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 Jedná se o teoretickou práci velmi nadané studentky. Jde o pokus zkritizovat učení 

Sigmunda Freuda, zejména v oblasti výkladu snů, a to pomocí komunikačního hlediska. 

Kritika, i když provedená naprosto původně, na základě jen vlastních úvah a bez podpůrné 

literatury, je nakonec poměrně klasická: interpretace Freuda jsou neověřitelné; pacient si 

nechá analytikem vsugerovat věci; sám pacient může klamat a nechat si zdát věci, aby 

analytika uspokojil; nevědomí ve své infantilním zdroji vlastně neexistuje, resp. není hranice 

mezi ním a předvědomím. 

 Autorka přečetla z Freuda ohromující množství textů a některé místy charakterizovala 

docela přesně, to je bezesporu vynikající. Také si s neuvěřitelným čichem všimla řady slabých 

míst, např. poměrně zpackané terapie Dory. Dotkla se následujících důležitých nevyjasněných 

otázek. Jaký je vztah mezi tzv. denními zbytky a vlastním nevědomým přáním: zbytky 

nemohou být jen jakýmsi neutrálním stavebním materiálem, ale už musí být samy nějak 

nabité, aby se právě na přání mohly napojit. Jde ve snu vždy o splnění přání? (Zde bych řekl, 

že jde spíš o jeho chráněnou expozici.) Jestliže sen plní infantilní přání, znamená to, že je 

regresí? Nebo jde spíš o přání trvalé, a v tomto smyslu prostě aktuální, a v tomto smyslu na 

úrovni podnětných denních zbytků? Jak do produkce snu vstupuje komunikace? Není možné, 

aby se člověku zdál sen účelově, tak jako by se mohl i schválně přeřeknout? Je možné 

komunikovat při určité blízkosti zašifrovanými sny, bez explicitních vyjádření? 

 Práce byla pro autorku bezesporu velmi přínosná a jsem rád, že ji provedla. Z hlediska 

nějakého objektivního přínosu se ale podle mě nepovedla. Měla být koncipována neskonale 

úžeji, za situace, že o Freudových spisech jsou napsány stohy literatury. Pustit se do kritiky 

kazuistiky "vlčího muže", tohoto textu samotného, je možná adekvátní pro rozměry 

doktorské, ale ne diplomové práce: zde se však vyskytuje vedle řady jiných. 

 Obávám se, že autorka Freuda v jeho zvláštní hodnotě odmítla pochopit. Nemohu to 

ukazovat na všech textech a jejich tématech, v práci přítomných, ale zaměřím se jen na hlavní, 

výchozí text, jímž je "Sen jako důkazní prostředek". Jde o netypickou situaci, kde Freud 

neměl možnost se snícím asociovat a v první fázi sen interpretovala jeho pacientka, jíž ho 

vyprávěla její ošetřovatelka: vztahy mezi oběma byly bizarně proházené tak, že na jedné 

straně měla ošetřovatelka pacientku (s nutkavou neurózou, asi dost silnou) hlídat téměř jako 

dítě, na druhé straně se k ní však sama chovala jako neposlušné a rozmarné dítě, kterému 

pacientka mateřsky přečítala apod. V reálu si ošetřovatelka jednou zadřímla, když měla za 

úkol nespustit pacientku z očí (jaký to patologický úkol, pokud je vykonáván pro dospělou 

osobu!) a to nakonec v určité šifrované podobě "přiznala" ve vyprávěném snu, který pak 

pacientka řekla i Freudovi a zkusila ho interpretovat: vyšlo jí, že sen je doznáním, že 

ošetřovatelka usnula; Freud s tím souhlasil, ovšem s dodatkem, že v hlubší rovině sen vyjádřil 

přání ošetřovatelky mít vlastní dítě.  

 Autorka DP si pak klade otázky, zda je to pravda, že chce ošetřovatelka mít dítě (se 

zobecňujícím dodatkem, zda analýzou dospějeme k naprosto pravdivým závěrům), zda je ve 

snu opravdu doznání viny a nebo ho tam pacientka chtěla najít (s dodatkem, zda je možné si 

ze snu vybírat, co se hodí); zda se sen ošetřovatelce doopravdy zdál nebo jen v jeho formě 

něco chtěla říct pacientce (s dodatkem, zda se sny vždy zdají nebo někdy slouží jako alibi pro 

sdělení) (s. 32). 

 "Naprosto pravdivé závěry": někdy ano, někdy ne. Sny jsou jako básně nebo jako 

surrealistické filmy, a taky záleží na umění čtenáře. (Záleží také na reakci, na pokroku v 

léčbě, na behaviorálních krocích klienta atd., co pak potvrdí správnost. Když odešla Dora, tak 

asi proto, že ji Freud nevhodně tlačil k panu K.) Ale prostě, když bude člověk číst o orlích 



perech, prérii, Manitou, tak je báseň o Indiánech. Nějakému čtenáři to stačit nemusí a bude 

marně chtít důkazy. (Pak ještě k věci přistupuje to, že některé sny, stejně jako básně, nejsou 

moc dobré, a nepíše se tam o prérii ani o Manitou, ale třeba jen o rolích perech, takže se 

vykládají hůř.) 

 Freud si ze snu nic nevybral, jen jeho klientka, pacientka ho analyzovala dílčím a 

relativně povrchním způsobem, protože části textu snu vynechala. Freud naopak zkusil sen 

analyzovat do posledního zlomku materiálu, aby všechno zapadalo. Autorka přemýšlí, zda je 

možné obojí, zda platí dva výklady: jsou to normální vrstvy, které se nevylučují, a právě o 

tom celý článek je. Je otázkou, jestli se mu analýza snu povedla dokonale, ale v řadě bodů asi 

ano. Rozhodně s ním nepolemizuji. 

 Kam až mohla jít účelovost. To se rozpadá na několik otázek. Sen si ošetřovatelka 

téměř jistě nevymyslela, protože je dost dobrý v tom smyslu, že jí tam nekontrolovaně uniká 

dost věcí, které pak do sebe zapadají. Takový sen se nedá vymyslet, musela by být jak Freud. 

Jestli se jí v něm některé věci zdály se záměrem to později říct pacientce (i s tím, že ta to 

řekne Freudovi), je možné, ale ne nutné. Mohlo to být také tak, že se jí zdál sen, a až 

dodatečně ho sama uměla číst, aspoň do určité míry. Kam až nevím, ale možná i o nějaký 

krok dál než k přiznání zdřímnutí. 

 Na celé věci je zvláštní, že autorka DP necítí nebo nechce cítit na úrovni materiálu onu 

zaznívající infantilnost, která funguje přenosově k pacientce a opakuje vztah k tetě a předtím 

asi k matce; to (což Freud nezmiňuje), že třeba scéna s ptaním se na děti a odpovídání bokem 

je scéna z jedné dětské pohádky apod. Nevím, zda diplomandka pochopila, jak to bylo se 

čtením o Jonášovi, protože český překlad M. Kopala zcela chybně uvádí "jsem předčítal..." 

místo "jsem předčítala..." (Sv. 10, s. 28).  

 Ale tento pocit nepochopení Freuda, ba řekl bych žertem "odporu"k němu, provází 

můj dojem z celé diplomové práce, i při brilanci a bystrozrakosti řady úvah autorky. 

 

 

Navrhuji hodnocení "velmi dobře". 
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Doc. Miloš Kučera, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


