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1 Úvod 
 

Tato práce se zaměřuje na pohled na člověka a na to, jakým způsobem na člověka pohlíží dva 

základní autoři. Základními zvolenými filosofy byli Karl Marx a Sigmund Freud. Práce si pokládá 

otázku, jak oba pojímají člověka, v čem se shodují a v čem se naopak liší. Cílem práce je 

prozkoumat z jakých myšlenek oba autoři vycházejí a jak je rozpracovávají. Vývoj těchto myšlenek 

je později ilustrován na dalších myslitelích, u kterých je vždy popsán vztah k původním autorům a 

způsob, jakým posunuli jejich myšlenky.   

 

Práce je členěna do pěti hlavních částí. Kromě úvodu a závěru obsahuje práce ještě kapitoly 

Metodologie, Geneze Freudova a Marxova pohledu na člověka, Vývoj marxismu a psychoanalýzy a 

Porovnání a vývoj pohledu na člověka. První z těchto částí je kapitola Metodologie, která se zabývá 

tím, jakým způsobem byla práce vytvořena, proč byli zvoleni daní autoři a jak se postupovalo při 

tvorbě jednotlivých částí práce. 

 

 V Genezi Freudova a Marxova pohledu na člověka se nachází základní myšlenky, které ovlivnily 

oba filosofy. Čtvrtá část práce zkoumá to, jakým způsobem se vyvíjela psychoanalýza a marxismus 

a pátá část je pak zaměřena na zkoumání jednotlivých děl zvolených autorů a toho, jakým 

způsobem je v nich pohlíženo na člověka. Nakonec jsou jednotliví autoři porovnáni mezi sebou a z 

tohoto porovnání jsou vyvozeny závěry.  

 

Jedním z dalších záměrů této práce je částečně rehabilitovat jak Marxe, tak Freuda, protože oba jsou 

již do velké míry považováni za překonané autory, kteří už nemají mnoho co nabídnout. To je podle 

mého špatně a u obou je stále možné najít velmi mnoho zajímavých a podnětných myšlenek. Marx 

je obzvláště ve střední a východní Evropě často vykládán pouze v souvislosti s Marxismem-

Leninismem, za což může do velké míry komunistický režim, ale to není zcela správné. Podobně u 

Freuda se klade důraz pouze na sexualitu a nikoliv na jeho dílo jako celek. Tím měně se pak u obou 

autorů uvažuje o jejich pohledu na člověka, což je přitom velmi zásadní a nezanedbatelná složka 

jejich tvorby. 

 

V myšlenkách pokračovatelů v obou zvolených liniích je možné najít velké množství výkladů, 
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názorů a interpretací, které se v průběhu dějin neustále mění a nabývají nových smyslů. Dnešní 

výklad je tak zajímavou směsicí výkladů předešlých i nových, ve kterých není zcela snadné se 

zorientovat a nějakým způsobem si na ně udělat názor. Tato práce se nesnaží najít nějaký správný 

názor či výklad, spíše se snaží poskytnout možnosti a podklady pro uvažování o jednotlivých 

autorech a vyhnout se jejich černobílému vnímání. 

 

Důvodem pro psaní této práce byla tedy snaha pomoci dalším badatelům zkoumajícím dané autory, 

ale zároveň také snaha podívat se na různé autory jinou než obvyklou optikou. Snaha nevidět autory 

pouze jako samostatné jednotky, ale pokusit se je zasadit do kontextu. Tento kontext tvoří myšlenky 

ostatních autorů, kteří se zabývali stejnou tématikou. Psychoanalýza a Marxismus jsou pro většinu 

lidí zcela nesouvisející pojmy, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je možné najít velké množství 

pojítek mezi těmito dvěma směry a mezi jednotlivými zástupci těchto směrů. Tato práce chce 

dokázat, že myšlenky obou autorů se od dob jejich vzniku stali nedílnou součástí filosofie a témata, 

kterými se oba myslitelé zabývali, jsou stále aktuální a důležitá. 
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2 Metodologie 
 

Práci jsem začal volbou dvou základních kontroverzních autorů – Karla Marxe a Sigmunda Freuda 

a zvolil jsem si cíl práce – prozkoumání jejich pohledu na člověka a způsob, jakým ovlivnili pohled 

na člověka u dalších autorů. O kontroverzní autory se jedná proto, že názory na jejich myšlenky se 

dodnes velmi liší. Jsou skupiny, které jednoho či druhého autora glorifikují a na druhé straně 

existují lidé, kteří jen vyslovení jména některého z nich považují téměř za urážku.  

 

Po volbě základních autorů jsem pročetl dostupnou literaturu a volil další autory, na kterých se dala 

dobře demonstrovat změna v pohledu na člověka oproti původním myslitelům. Jednotliví autoři byli 

voleni tak, aby pokud možno měli vztah k myšlenkám jak Freuda, tak Marxe, aby bylo možné 

prozkoumat vliv obou těchto myslitelů. Autoři byli také zvoleni tak, aby bylo možné demonstrovat 

změnu původních myšlenek od konce 19. století až po současnost. Velmi často jsem také pracoval s 

anglicky psanou literaturou. Pokud jsem citoval, tak je v poznámce pod čarou vždy uveden originál 

citace a v samotné práci můj překlad.  

 

Třetí část práce se zabývá vývojem myšlenek obou hlavních autorů. Každý z nich byl ovlivněn 

mnoha předcházejícími filosofy a badateli. Snažil jsem se tedy vystopovat tyto kořeny a zdůvodnit 

proč nakonec myšlenky obou autorů vypadají tak, jak vypadají. Pracoval jsem tedy jak s primární 

tak se sekundární literaturou a u každého z předchůdců jsem se snažil najít základní myšlenky, na 

které pak oba myslitelé navazují. 

 

Ve čtvrté části práce je krátký přehled možného dělení psychoanalýzy a marxismu a také 

jednotlivých směrů, které na ně navazují. Zatímco psychoanalýza je členěna spíše podle 

jednotlivých autorů, kteří ji posouvali určitým směrem, marxismus je členěn spíše z geografického 

hlediska, protože musí být vnímán jak v historických souvislostech tak v rámci jednotlivých zemí a 

kultur. Velmi důležitým zdrojem pro tuto část práce byla kniha od D. McLellana Marxism after 

Marx, která by si v budoucnu určitě zasloužila i český překlad. 

 

V páté části práce nejprve nastiňuji nejdůležitější změny, obraty a inovace v Marxově i ve Freudově 

linii uvažování. U každého dalšího autora je popsáno a zhodnoceno to, jak svými myšlenkami 

přispěl k posouvání teorie vpřed. Jakmile jsou obě linie samy o sobě urovnány, jsou postaveny proti 
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sobě a porovnány. Jsou hledány spojitosti mezi jednotlivými autory napříč historií i vědním oborem 

a jsou zvýrazněna místa, kde se oba proudy navzájem protínají. 

 

Snažil jsem se také částečně zmapovat život jednotlivých autorů a životní situace, které ovlivnily 

jejich tvorbu, ale aby mohl být takový výzkum opravdu přínosný, chtělo by to pravděpodobně celou 

další historickou práci s tímto zaměřením. Všechny životopisy jsem tedy zkrátil a odsunul až do 

příloh, aby byla práce samotná kompaktnější a více zaměřená na zvolené téma.  

