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Porovnání pohledu na člověka u Sigmunda Freuda, Karla Marxe a jejich nástupců

Autor se ve své práci zaměřuje na dva základní směry moderního myšlení o člověku, založené 
Sigmundem Freudem a Karlem Marxem. Cílem pak je, představit tuto dvojí koncepci člověka 
a poukázat na souzvuky i diference, které se zde objevují. Toto celkové zaměření práce je 
bezesporu  filosoficky  relevantní  a  patří  k hlavním  tematickým  okruhům  myšlenkového 
vývoje dvacátého století. V textu se prezentují myslitelé náležející do jednotlivých směrů či 
linií.  Jejich  výběr  však  působí  poněkud  nesystematicky,  a  v některých  případech  i 
problematicky. Marxovská linie: Raymond Aron (sic!), Slavoj Žižek, Erich Fromm. U dvou 
posledních myslitelů se říká, že patří zároveň i do linie druhé, takže de facto jediným „čistým“ 
představitelem  marxovského  směru  zůstává  paradoxně  Raymond  Aron,  jenž  je  znám 
především jako jeden z nejvýraznějších kritiků marxismu. Freudovská linie: Anna Freud, Carl 
Gustav  Jung,  Erik  Erikson.  Celkově  řečeno,  při  bližším  ohledání  se  brzy  ukáže 
problematičnost  samotného  výběru  autorů.  Např.  Slavoj  Žižek,  který  vychází  z díla 
francouzského  psychoanalytika  Jacquesa  Lacana,  je  zařazen  spíše  do  linie  marxovské,  a 
Lacanovi není věnována samostatná kapitola, ba ani pozornost. Autor si v úvodu klade otázky, 
které pravděpodobně považuje za nějakým způsobem netradiční, ale přitom jsou to otázky, o 
nichž se hojně diskutuje již dlouho, opravdu dlouho, jako je otázka „co spojuje psychoanalýzu 
a marxismus“ (s.10)?

V části nazvané Metodologie, se pracuje s pojmem citace. Z nějakého nejasného důvodu se 
autor snaží ospravedlnit skutečnost,  že v druhé části se citací neužívá. Ve třetí  části  se již 
citace  používají.  Není  to  však  jisté  neporozumění  významu  citací  v odborném  textu? 
(Odborný text se primárně nehodnotí podle množství citací). 

Druhá část  představuje životopisy zvolených myslitelů.  Pokud už se autor  rozhodl  psát  o 
jejich životních osudech,  čtenář  by očekával,  že  se  jim bude věnovat  tak,  aby se odhalil 
nějaký  motiv  nebo  souvislost,  která  zapadá  do  daného  tématu.  Tyto  životopisy  jsou 
koncipovány spíše jako jakýsi přehled o základních  vnějších událostech než jako pomůcka 
k hlubšímu  pochopení  jejich  díla.  Na  konci  každého  životopisného  medailonu  autor 
zdůvodňuje,  proč  si  dotyčného  myslitele  vůbec  zvolil.  Argumentace  však  není   vždy 
přesvědčivá, zvláště když uvážíme širokou škálu dalších myslitelů, kteří by sem patřit měli, a 
kteří  se  zde  vlastně  vůbec  nezmiňují  (např.  Lacan,  Marcuse,  Bloch,  Lukács). 
Nejproblematičtější  je  zařazení  Raymonda  Arona  jako  jediného  „čistého“  reprezentanta 
marxovské linie, jak to vyplývá z toho, co je řečeno v úvodu. Zdůvodnění zní nepochopitelně: 
„ve své knize Opium intelektuálů polemizuje s Marxem a vykládá ho“ (s. 19). 

Ústřední, třetí část práce je vybudována tak, že autor použije řadu citací, které jsou spojeny 
s několikavětými tezemi. Autorova vlastní práce tak tvoří cca polovinu textu každé kapitoly 
této  části.  Není  zde  dostatečně  vidět  provázání  mezi  jednotlivými  mysliteli  a  chybí  také 
napojení jednotlivých představitelů na uzlové body vývoje daného směru, např. na diskusi o 
pojmu nevědomí a vůbec o reinterpretaci psychoanalýzy v padesátých letech minulého století, 
v níž se pozornost přesouvá k bezprostřednímu vědomí. (Lacan a Marcuse ji považovali za 
odklon od Freudových intencí). V kapitole o Marxovi není příliš šťastné začínat Kapitálem a 
teprve poté se věnovat ranému Marxovi, u něhož nalezneme vlastní Marxovu filosofickou 
antropologii.  Jak říká i  Erich Fromm v knize,  z níž autor čerpá (Obraz člověka u Marxe), 



Marxovo pojetí  člověka  pochopíme na  základě  jeho  raných  spisů,  které  umožňují  spatřit 
humanistické  motivy  v jeho  spisech  pozdějších.  V kapitole  o  Žižkovi  se  vychází  z knihy 
Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, i když by bylo na místě přihlédnout spíše ke knize 
Nepolapitelný subjekt, pokud zůstaneme pouze u českých překladů. 

Práci přes tyto výhrady doporučuji k obhajobě. 
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