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Sigmund Freud a Karl Marx – jejich pohled na člověka a jejich odkaz 

 

 

 

Tato práce tematizuje moderní 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. Je 

sympatické, že autor usiluje o překonání postkomunistických dezinterpretací Marxe a o 

nalezení Marxe na základě původních pramenů. U obou těchto koncepcí pak představuje 

některé vybrané autory, kteří tyto koncepce dále rozvíjeli a přetvářeli.  

 

Kapitola 2 Metodologie se mi jeví jako nadbytečná, neboť to není prezentace zvolených 

metod interpretačních nebo heuristických, nýbrž popis toho, jak práce vznikala a s jakými 

těžkostmi se autor setkával. 

 

Kapitola 3 týkající se geneze Freudova a Marxova pohledu na člověka. Stálo by za úvahu, zda 

by logicky neměla začít historicky starší koncepcí Karla Marxe. Samotný výklad Freudova 

pojetí člověka je třeba ocenit pro odkrytí Freudových východisek, zvláště Herbartovy 

filosofie. U geneze Marxovy koncepce poněkud chybí zmínka o levých hegeliánech, k jejichž 

okruhu Marx svého času patřil. Rovněž by se měla více představit Marxova práce novinářská, 

v níž se na konkrétních problémech formuje Marxova budoucí filosofie i politické postoje. 

 

Kapitola 4 členění psychoanalýzy a marxismu. Zvlášť zmapování vývojových linií 

v psychoanalýze by chtělo více propracovat. Vyvolává dojem, že samotnou Freudovu verzi 

psychoanalýzy rozvíjela jen jeho dcera.  

 

Kapitola 5 porovnání a vývoj pohledů na člověka. Tato kapitola je ústřední. Výklad je 

shrnující, a větší pozornost by se měla věnovat vývojovým fázím samotného Freuda. Zvlášť 

důležité by bylo exponovat pojmy Erós a Thanatos z jeho posledního období právě 

v souvislosti s dalším vývojem psychoanalytické teorie. Chybí zde dílo Jacquese Lacana, 

který obnovuje linii původního Freudova pojetí a tvůrčím způsobem ji rozvíjí. Nicméně Lacan 

je nesnadný myslitel a v českém odborném prostředí není dosud dostatečně recipován. Ve 

výkladu Marxova pojetí by se mohla uvést rozhodující diskuse o Marxově humanismu. Autor 

se víceméně drží Frommovy interpretační linie, nicméně je tu ještě linie druhá, zastávaná 

Louisem Althusserem, v níž se uplatňuje strukturalistický pohled na člověka a Marxův 

teoretický humanismus se odmítá jako dílo raného nikoli zralého Marxe.Prolínání obou linií 

se demonstruje na díle Ericha Fromma. Interpretace je podána uspokojivě. Pro úplnost by tu 

mohlo být řešení vypracované Herbertem Marcusem v jeho proslulé knize Erós a civilizace, a 

také jeho polemika s Frommovým „psychoanalytickým revizionismem“.  

 

V Závěru si autor klade podstatné otázky týkající se způsobu začlenění Marxe do výuky. 

Cením si toho, že autor přistupuje k Marxovi sine ira et studio a usiluje o to, aby Marx byl 

konečně takto vnímán v české společnosti a zvláště v české škole.  

 

Práci doporučuji k obhajobě.  
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