 

V příloze je také velké množství dalších citací od všech zvolených autorů, které mohou sloužit jako 

pomůcka pro další badatelskou činnost v této oblasti. Jsou přehledně řazeny podle autorů a s odkazy 

na primární literaturu. Některé jsou použity v této práci, ostatní pak slouží pro lepší ilustraci 

myšlenek všech zvolených autorů. Zdrojem většiny citací je primární literatura. Knihy jednotlivých 

autorů byly přečteny a následně zvoleny pasáže, které nejlépe vystihovaly pohled daných autorů na 

člověka nebo na myšlenky jiných zvolených autorů.   

 

Největším problémem byla volba dalších autorů, na kterých bylo patrné ovlivnění Marxem a 

Freudem. Problematická byla tato volba proto, že takových autorů je nezpočetné množství a je těžké 

vybrat jen několik z nich. Snažil jsem se volit autory, se kterými jsem se již dříve setkal a věděl 

jsem tudíž jaké jejich knihy zvolit a na co se zaměřit. Bylo by určitě možné zvolit i mnoho jiných 

autorů a do budoucna tuto práci ještě v mnoha aspektech rozšířit. Velmi zajímavý by mohl být 

například pohled J. Lacana nebo J.P. Sartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 Geneze Freudova a Marxova pohledu na 

člověka 

3.1 Sigmund Freud 

 

Freudův pohled na člověka vychází z několika různých směrů. Za prvé jsou to názory a představy 

předcházejících psychologů, jako Johann Herbart nebo Eduard von Hartmann. Velmi důležitým se 

pro Freuda stal také Jean-Martin Charcot, který byl pro Freuda dlouhou dobu vzorem.  Dále je 

Freud ovlivněn darwinistickým evolucionismem a třetím směrem jsou pak filosofičtí předchůdci – 

především Schopenhauer a Nietzsche. 

 

Patrně nejdůležitější pro Freudův pohled na člověka byly myšlenky Johanna Herbarta (obzvláště 

dílo Filozofie nevědomí), který uvažoval o tom, že nejdůležitější částí myšlení člověka je představa, 

ze které vychází všechny ostatní činnosti lidské mysli. „Herbartova psychologie měla 

nezaměnitelný dopad jak na empirickou psychologii Wilhelma Wundta, tak na psychoanalýzu 

Sigmunda Freuda.
1
“ 

 

Za tři nejdůležitější činnosti představ považoval logiku, metafyziku a estetiku, které na sebe 

navzájem navazují. Také byl jedním z prvních, kteří tvrdili, že psychologie je nezbytnou součástí 

procesu učení a že je třeba se jí do hloubky zabývat
2
. Freud pokračuje ve zkoumání myšlení a 

představa pro něj stále zůstává velmi důležitým indikátorem dějů probíhajících v člověku. Představa 

už sice není přímou podstatou myšlení, ale stále velmi dobře slouží k jejímu odhalování. 

 

Nejdůležitějším poznatkem, který si z Herbarta vzal Freud, je ale jeho představa o vědomí a 

nevědomí. Podle Herbarta překonávají myšlenky hranici mezi vědomím a nevědomím a ty 

dostatečně silné pak vnímáme. Stále však existují i ty ostatní nevědomé myšlenky, které se mohou 

spojovat a následně se dostávat do vědomí. Herbart tuto myšlenku zaměřil především na školství, 

                                                 
1 Hilgenheger, Norbert. Johann Freidrich Herbart str. 2 - „Herbart’s psychology did have an unmistakable influence, 

however, on the empirical psychology of Wilhelm Wundt and on the psychoanalysis of Sigmund Freud“ - překlad 

autora 

2 Dále viz. The Catholic Encyclopedia – Herbart and Herbartism http://www.newadvent.org/cathen/07248a.htm 
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kde tvrdil, že je potřeba žákům neustále předkládat velké množství informací, protože ty se pak 

mohou hromadit v nevědomí a dávat vzniknout vědomím myšlenkám i přes to, že si je žák sám 

v podstatě neuvědomuje. Freud pak tento systém aplikoval na všechny aspekty lidského jednání a 

nevědomí přisoudil podstatně větší váhu. „Nevědomí je větším kruhem, který zahrnuje menší kruh 

vědomí; všechno vědomé má předběžný stupeň v nevědomí, kdežto nevědomé může na tomto stupni 

setrvat a přece mít plnou hodnotu psychického výkonu.
3
“  

 

Lékařem, který Freuda během studií ovlivňoval přímo, byl Charcot. Freud se s ním na živo 

seznámil na stáži v Paříži, kde mu mimo jiné pomáhal s překlady jeho díla do němčiny. Charcot 

začal léčit pacienty za pomoci hypnózy. Freud později od hypnózy ustupuje a přechází k sugesci a 

následně k volným asociacím, kterých používá po zkoumání nevědomých myšlenek svých pacientů. 

Charcot také považoval za zdroj některých traumat sexualitu a Freud na něj v tomto směru navazuje 

a posouvá jeho teorii dále. „Prvním schůdkem k pozdější dogmatické stavbě psychoanalýzy byla 

bezesporu Freudova zaslepenost vůči rozmanitosti různých škodlivin a tvrzení, jež se stalo jeho 

vůdčí myšlenkou, že člověk je vydán na pospas nebezpečí a vzniku neurózy, jestliže se vzdá 

sexuálního styku vůbec nebo při něm dělá kompromisy a volí náhražky. Freud vylíčil stručně a 

drasticky v retrospektivě psychoanalytického hnutí, jak byl duchaplnými nápady Charcota přiveden 

na tuto cestu, kterou pak již nikdy neopustil.
4
“  

 

Druhým zásadním směrem, který Freuda ovlivnil, byl darwinismus. Freud věřil tomu, že tak jako se 

člověk vyvinul do dnešní podoby, vyvíjí se i jeho psychika. Také musí prodělat všechna stádia 

vývoje a je možné tato stádia přesně zmapovat. Tak jako je možné popsat evoluci celého lidského 

rodu, musí být možné popsat psychickou evoluci každého člověka. Pokud člověk nesprávně projde 

některou z fází vývoje, vyústí to ve vznik psychických chorob, které budou přetrvávat, až dokud 

nedojde k nápravě. Původní darwinismus je tedy vztažen k jednotlivci a zpsychologizován.  

 

Na rozdíl od Darwina zkoumá Freud vývoj jedince a nikoliv vývoj celého druhu. Každý člověk 

musí projít jednotlivými fázemi vývoje, a pokud v některé fázi nastane problém, může významně 

ovlivnit celý další život lidské bytosti. Celá teorie libida, která se stala pro psychoanalýzu jedním 

z nejdůležitějších, v podstatě pramení z darwinismu a ze snahy detailně prozkoumat evoluci 

                                                 
3 Freud, Sigmund. Výklad Snů str. 368 

4 Mette, Alexandr. Sigmund Freud str. 16 
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každého jedince. Základními fázemi jsou podle Freuda orální stádium, anální stádium, falické 

stádium, latentní stádium a nakonec genitální stádium. „Topografické objevy by zůstaly v podivném 

osamocení, kdyby nebyly provázány s originální teorií lidské sexuality. Bez teorie libida bychom 

nemohli vůbec pochopit přínos psychoanalýzy k pochopení člověka, jeho patologického, ale i 

normálního jednání.
5
“      

 

Z filosofické stránky byl Freud nejvíce ovlivněn myšlenkami Schopenhauera a Nietzscheho. 

