
Oponentní posudek diplomové práce mgr. Jana Havla: „Sigmund Freud a Karl Marx - jejich 

pohled na člověka a jejich odkaz“ 

 

Autor určuje cíl své práce: „Cílem této práce je porovnat různé pohledy na člověka, a to především ze 

dvou různých stran. Totiž ze strany Karla Marxe a ze strany Sigmunda Freuda.“ (s. 5) 

Již toto vytyčení cíle v sobě skrývá problém: proč se do tohoto srovnávání vůbec pouštět? Vidí autor 

nějakou půdu, z níž oba myslitelé vyrůstají? Nebo chce prozkoumat nějaké skryté souvislosti, které je 

možno tímto srovnáním odhalit? Nic takového explicitně ani implicitně v práci nenalézáme, autor 

sleduje pouze vnější podobnosti obou (a dalších vybraných myslitelů), aniž by ukázal, proč by mělo 

být jejich postižení důležité. 

Také určení obou myslitelů jako „filosofů“: „Základními zvolenými filosofy byli Karl Marx a 

Sigmund Freud.“ (s. 8) je poněkud problematické – rozuměli oba sami sobě takto? 

Základní charakteristiky obou myslitelů jsou poněkud mlhavé, namísto celkového rozboru východisek 

a základních pojmů postupuje autor spíše rapsodicky, např. u Marxe: „Jakmile člověk pochopí, že bůh 

je pouze jeho vlastním výtvorem, osvobodí se ze své závislosti na něm.  Z této teze pak vychází Marx, 

který člověka od boha zcela oddělil a místo toho jej nechal promítat do dějin ekonomiky. Vazbu k 

bohu nahradil vazbou na směnný obchod a vlastnictví. Stát pak v podstatě není ničím jiným než 

nástupcem boha. Také vzniká promítnutím se člověka mimo sebe a následným odcizením se od tohoto 

produktu.“ (s. 19) – Formulace sama je nadmíru nepřesná: co znamená „oddělit od boha“?, nechat 

„promítat do dějin ekonomiky“?,  ono „nahrazení“?, to, že stát je pro Marxe nástupcem boha? Zde by 

přece bylo třeba ukázat, z jaké myšlenkové půdy Marx vychází a „kdo“ to u něho člověk vlastně je, že 

takto odcizeným způsobem může existovat a že se může „promítat“. 

U další charakteristiky Marxovy teorie není jasné, co znamená v následující formulaci ono „společnost 

je dána“: „Je možné říci, že společnost je dána materiální produkcí a je to tato produkce, která celou 

společnost určuje.“ (s. 41) Stejně tak hned další věta „V každé kultuře, ve které si nebyli lidé rovni, 

došlo k revoluci,“ je naprosto mlhavá – kromě toho, že není vůbec určeno, co se tu myslí rovností, 

docházelo podle Marxe k revolucím z toho důvodu, že „si nebyli lidé rovni“? Platí skutečně pro 

Marxe, že „[l]idé považují ostatní i sami sebe pouze za předměty a za součást cirkulace kapitálu“ (s. 

43)? Co by pro Marxe znamenalo toto „považovat“? 

Při určování „paralel“ mezi oběma mysliteli autor píše: „Oba autoři se shodují v tom, že to, co člověk 

denně prožívá, co si myslí a jak jedná, není zcela skutečné.“ (s. 49) – Není přitom vůbec vysvětleno, 

v jakém smyslu to není „skutečné“. 

„Fromm tvrdí, že člověk je v podstatě hodný a moudrý, ale někteří si toho nejsou dostatečně vědomi. 

Tito lidé pak neustále pokřivují sami sebe a nemohou dosáhnout opravdové spokojenosti.“ (s. 54) – Je 

skutečně podle Fromma problém v tom, že někteří lidé si neuvědomují, že jsou „hodní a moudří“? 

Jaktože si to neuvědomují, pokud takovými podle něho jsou? 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, v níž bych uvítal autorovu odpověď na zmíněné 

problematické body. 

 

Trutnov, 2. května 2014       David Rybák 


