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Předložená diplomová práce je prací teoretickou. Představuje nám velmi zajímavé téma snu a dalších 

nevědomých obsahů jako materiálu v  systému komunikace. Vychází  z celku díla S. Freuda, tedy 

sleduje zvolené téma ve velké řadě Freudových publikací. 

Velmi se mi líbila zřejmá pracovitost autorky. Obsáhla značný rozsah literatury, se kterou v diplomové 

práci pracuje.  Nejprve vymezuje základní pojmy psychoanalýzy u Freuda, dělá si v pojmech pořádek 

pro sebe i pro čtenáře, aby vyjasnila  co nejpřesněji základní pojmy jako východiska interpretace jevů 

snu (případně dalších jevu v nevědomí člověka, které si bere na pomoc) a vysvětlila také, jak souvisí 

s komunikací. Je to nutné zejména proto, že použité dílo  S. Feuda zahrnuje relativně dlouhé období 

1899 - 1932 , které autorka člení na  etapy a vymezuje vývoj díla v nich v kontextu svého zájmu. 

Musíme pochválit detailní a  pečlivou práci s vymezení jednotlivých publikací, jejich historického a 

významového zařazení.   

Jako úvodní pro celé téma je vybrán  text Sen jako důkazní prostředek, který téma komunikace 

zobrazuje velmi silně, protože představená kazuistika vychází z několika rovin vyprávění snu a jeho 

analýzy mezi několika osobami. Především je sen v tomto díle opakovaně mezi různými lidmi 

vyprávěn, dále  komunikována i jeho analýza,  a to rozdílná mezi různými osobami. Hodí se tedy ke 

zpracování tématu komunikace. Interpretace je možná poněkud tendenční, stačilo by popsat různé 

roviny komunikace, které tento text nabízí.   

 Po tomto úvodním textu přistoupila Petra Písecká k hlavní publikaci Výklad snů. Nastíněna je zde  

teorie snu a výklad obecných postupů analýzy snu, relativně podrobně.   Není jasné, jak autorka 

vnímá průběh analýzy snu jako komunikační akt, zda postup analýzy bere jako komunikační postup 

analytika a pacienta a v jakém smyslu, protože zde vznáší jednu z mnoha výzkumných otázek (viz dále 

výzkumné otázky), zda pouhá komunikace  snu mezi pacientem a analytikem může hrát nějakou 

významnou roli, nebo jestli je nutné, aby pacientovi odhalila analýza jeho  skrytá přání a zda každá 

analýza snu analytikem je vždy ta správná.  Navíc, když sen komunikují vždy ještě další osoby. 

 Následující část je otevřena k teorii komunikace, včetně toho, a to je nesmírně podstatné, jak se 

s komunikačními pojmy bude zacházet v tématech snu a psychoanalýzy vůbec. Tato část je zajímavá, 

protože nutí autorku definovat nově mluvčího, adresáta i obsah komunikace, různé typy kontextů a 

kanál a kód, tak aby se s nimi dalo produktivně v tomto textu pracovat.   

 Doporučila bych poněkud zpřesnit práci s položenými otázkami  a strukturou textu.  

Práce hned na počátku si klade za cíl sledovat komunikační úroveň v zacházení s nevědomými 

projevy, komunikační prvky zmapovat a zachytit jejich vývoj (s.10).  

Myslím, tedy, že výsledkem mělo být pojetí komunikace, do které vstupují nevědomé obsahy v díle S. 

Feuda, což se myslím, úplně nepovedlo.  



Vedle úvodního záměru z úvodu, jsou dále uvnitř textu jako „motivační“ pro zpracování zvoleného 

tématu  uvedeny další otázky, ve vztahu s otázkami okolo komunikace a analýzy jednoho snu 

(ošetřovatelky).  

Je pravda, že přesnou analýzou vždy dospějeme k naprosto pravdivým závěrům?  

Můžeme si ze snu „vybrat“ jen to, co se nám z něj hodí a podle toho ho interpretovat?  

Opravdu se vždy zdají sny, nebo mohou sloužit „jen“ jako jakési alibi pro sdělení něčeho, co by jinak 

nebylo možné? (s.32) 

 

 Na tyto otázky, u kterých není úplně jasné, proč jsou takto koncipovány z hlediska komunikačního, 

jasnější jsou z hlediska nevědomí, ale tak nejsou uvedeny, najdeme  odpovědi hned na s. 64:  

 Nyní, známe-li odpovědi na zezačátku kladené otázky, zda lze dospět analýzou vždy k jedinému 

správnému řešení (není jisté, že to lze), zda je možné chápat ze strany adresáta i latentní potenciál 

sdělení (je to možné), a zda může být využito potenciálu podstaty nevědomých projevů v mezilidské 

komunikaci (může být), musíme upřesnit prostor mezi jednotlivými účastníky komunikace, a to na 

základě výše uvedených poznatků, že na různých úrovních vztahu lze chápat význam nevědomých 

projevů různě. Zkusme se tedy zaměřit na původní texty Sigmunda Freuda, které publikoval o snech, 

zda i v nich bude možné nalézt různé úrovně vnímání vztahu mezi mluvčím a adresátem a ujasnit si 

pojmy rovněž díky Freudovým vlastním textům.  

 

Tím se otevírají další  otázky, které jsou řešeny  přes další analýzy snů v jiných publikacích Freuda, 

např. případ Dory. Nicméně  v textu jsou místa pro kladení otázek a odpovědi umístěny dost 

nešťastně. Například analýza Dory se vrací k některým dříve položeným otázkám po povaze analýzy, 

které však byly zodpovězeny, alespoň částečně, opět  uprostřed celku práce. Nedá se ani říci, že 

otázky se potupně rozvíjejí a zpřesňují se. Kladené otázky a odpovědi tak čtenáře uvádění v nejistotu, 

na které úrovni textu  se vlastně pohybuje.  

  

Závěr neodpovídá  úplně na téma komunikace nevědomých obsahů, neposkytuje přehlednou  

odpověď na základní otázku práce. Téma komunikace nerozlišuje dobře jak komunikaci dovnitř (která 

je poněkud upozaděna) tak komunikace mezi osobami. Nerozlišuje dobře komunikaci analytika a 

dalších osob a pojetí snu, které z nich plyne (již na úrovni snu ošetřovatelky i dále).  

Téma komunikace je doplněno kategoriemi autority, důvěry a důvěrnosti, ale také zisků, které by 

stálo za to uvést lépe do kontextu. Směřují totiž zřejmě k otázkám, které autorku velmi zajímají, o  

stupni uvědomění obsahů komunikace a hloubce a směru jejich interpretací různými osobami. I zde 

mohly být závěry strukturovanější.   

 

Předložená diplomová práce je přes určité námitky originální, pečlivě zpracovaná.  Doporučuji práci 

Petry Písecké k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou až výbornou.  
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