„Žánrem se Freudova psychologie nevědomí zčásti podobá pesimistické Schopenhauerově filosofii, 

která přičítala nejvyšší moc všem temným spodním proudům, které byly současně zamítány. Podobá 

se zčásti též dionýsismu Nietsche, který vychvaloval vše opojné a doporučoval je jako vyrovnání 

všeho hrůzného a strašného.
6
“ 

 

Patrně nejdůležitější částí Schopenhauerovi filosofie se pro Freuda stala metafyzika pohlavní lásky. 

Shopenhauer spatřoval v pohlavní lásce protipól k mozku a rozumu, který je ovšem pro člověka 

stejně důležitý. Jakmile se člověk přestane starat o své vlastní přežití, začne se zaobírat sexualitou. 

Miluje ve svém protějšku především to, co jemu samotnému chybí. Freud spojil uvažování a 

sexualitu do jednoho celku a lásku k chybějícím částem dohnal do extrému v podobě oidipovského 

a elektřina komplexu. Stejně jako Shopenhauer tak odmítá i Freud myšlenku harmonického a 

optimistického světa. Člověk se nerodí jako svobodná bytost, je od počátku ovládán pudy. 

 

Druhým zásadním bodem, ve kterém Freud navazuje na Schopenhauera, je vůle k životu. Pro 

Shopenhauera je vůle základním stavebním kamenem lidského myšlení i vnímání. Tělesné funkce i 

myšlení jsou v podstatě projevem vůle. Navíc myšlenky jsou často nevědomé a není možné 

vystopovat jejich původ. Pro Shopenhauera bylo myšlení neuvědomělým procesem mysli 

podobným žaludečnímu trávení. Vědomí pak bylo pouze povrchovou vrstvou vůle. Freud tyto 

myšlenky do velké míry přijal a přeformuloval. „Individuum představuje tedy pro nás psychické 

Ono, nepoznané a nevědomé, a k tomu přiléhá na povrchu Já, které se vyvinulo ze systému vnímání 

jako ze svého jádra.
7
“  Z vůle k životu se stal pud života, který pohání člověka vpřed a vůli začal 

Freud do hloubky zkoumat a nakonec ji označil za Id.  

                                                 
5 Černoušek, Michal. Sigmund Freud – dobyvatel nevědomí str. 58 

6 Mette, Alexandr. Sigmund Freud str. 34 

7 Freud, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924 str. 200 
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Z Nietzscheho filosofie si vzal Freud především stálý boj jedince. Stálou nutnost překonávat sama 

sebe a své vnitřní démony. Podle Nietzscheho se musí člověk poddat vůli k moci, podmanit si slabé, 

překonat morálku a stát se nadčlověkem. Nesmí se nechat omezovat vírou ani zvyky. Freud není v 

tomto směru tak radikální, ale také věřil tomu, že většina problémů přichází z vnitřku člověka 

samého a že je třeba s nimi bojovat – dostat je na světlo a pochopit.  Zajímavé je také to, že u 

Nietzscheho není v podstatě možné člověku pomoci. Buď je sám o sobě schopen pochopit jak 

překonat vlastní hranice a stát se nadčlověkem, nebo není a zůstane navždy v pozici raba. Freud 

naopak věří, že člověku je možné pomoci pochopit vnitřní stavy a vyléčit se. 

 

Oba měli společné zaměření na lidské vášně a pudy, které jsou často nevědomé. „Friedrich 

Nietzsche ve svých aforismech přitahuje pozornost k nevědomím vášním, svazujícím, zotročujícím, 

někdy ale osvobozujícím. Nietzsche pro Freuda představoval velkou inspiraci. Jednou se nechal 

slyšet, že kouzelným proutkem básnivě filosofického slova vyjádří pravdy, které jsou psychoanalýzou 

často zdlouhavě vysvětlovány.
8
“ Nietzsche byl také prvním, kdo použil výrazu Ono pro označení 

lidské psychiky. Tento výraz měl ale ještě zcela odlišné významy než Ono u Freuda, které je 

nevědomé, otevřené psychickou energií a vzniká z libida a pudů.  

 

Podobně jako Nietzsche byl i Freud velmi silně inspirován antikou. Kromě antické terminologie, 

kterou oba používali k vyjádření svých myšlenek a teorií, zde viděl Nietzsche i zdroj problémů 

západního světa, když zvítězil apolónský pohled na člověka, který vedl člověka k umírněnosti a 

odříkání a vyústil ve středověkou vládu křesťanství. Střet dyonýzovského a apolónského pohledu na 

svět se u Freuda zobrazuje v podobě boje Id a Superega. Zatímco Id touží po naprosté svobodě a 

světě bez pravidel a je ovládáno především pudy, Superego stojí nad každým jedincem jako dozorce 

a našeptává mu, co je správné a co nikoli. Na rozdíl od Nietzscheho v tom však Freud nevidí 

zásadní problém a naopak věří, že existence a správné fungování Superega je pro člověka nezbytné. 

„Náš vývoj směřuje k tomu, že se vnější tlak zvolna proměňuje ve vnitřní tím, že si jej svými příkazy 

podřizuje zvláštní psychická instance, lidské Superego. Toto zesílení Superega je nejvýše cenným 

psychologickým kulturním vlastnictvím. Osoby, u nichž se plně uskutečnilo, se mění z protivníků 

                                                 
8 Černoušek, Michal. Sigmund Freud – dobyvatel nevědomí str. 28 
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kultury v její nositele.
9
“ 

 

Pro vznik psychoanalýzy byly také velmi důležití Freudovi přátelé. Patrně nejdůležitějším byl pro 

Freuda Fleiss, se kterým si často dopisoval. V rámci těchto dopisů pak zkoumal své vlastní pocity a 

ty mu umožnily aplikovat psychoanalýzu sám na sebe. Bez této prvotní zkušenosti by 

psychoanalýza nikdy nevznikla. „Bylo třeba určitého času, aby Freud sám sebe viděl jako svého 

vlastního pacienta a aby se sám (v dopisech Fleissovi) klasifikoval jako hysterik.
10

“ Ještě před 

Fleissem si Freud často psal s obecným lékařem Brauerem, ten se ale nejprve distancoval od silné 

role sexuality a později také od samotného Freuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 11 

10 Mannoni, Octave. Freud str.26 
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3.2 Karl Marx 

 

Marxovy myšlenky vychází především z Hegela, kterého v některých aspektech přijímá a v jiných 

odmítá. Souhlasí s nutností pozorovat lidský život a společnost jako funkční organismus a také s 

potřebou chápat člověka jako součást celku. Člověka není možné chápat jako samostatnou bytost, 

která je nezávislá na společnosti. Hegel viděl společnost jako živý organismus složený ze dvou 

základních složek. Ze složky státní, která se o stará o blaho občanů, je positivní a vytváří národ. 

