
Oponentní posudek diplomové práce Mgr. Jana Havla: „Porovnávání pohledu na člověka u 
Sigmunda Freuda, Karla Marxe a jejich nástupců“

Autor formuluje v Úvodu záměr své práce takto: „Tato práce se zaměřuje na pohled na člověka a na 
to, jakým způsobem na člověka pohlíží myslitelé z různých oborů a jejich pozdější nástupci. Jestli 
je možné najít  mezi  jejich myšlenkami  nějaké spojení.  Základními  zvolenými představiteli  byli 
Karel  Marx  a  Sigmund  Freud.  Cílem  této  práce  není  nějakým  násilným  způsobem  skloubit 
psychoanalýzu  a  ekonomii,  jde  spíše  o  to,  že  obě  tyto  vědy  mají  jistý  přesah  do  filosofie  a 
sociologie, z jejichž hledisek se můžeme pokusit nahlédnout na hranice oborů jednotlivých děl obou 
autorů i jejich nástupců a prozkoumat shodné a rozdílné znaky jejich pohledu na člověka.“ (s. 9) 
Autor vskutku sleduje vybrané myslitele jednak v „linii Sigmunda Freuda“, jednak v „linii Karla 
Marxe“,  přičemž přečetl  klíčové  a  kvalitní  texty.  Autorova citovaná charakteristika  je  poněkud 
kostrbatá, ale po jisté stránce vystihuje způsob jeho přístupu, jak uvidíme. Autor v dalším nijak 
uspokojivě nevysvětluje, jak využívá onoho „přesahu“ věd, proč si dané téma vybral, proč právě 
Marxe  a  Freuda  a  v  postupu  svého  psaní  se  vskutku  spokojuje  s  prozkoumáním  shodných  a 
rozdílných znaků v dílech sledovaných autorů.
Především třetí oddíl, Pohled na člověka u jednotlivých autorů, je velice slabý, sestává z odstavců, 
které  mají  stále  stejnou  podobu:  autor  neinterpretuje,  neukazuje  význam  vybraných  loci,  ale 
postupuje „opačně“, odstavce začínají jeho vágním obecným tvrzením, na které je přilepen citát z 
právě sledovaného autora.  Z toho se skládá nadpoloviční  většina textu (téměř  50 stran je takto 
popsáno). Jako příklad uveďme: „Né vždy je člověk znázorněn ve svých pravých bravách. Podle 
Freuda  není  možné  si  lidskou  bytost  příliš  idealizovat.  Stále  platí  ono otřepané  Homo homini 
lupus.“ A na to bezprostředně následuje citát z Freuda: „Rádi ovšem popíráme skutečnost, že člověk  
není mírnou, lásky potřebnou bytostí, která se dovede bránit nejvýš v případě napadení, ale že má  
ve své pudové výbavě i mocný podíl agresivních sklonů. [...]“ (s. 23) Jakýkoliv odstavec z tohoto 
oddílu by se dal použít a zpochybnit souvislost autorova tvrzení a přilípnutého citátu.
Ve čtvrtém oddíle, Porovnání a vývoj pohledů na člověka, se potom potvrdí, co řečeno na začátku. 
Termíny  srovnávání  se  stávají  naprosto  vnější  znaky  myšlenkových  souvislostí  srovnávaných 
autorů. Autorovi vůbec není jasné, že pro svůj úkol musí sestoupit k předpokladům, k více či méně 
jasným, více či méně vysloveným, které tvoří půdu, z níž teprve sledovaný myslitel něco vidí a 
vykládá. Tyto předpoklady a jejich smysl jsou ovšem v práci úplně oslyšeny. Jaký je filosofický 
základ Marxova pojetí člověka? Z jaké tradice čerpá a jak ji přetváří? Jak se má totéž u Freuda? Jak  
se liší Marxovo pojetí struktury a vztahu od pojetí Freudova? Samotný předpokladový základ v 
přístupu  k  člověku  je  u  obou  myslitelů  totálně  odlišný,  autor  o  tom  ale  vůbec  netuší  a  jeho 
srovnávání je úplně povrchní a přestává na vnějších podobnostech.  To se projevuje všude už v 
charakteristice jednotlivých autorů. Pro stručnost příklady: „Člověk podle Freuda vzniká spojením 
tří základních složek.“ (s. 24) - Co znamená toto „vzniká“? Autor konstatuje: „Smysl života vidí 
Freud v Principu Slasti.“ (s. 25) Vskutku Freud uvažuje v termínech smyslu? Co je smyslem citátu, 
kterým je tato teze v textu podpořena? „Podobná je i metoda zkoumání, které využívali jak Marx, 
tak Freud. Jde o zkoumání chyby. Oba věřili, že je to právě chyba, která může nejlépe odhalit jádro 
problému a ze které je pak možné odvodit [!] fakta [!].“ (s. 81) – Je skutečně možno pomocí takové 
„chyby“ takto srovnávat? Co je vnitřním jádrem Marxova pojetí rozporu? Co je vnitřním jádrem 
Freudových chybných výkonů atd.? Má v tom autor alespoň sám pro sebe jasno?
Jinak by práce na dané téma byla velice záslužná a mohla by navázat na bohatou tradici českého 
marxistického myšlení  (Kalandra,  Bondy,  Kalivoda),  která  ovšem v této diplomové práci  úplně 
absentuje.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji (pokud autor dokáže zodpovědět zde zmíněné 
problémy a otázky) hodnocení dobře.
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