce. Odkaz 
na už existující syžet a jeho pouhé přejmutí slýcháme neustále: kdysi např. jeden známý, ale dost amatérský 
psycholog triumfálně tvrdil, že když dítě nakreslí zmrzačený strom, mohlo ho klidně vidět při cestě do školy jako 
reálně existující: ale tím nevysvětlí, že stromů už vidělo stovky a že si vybralo právě tento. Odkaz na tradici totiž 
také obsahuje psychologický argument, a sice ten údajně evidentní, o automatické kopii. 
 Myslím, že Bc práce splnila svůj účel i v tom, že si studentka podrobně přečetla několik zajímavých 
prací, díky čemuž už nikdy nebude nahlížet třeba na Freuda jen zdálky a že si mohla i uvědomit místo oboru 
uprostřed ostatních společenských věd. 
 
 
Studentce navrhuji hodnocení "výborně" až "velmi dobře". 
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