Druhou složkou je pak individualita jednotlivých lidí, kteří žijí v neustálém konfliktu svých 

osobních zájmů, aniž by se starali o blaho ostatních. „Všechny společenské a státní vztahy, všechny 

náboženské a právní systémy, všechny teoretické názory vyskytující se v dějinách je možno pochopit 

jedině tehdy, jsou-li pochopeny materiální životní podmínky každé příslušné epochy a odvozují-li se 

dané poměry, systémy a názory z těchto materiálních podmínek. Bytí lidí není určováno vědomím, 

nýbrž naopak, jejich vědomí je určováno jejich společenským bytím.
11

“ 

 

Marx souhlasí s Hegelovou dualitou člověka. Člověk existuje na jedné straně jako součást politické 

komunity – má možnost podílet se na rozhodnutích pro všechny ostatní, ale na druhé straně také 

jako samostatná jednotka, která vidí v ostatních pouze možnost vlastního prospěchu. Tímto 

pohledem však degraduje i sám sebe na pouhý nástroj prospěchu bez jakýchkoliv přesahů. Zde má 

právě zasáhnout revoluce, jakožto změna ve vnímání člověka a změna celkového pohledu na 

člověka. Politická a osobní stránka člověka by měly splynout v jednu. Člověk by měl i nadále mít 

individualitu a vlastní osobnost, ale místo toho, aby pohlížel na ostatní jako na nástroj svého 

prospěchu, měl by je vidět jako součást politické komunity, která se snaží o všeobecný prospěch.
12

 

 

Marx se zcela jednoznačně odklání od Hegelova idealismu, protože člověk je podle Marxe určován 

především podle ekonomických a materiálních vazeb, kterých se účastní. Jedince není možné 

chápat jako samostatnou jednotku, ale pouze jako člena společnosti. Společnost tedy není součtem 

jednotlivců ale spíše sumou postojů, hodnot a vztahů, do které je jedinec vržen a kterou nemůže 

sám ovlivnit. Začínat tedy od myšlení jednotlivce a od toho se dopracovat ke společnosti je 

nemožné – funguje to přesně naopak. Zcela stejným způsobem to funguje i u státu. Není možné 

považovat stát za to, co určuje společnost, ale právě naopak. Společnost utváří struktury a vzorce, 

                                                 
11 Marx, Karl. O historickém materialismu str. 33 

12 Viz Marx, Karl. K židovské otázce – Vybrané dopisy I : Listopad 1837- Září 1874 
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které se projevují vznikem státního uspořádání.
13  

 

Rozdíl je také v tom, že tvořivou silou je podle Hegela absolutní Duch. Podle Marxe je ale tvořivou 

silou sám člověk. Není to náboženství, díky kterému je tu člověk – je to přesně naopak. „Základem 

nenáboženské kritiky je: člověk dělá náboženství, náboženství nedělá člověka. Náboženství je totiž 

sebeuvědomění a sebedůvěra člověka, který se buďto ještě nenašel, nebo se už zase sám sobě ztratil. 

Ale člověk, to není abstraktní bytost trůnící někde mimo tento svět. Člověk, to je svět člověka, stát, 

společnost. Tento stát, tato společnost produkují náboženství, převrácené vědomí světa, protože jsou 

samy převráceným světem.“
14

 Člověk má být kreativní bytostí, která se promítá do své práce, a 

nikoliv brát práci pouze jako nutné zlo potřebné k získání kapitálu. Tím, že se člověk distancuje od 

své práce, odmítá a popírá i sám sebe. Vzdaluje se sám sobě a svému pravému já. Práce by měla 

člověka naplňovat a utvářet, pokud slouží jen k zajištění přežití, ztrácí jakýkoliv přesah a smysl. 

Jakmile se člověk takto odcizuje sám sobě, musí se pak stejným způsobem odcizovat i od ostatních 

lidí.   

 

Pohled na člověka v demokracii způsobuje podle Marxe problém. Podle demokracie končí svoboda 

jedince tam, kde začíná omezovat svobodu toho druhého. To ale vede k chápání ostatních lidí v 

demokratickém systému nikoliv jako samostatných svobodných subjektů, ale naopak jako něco, co 

omezuje vlastní svobodu jedince. Místo toho, aby ostatní lidé ztělesňovali svobodu celé společnosti, 

vytváří zdi svobodě jedince. Samým základem tohoto problému je osobní vlastnictví, které 

zabraňuje svobodnému nakládání s vlastněnými věcmi.  

 

Člověk je definován tím, že se musí stále reprodukovat, stejně jako jakýkoli jiný organismus. Marx 

často pohlíží na člověka jako na přírodní bytost, pro kterou je reprodukce základním kamenem 

života. Tuto definici je pak možné rozšířit na celou společnost, která se též reprodukuje pomocí 

výrobních a vlastnických vztahů, které v ní vládnou. „Člověk jako živá deficitní bytost musí 

reprodukovat materiální podmínky své existence – reprodukovat svůj život. Totéž platí u všech druhů 

pospolitostí, komunit, společností. Marxova teorie stojí na předpokladu, že každý jedinec a tím i 

každá společnost musí neustále zabezpečovat svou vlastní životní reprodukci. To je základ 

materialistického pojetí dějin a společnosti – historického materialismu.
15

“ 

 

                                                 
13 Viz Marx, Karl. Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva - Karel Marx/B. Engels, Spisy I  

14  Marx, Karel. Úvod ke kritice Hegelovi filosofie práva - Karel Marx/B. Engels, Spisy I str. 402 

15 Hauser, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti str. 36 
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Další srovnání mezi Hegelem a Marxem je v jejich pohledu na filosofii a vědu. Pro Hegela byla 

filosofie vědou, která zkoumání sebe sama měla být schopná zodpovědět všechny otázky týkající se 

historie, protože historie filosofie je shodná s historií člověka. Podle Marxe však filosofie pouze 

vytváří otázky, které nedokáže zodpovědět a ke zkoumání dějin i člověka je třeba použít jinou, 

vědečtější, metodu – totiž historický materialismus. Lidstvo opravdu stvořilo samo sebe, ale nebylo 

to pomocí absolutního Ducha ani s pomocí filosofie, tím, co pohánělo člověka vpřed, byly výsledky 

jeho manuální práce. 

 

Mezičlánkem mezi Marxem a Hegelem je Feuerbach. Feuerbach obrátil původní vztah daný 

Hegelem, totiž že člověk je až druhotný, zatímco prvotním je absolutní duch. Podle Feuerbacha je 

na prvním místě člověk a až jeho promítáním se do světa může vzniknout bůh. Revoluce v myšlení 

pak vychází z pochopení této myšlenky. 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.  

 

Oproti Feuerbachovi však přikládá Marx podstatně větší význam společnosti a politické situaci. U 

Feuerbacha by se měl člověk osvobodit pouhým pochopením své situace, ale podle Marxe se musí 

člověk sám zasadit o změnu. Nejde totiž jen o psychický stav, ale především o vztah materiální, 

který se musí změnit. „Práce je dělníkovi vnější, tj. nenáleží k jeho podstatě, že se proto dělník ve 

své práci nepotvrzuje, ale popírá, necítí se v ní dobře, ale je v ní nešťasten, nerozvíjí v ní žádnou 

svobodnou fyzickou ani duchovní energii, ale moří svou tělesnost a ruinuje svého ducha.
16

“ 

 

Od Feuerbacha si tedy Marx vzal především potřebu boje každého člověka za svou svobodu. Místo 

toho, aby tento boj probíhal v rovině myšlenkové, musí proběhnout v rovině reálné existence a 

fyzického světa. Navíc již nejde jen o pochopení světa, ale i o jeho změnu. „Na jistém stupni svého 

vývoje se materiální výrobní síly společnosti dostávají do rozporu s existujícími výrobními vztahy 

nebo – což je jen právní výraz toho – s vlastnickými vztahy, uvnitř nichž se dosud pohybovaly. Z 

forem vývoje výrobních sil se tyto vztahy proměňují v jejich pouta. Nastává pak epocha sociálních 

                                                 
16 Marx, Karel. Ekonomicko/filosfické rukopisy str. 53 
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revolucí.
17

“ 

 

Druhou velmi zásadní myšlenkou, kterou Marx od Feuerbacha přijímá, je představa odcizení se. 

Feuerbach hovořil o odcizení se vlastnímu výtvoru – Bohu. Podle Marxe se člověk stejným 

způsobem odcizuje produktům své práce, což je ještě podstatně horší, protože se díky tomu stává 

ovladatelným a manipulovatelným. Dlouhou dobu řídil lidský život Bůh, když se jej člověk 

konečně zbavil, dosadil si na jeho místo peníze a zboží. Od těch se odcizuje a zbožšťuje si je. Práce 

je pro něj pouhým prostředkem k jejich získání a nikoliv službou sobě a společnosti.
18

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Marx, Karel. O historickém materialismu str. 34 

18 Srv. viz Rahim, Eric – Marx: From Hegel and Feuerbach to Adam Smith 

http://www.strath.ac.uk/media/departments/economics/researchdiscussionpapers/2012/12-06-NEWFinal.pdf 
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4 Členění psychoanalýzy a marxismu 

4.1 Členění psychoanalýzy 

 

Tvůrcem a zakladatelem psychoanalýzy je Sigmund Freud. Kolem něj se však časem vytvořila 

poměrně velká skupina přívrženců, kteří mu pomáhali psychoanalýzu rozvíjet. „V roce 1902 se 

kolem mne shromáždilo několik mladých lékařů s úmyslem naučit se psychoanalýzu, uvádět ji do 

praxe a rozšiřovat ji. Dohodli jsme se, že se ve stanovené dny budeme u mě setkávat a diskutovat 

podle určitých pravidel, abychom se zorientovali v této ještě zmatené oblasti výzkumů a abychom 

získali další zájemce.
19

“ Mnoho z nich se později vydalo vlastní cestou a založili si vlastní školy, 

díky kterým se psychoanalýza rozpadla do několika různých proudů a směrů, podle kterých je 

možné psychoanalýzu dělit.  

 

Z Freudových dětí pokračovala v jeho šlépějích pouze nejmladší dcera Anna, která zůstala věrná 

původnímu směru v psychoanalýze a nikdy se od otcových myšlenek příliš neodchýlila. Tento 

proud psychoanalýzy, který v podstatě zůstal původním Freudovým myšlenkám nejblíže a vycházel 

z jeho strukturálního modelu psychiky, se později začal nazývat egopsychologií a kromě Anny 

Freud k němu patří například i Eric Ericson.  

 

Mezi těmi, kteří se od původních Freudových myšlenek odklonili, byli například Wilhelm Stekel 

nebo Adolf Adler. Zatímco Stekel se začal zabývat především sexuologií a od psychoanalýzy časem 

ustoupil, Adler si založil vlastní oddělenou školu s názvem individuální psychologie, ve které 

nekladl tak velký důraz na sexualitu, ale zkoumal sociální přijetí, uplatnění a moc, a to, jakým 

způsobem ovlivňují lidskou psychiku
20

. 

 

Nejdůležitější osobou, která se od Freuda odvrátila, byl Carl Gustav Jung, který byl pro Freuda 

velmi dlouho téměř synem. On sám ho označoval za korunního prince psychoanalýzy a dlouhou 

dobu s ním spolupracoval. S Freudem se však nakonec Jung neshodl na několika klíčových bodech, 

což vedlo k tomu, že pokračoval směrem analytické psychologie. Neshodli se především na 

samotném pojmu nevědomí, které je pro psychoanalýzu zcela klíčové. Podle Freuda je nevědomí 

                                                 
19 Babin, Pierre. Sigmund Freud – tragédie nepochopení str. 63 

20 Viz. Plháková, Alena. Přehled dějin psychologie 



22 

 

největší součástí psychiky, která je v podstatě nedostupná vědomím uvažováním a ze které vychází 

pudová přání a řídí se principem slasti. Jung považoval nevědomí za daleko širší pojem. Povznesl se 

nad biologickou podstatu, která byla pro Freuda základem, a z nevědomí udělal všezahrnující sílu, 

která prostupuje všemi lidmi a ze které se rodí archetypy. 

 

Dalším „odpadlíkem“ od původních Freudových myšlenek se stal Wilhelm Reich, který za hlavní 

problém způsobující psychopatologii označil špatnou rodinnou výchovu, která potlačovala 

sexualitu. Psychoanalýzu později pevně spojil s fyzickou terapií a založil tak zvanou charakterově 

analytickou vegetoterapii, na kterou později navázalo mnoho terapeutických směrů.
21

 Reich je 

důležitý také proto, že na jeho teorie později navazuje freudo-marxismus, který kombinuje 

myšlenky obou myslitelů.     

 

Velmi důležitá teorie, které také navazuje na původní psychoanalýzu je teorie objektních vztahů. 

Tato škola se rozvíjela především v Anglii a v Americe a mezi její představitele se řadí například S. 

Ferrenczi, M. Kleinová nebo D. Winnicott. Základními faktory pro vývoj dítěte je podle této školy 

především vliv mateřského prostředí, primární vazba dítěte na matku a nutnost kontaktu jakožto 

prvotního motivačního činitele. Místo původní sexuality psychoanalýzy se tedy tento směr zabývá 

spíše problematikou vztahových konfliktů
22

.  

 

Dalším proudem, který navazuje na psychoanalýzu, je self-psychologie, která se zabývá především 

sebehodnocením a objektivním nazíráním sebe sama. Vychází především z původních Freudových 

prací pojednávajících o narcismu. Hlavním představitelem a zakladatelem je psychoanalytik Heinz 

Kohut. Zajímavé je, že přestože celý tento proud se zabývá samotným člověkem, nikdy se 

nepokouší pojem self nijak definovat. „Mé zkoumání obsahuje stovky stránek zabývajících se 

psychologií samotného self, ale přitom nikdy nepřiřazuje tomuto self žádné pevné definice. Self je, 

podobně jako celá realita, v jádru nepoznatelné. Můžeme ale popsat různé kohezivní formy, ve 

kterých se self objevuje, můžeme naznačit několik součástí, ze kterých se self skládá a objasnit jejich 

vývoj a funkce.
23

“  

                                                 
21 Vice viz. Morton, Jerry – Who was Dr. Wilhelm Reich 

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_reich10.htm 

22 Viz. Plháková, Alena. Přehled dějin psychologie 

23 Viz. http://www.psychologyoftheself.com/kohut/ 

 „My investigation contains hundreds of pages dealing with the psychology of the self - yet it never assigns an 

inflexible meaning to the term self. But I admit this fact without contrition or shame. The self is, like all reality, not 

knowable in its essence. We can describe the various cohesive forms in which the self appears, can demonstrate the 

several constituents that make up the self. . .and explain their genesis and functions.“ – pozn. překlad autora   

http://www.psychologyoftheself.com/kohut/
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Posledním zásadním směrem, který je pro tuto práci velmi významný, je kulturní psychoanalýza, 

někdy také označovaná jako neopsychoanalýza. Ta nahrazuje zaměření se na biologické pudy a 

instinkty zaměřením se na sociální vazby člověka a společnosti. Nejdůležitějším zástupcem tohoto 

směru (alespoň v kontextu této práce) je Erich Fromm.  

 

Dnes je těžké přesně definovat různé směry v psychoanalýze, protože se často doplňují a překrývají. 

Většina psychoanalytiků používá několik různých metod a postupů, které se jim v praxi osvědčily, 

bez ohledu na to, z jaké konkrétní školy pochází.  

 

 

 

4.2 Členění marxismu 

 

Členění marxismu začíná už u samotného Marxe. Marxovskou periodu marxismu můžeme rozdělit 

na mladší a starší Marxova díla, protože v průběhu svého života některé myšlenky upravoval, 

rozvíjel a měnil. O mladém Marxovi se většinou hovoří ve spojení s Hegelem a Feuerbachem (Ke 

kritice Hegelovy filosofie práva). Jedná se o filosoficky hlubší díla a tato perioda trvá zhruba do 

roku 1848, kdy vychází Komunistický manifest. Marx se v raném období zabývá filosofií a 

ekonomií (Ekonomicko-filosofické rukopisy), náboženstvím (K židovské otázce) a ustanovuje 

některé své základní termíny a teze (Německá ideologie – historický materialismus). 

 

O Zralém Marxovi se pak hovoří od vydání Komunistického manifestu. Od této chvíle zkoumá 

Marx především národohospodářstvím a jeho vlivem na společnost. Věnuje se práci na svém 

nejrozsáhlejším díle (Kapitál), ale také se věnuje mnoha dalším činnostem a směrům, které nemají s 

komunismem mnoho společného – matematika, chemie, biologie a jazyky. Tuto dobu můžeme 

datovat od roku 1848 až do roku 1900 (přestože Marx umírá už v roce 1883, ale Engels a další pak 

vydávají jeho díla i po jeho smrti)
24

.  

 

Marxismus je třeba dělit nejen časově, ale také místně. Velmi dobré rozdělení přináší David 

McLellan v knize Marxism after Marx. Pokračovatele marxismu dělí na Německé sociální 

                                                 
24 Více viz. North, Gary – Marx jak ho málokdo zná 

http://www.mises.cz/database/clanky/51_19_Marx%20jak%20ho%20m%C3%A1lokdo%20zn%C3%A1.pdf 
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demokraty, Ruský marxismus, Evropský meziválečný marxismus, Čínu a třetí svět a Současný 

marxismus v Evropě a Americe. 

 

Prvním a velmi důležitým vykladačem Marxe se stal sám Engels. Lellan vidí jeho přínos především 

ve dvou směrech: „Zaprvé provedl Engels první krůčky na cestě, která končí zobrazením marxismu 

jako dogmatického systému zakořeněného v sovětských i jiných učebnicích o dialektickém 

materialismu. Zadruhé byl Engels nucen se vypořádat s problémovou situací strany SPD, která 

měla být revoluční stranou, ale se stále větším úspěchem působila v rámci parlamentní 

demokracie.
25

“ Velmi důležité bylo také Engelsovo rozpracování tří dialektických zákonů původně 

pocházejících od Hegela – zákon přechodu kvality v kvantitu a naopak; zákon vzájemného 

pronikání protikladů; zákon negace negace.   

 

Další důležití němečtí sociální demokraté byli revizionisté Bernstein a Kautsky, kteří sice chápali 

marxismus jako cestu vpřed, ale na místo revoluce a masového povstání lidí chtěli spíše postupné 

změny v rámci demokratického systému. Navíc v Německu nebyly stejné podmínky jako v Rusku a 

revolucionalizace probíhala odlišným způsobem – podstatně větší vliv zde měla buržoazie. Proti 

revizionistům stáli radikálové, kteří jsou zastoupeni především Rosou Luxemburgovou. Ta věřila v 

nutnost revoluce a ve správnost Marxových ekonomických myšlenek, od kterých se revizionisté 

částečně odkláněli. Nakonec byla zastřelena v Berlíně v roce 1919 za podporu revoluce.   

 

Ruský marxismus je možné také rozdělit do několika skupin. Jeho počátky je možné vystopovat k 

Plekhanovovi, na kterého pak navazoval Trotsky, Lenin a Stalin. Plekhanovov přišel se třemi 

základními myšlenkami – s tím, že Rusko už bylo kapitalistickou zemí a stávalo se jí čím dál tím 

víc, s tím, že buržoazie v Německu dokázala, že nedokáže být revoluční třídou a proto je třeba se 

zaměřit na proletariát a za třetí to, že je povinností radikální inteligence vést proletariát jakožto 

politická strana, dovést zemi k převratu a následně se chopit moci.
26

 

 

Trotsky byl jedním z hlavních politických oponentů Lenina v rámci strany. Obával se toho, že 

pokud se strana dostane k moci, povede to až k nastolení nekompromisní vlády jednoho muže místo 

                                                 
25 Firstly, Engels took the initial steps along the path that was to end with the portrayal of Marxism as a dogmatic 

metaphysical systém embodied in Soviet (and other) textbooks on dialectical materialism. Secondly, Engels was 

forced to come to terms with the problem facing the SPD as an allegedly revolutionary party operating on an 

increasingly successful scale in a parlimentary democracy. - Překl. Autora. McLellan, David. Marxism after Marx 

str. 9 

26 Viz. McLellan, David. Marxism after Marx str. 68 
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svobody všech pod vedením strany. Lenin měl však daleko silnější slovo, obzvláště po zdařilé 

revoluci v roce 1917. Lenin doufal, že se mu podaří spojit všechny komunistické strany na světě a z 

komunismu se stane daleko víc, než politická organizace jedné země. V jeho pojetí se tedy téměř 

nevyskytuje nacionalismus. Zprvu se také pokoušel zbavit marxismus filosofie, kterou nepovažoval 

za jeho důležitou součást – spíše naopak, šlo o možné chybné výklady, které mohly rozbít jednotu 

strany, a tudíž by se proti nim mělo zakročit. „Současné filosofické směry byly považovány za 

chybné ideologie z pohledu strany a byla to právě praktická úloha strany, která byla důležitá.
27

“ 

Lenin se daleko častěji odkazoval na Engelse než na samotného Marxe, ze kterého citoval 

minimálně. Až po roce 1914 se začal Lenin více zajímat o filosofii a především o Hegela, ze 

kterého Marx vycházel. 

 

Po Leninově smrti nastoupil Stalin, který nechal Trockého, jakožto jediného možného politického 

protivníka vyhnat a následně v roce 1940 zavraždit. Jeho myšlenky se tak staly zcela 

nezpochybnitelnými a po dlouhou dobu určoval vývoj marxismu. Spíše než o vývoj jde však o 

stagnaci, protože sice navázal na Engelse a Lenina, ale například počet zákonů dialektiky snížil 

pouze na dva. „Přestože bral v úvahu zákon o protikladech a o transformaci kvantity na kvalitu, 

Stalin vynechal jakékoli zmínky o zákonu negace, politické dopady tohoto rozhodnutí byly zřejmé.
28

“ 

Stalin navíc přivedl do marxismu mnoho nacionálních prvků, které se dříve neobjevovaly. Po 

Stalinově smrti se situace poněkud uklidnila a mohly se ozývat i hlasy například z Československa. 

Jako významného post-stalinistu můžeme zmínit třeba Karla Kosíka. 

 

Evropský meziválečný marxismus byl především ve znamení tří hlavních autorů – Lukácse, 

Korsche a Gramsciho. Poválečná doba s sebou přinesla řadu změn, které tito autoři reflektují. 

Lukács vyšel podobně jako Marx z Hegelovi filosofie a ohrazoval se proti Engelsově výkladu 

Marxe, protože podle Engels zcela vynechal dialektické spojení mezi subjektem a objektem. Lukács 

se také vyhradil proti Leninovi, protože tvrdil, že třídy si musí svou existenci a své vědomí nalézt 

samy a nemůže jim být nikým dodána zvenčí. Korsch směřoval podobným směrem jako Lukács. 

Chtěl oživit filosofický základ marxismu na místo vulgárního marxismu směřujícímu pouze k 

materialismu bez filosofického podkladu. Korsch se Lukácsem shodl na tom, že Marx i Engels byli 

                                                 
27 „Contemporary philosophical trends were regarded as ideologies that were incorrect from the standpoint of Party 

work; and it was the practical work of the Party that was all-important.“ pozn. Překl. Aut. McLellan, David. 

Marxism after Marx str. 106 

28 „Although talking of the interpretation of opposites and the transformation of quantity into quality, Stalin omitted all 

mention of the law of the negation of the negation, the political implications of which are obvious.“ pozn. Překl. Aut. 

McLellan, David. Marxism after Marx str. 134 
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především dialektici a až poté materialisté. 

 

Trochu odlišným směrem postupoval Ital Gramsci. Pokoušel se obnovit subjektivní a kreativní 

pojetí marxismu. Volal nejprve po revoluci osobní a následně revoluci proletariátu. Podle 

Gramsciho je každý člověk intelektuálem, filosofem a umělcem a třídy by měly těmto 

individualitám pomoci se projevit a sdružovat do podobně smýšlejících kolektivů. Intelektuály pak 

rozdělil na tradiční a organické. „Tradiční pojetí intelektuála je především historické, zatímco pojetí 

organického intelektuála je spíše sociologické. To, jak moc je intelektuál organický, je dáno 

blízkostí jeho vztahů s organizacemi, jichž je součástí a třídou, kterou tato organizace 

reprezentuje.
29

“ Hlavní úlohou intelektuálů v každé třídě by mělo být zajištění ekonomické a 

politické organizace, která zajistí hegemonii dané třídy nad zbytkem společnosti. 

 

Čína a Kuba tvoří další část vývoje marxismu. Jejím hlavním stoupencem je Mao Tse-tung, který se 

začal o marxismus silněji zajímat po úspěšné revoluci v roce 1917. Podobně jako Stalin odmítal 

onthologický základ marxismu a považoval jej spíše za praktickou cestu k rozhýbání mas. Hodně se 

věnoval zkoumání protikladů a dialektice čínské historie. Marxismus je v Číně také hluboce spjat s 

kulturní revolucí, nucenou ideologií a osobní morálkou konfuciánství, která se vždy v politice 

projevovala.    

 

Velmi specifický marxismus se vyskytoval také na Kubě, na které byl marxismus spojen spíše se 

snahou jednotlivců dosáhnout svých politických cílů a nezávislosti na USA. „Oficiální komunistické 

strany (na Kubě) se staly zastánci specifických zájmových skupin uvnitř systému spíše než 

revolučními stranami marxo-leninského typu.
30

“ Kuba je také poměrně specifická v tom, že místo 

začlenění mas spoléhala spíše na původní skupinku partyzánů, ze které později vzešla pod vedením 

Fidela Castra celá revoluce. Dalšími důležitými osobami byly Ernesto Guevara a Regis Debray. 

 

Poslední část dělení marxismu tvoří podle McLellana současný marxismus v Evropě a Americe. 

Patří sem Frankfurtská škola, existencialisté, strukturalisté, britský marxismus a americký 

                                                 
29 „While the notion of a traditional intellectual was primarily a historical one, that of an organic intellectual was 

much more sociological. The extent to which an intellectual was organic was measured by the closeness of the 

cennection of the organisation of which he was a member to the class which that organisation represented.“ pozn. 

Překl. Aut. McLellan, David. Marxism after Marx str. 180 

30 „The official Communist Parties have therefore become defenders of a particular interest group within the systém 

rather than revolutionary parties of the Marxist-Leninist type.“ pozn. Překl. Aut. McLellan, David. Marxism after 

Marx str. 241 
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marxismus. Do německé Frankfurtské školy patří především Adorno, Marcuse a Habermas. Se svou 

kritickou teorií se Frankfurtská škola vyhraňuje především proti positivismu. Také je velmi úzce 

spojena s psychoanalytickým hnutím. Na rozdíl od mnoha jiných škol se Frankfurtská hojně 

zabývala i empyrickým zkoumáním a nezůstávala pouze u teorie. V rámci Frankfurtské školy 

působil poměrně dlouhou dobu i Erich Fromm.  

 

Poněkud odlišně se vyvíjel marxismus ve Francii, do které pronikl marxismus později než do 

Německa. Marxismus se zde vyskytoval především ve spojení s existencionalismem. Za hlavního 

představitele můžeme označit J.P. Sartera, který podobně jako Frankfurtská škola protestoval proti 

neustálé technologizaci a považování člověka za pouhou věc. Sarter se přikláněl k ranému Marxovi 

a naopak se odvracel od materialismu Engelse či Stalina. Člověk měl být především svobodný a 

vulgární materialismus svobodu jedince zcela přehlíží. Pokoušel se obnovit dialektickou rovinu 

pohledu na člověka – chtěl spojit antropologii, sociologii i psychologii do dialektického marxismu. 

„Sarter začal porovnáním dogmatické dialektiky s kritickou dialektikou. Sarter byl přesvědčen, že 

kritická dialektika musí vycházet z každého jedince.
31

“   

 

Strukturalisté spojili Marxovo učení se strukturalistickou teorií Saussurea. Nevýznamnější postavou 

tohoto směru byl Louis Althusser. Vzhledem k blízkému vztahu k lingvistice se Althusser nejprve 

zabýval tím, jak správně číst a interpretovat Marxe nejen v rovině filosofické, ale i v rovině 

lingvistické. Ohradil se proti empirismu, protože se v něm ztrácí subjekt-objektová analýza. Také 

zavedl pojem Dominantní struktury, kterou nahradil Hegelovu a Marxovu totalitu. Vnímat historii 

pouze jako dialektiku s pevně danými hranicemi mu přišlo nedostatečné. Aby člověk historii 

porozuměl, je třeba vnímat jednotlivé struktury od nejmenších po největší.  

 

Britský marxismus se vyvíjel poměrně opožděně a nikdy se z něj nestalo živelné hnutí jako v 

mnoha jiných zemích. Mezi jeho představitele se řadí například R. Williams nebo C. Hill. V USA 

měl marxismus zastání především v řadách studentů, ale byl často spojen s mnoha dalšími 

alternativními směry. V šedesátých letech dvacátého století se zformovala Nová Levice, která už 

ovšem navazovala spíše na Frommovu interpretaci Marxe než na Marxe samotného. Celkově však 

toto uskupení trpělo přílišnou roztříštěností, která později vedla k jeho rozpadu na menší skupinky, 

z nichž se některé radikalizovaly a jiné pozvolna upadaly.   

                                                 
31 „Sartre began by contrasting dogmatic dialectic with critical dialectic. Sartre was insistent that the latter must start 

from individuals.“ pozn. Překl. Aut. McLellan, David. Marxism after Marx str. 287 
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Za neomarxisty pak můžeme označit skupinu autorů, kteří se na rozdíl od sociálních a politických 

myšlenek přiklání spíše k ranému Marxovi a k jeho filosofickým myšlenkám. Neomarxismus je 

možné definovat například takto:: „Jde o komplexní hnutí, které se rozšířilo hlavně po roce 1960. 

Neomarxisté rozšířili tradiční marxisticko-leninské schéma o hlubší analýzu člověka jako svobodné 

osoby (tzv. antropologický obrat), kritiku gigantických technologií (technokracie), kritiku konzumní 

společnosti (společnosti nadbytku), kritiku bezhodnotové vědy (požadavek kriticky angažované 

vědy), demokratizaci (požadavek rozšíření politické demokracie na celou společnost -sociální a 

ekonomická demokracie). Neomarxistické názory jsou často spojením myšlenek “mladého” Marxe s 

moderními filozofickými (anarchistickými, existencionalistickými) a psychologickými či 

psychoanalytickými (Sigmund Freud, 1856 - 1939) teoriemi. Mnozí neomarxisté popírají 

revolučnost dělnické třídy a za revoluční považují spíše inteligenci (malou intelektuální elitu a 

studenty)
32

“ Mezi nejznámější neomarxisty patří podle této definice například Erich Fromm, 

Herbert Marcusse nebo v Čechách Egon Bondy (Zbyněk Fišer).  

 

Další dělení marxismu po roce 1968 pak nabízí Michael Hauser v knize Prolegomena k filosofii 

současnosti. Postmarxismus je možné rozdělit na 3 období. První fáze je Foucaultovská. 

„Ztroskotání staré levice vedlo k tomu, že levicové myšlení se v první fázi zaměřilo na pluralitu 

témat – na odhalování co největší škály nespravedlností, nesvobodných forem života, skrytého 

násilí. Rozevřel se vějíř nových témat – rasové a genderové nerovnosti, feminismu, práv menšin, 

konzumní kultury, ekologie, a stará témata přetvořila – místo kapitálu přichází moc nebo mocenský 

diskurs, místo proletariátu sociálně vyloučení.
33

“ První fáze postmarxismu tedy vychází především 

z díla Marcuse, Althussera, a Foucaulta. 

 

Druhá fáze postmarxismu se nazývá gramsciovská s hlavními představiteli Ernestem Laclou a 

Chantal Mouffovou. Zatímco v prvním období je mocenský systém chápán jako něco celistvého, co 

plně ovládá život člověka, ve druhé fázi už je znázorněn spíše jako neustálý souboj o moc a 

nadvládu, na které se podílejí všichni lidé. Není možné žít apoliticky – politika ovlivňuje vše kolem 

člověka. Třídní boj je nahrazen snahou o hegemonické postavení určité skupiny lidí.  

 

Třetí fázi postmarxismu je pak možné nazvat žižkovskou, protože ji zastupuje právě filosof, 

psychoanalytik a marxista Slavoj Žižek. Ten se vrací zpět k původnímu Marxovi a Hegelovi, ale i k 

                                                 
32 Heczko, Ladislav – Britské listy 30.4.2004 http://blisty.cz/art/17901.html 

33 Hauser, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti str. 146 
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Freudovi a Lacanovi. Nekončí však na stejném místě, spíše se jedná o pomyslné zakončení 

Gadamerova hermeneutického kruhu, protože návrat zpět na počátek je spojen s mnohem hlubším 

porozuměním problému i s novými historickými zkušenostmi. Problémem dnešního člověka je 

absence symbolického řádu. Místo toho, aby byl člověk čím dál svobodnější, nastupují paradoxy 

postmoderny. 

 

„Prvním paradoxem je bujení etických komisí. Jestliže mizí symbolický řád, vznikají nové a nové 

komise, které mají rozhodovat o stále větším množství věcí, od eutanazie, biogenetiku až po věk 

dospělosti.
34

“ Druhým paradoxem je stále častější víra v tajné organizace, které ve skutečnosti stojí 

v pozadí veškerého dění na světě. Třetí paradox spočívá v posunutí zákonných a etických norem z 

široké společnosti do osobního života. Freud by tento paradox patrně označil za sublimaci – dnešní 

lidé stále častěji vyhledávají v osobním životě jasné role nadřazenosti a podřazenosti, které nejsou 

ve společnosti tak jasně patrné. Posledním paradoxem je pak úbytek slasti. Člověk si dnes může 

užívat v podstatě, jak chce, ale právě to často vede k tomu, že pozvolna ztrácí zájem o vše, co dříve 

bylo slastné a obtížně dostupné.       

 

Posledním, pro tuto práci důležitým spojením, je freudo-marxismus. Freudo-marxismus je poměrně 

volný pojem, který obecně označuje všechny, kteří se pokoušeli nebo pokoušejí spojit Freudovu 

psychoanalytickou teorii s Marxovou teorií sociální a ekonomickou. Kromě Wilhelma Reicha je 

možné sem zařadit některé představitele Frankfurtské školy, jako byly například Erich Fromm nebo 

Herbert Marcuse. Také sem patří psychoanalytik Jacqes Lacan, ke kterému se dnes hlásí mimo jiné i 

Slavoj Žižek. Tento pojem tedy může částečně splývat s postmarxismem, ale je podstatně širší a 

méně přesně definovaný. 
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30 

 

5 Porovnání a vývoj pohledů na člověka 

 

5.1 Linie Sigmunda Freuda 

 

Pohled na člověka u Sigmunda Freuda je poměrně široký. Člověk je sice viděn především jako cíl 

psychoanalytického zkoumání - jako homos psychologicus, ale často je pozorován i jako komplexní 

bytost, která se pomocí psychoanalytického zkoumání odhaluje. Freud se zabývá především 

zkoumáním lidského nitra a způsobu, jakým se lidské Já projevuje vzhledem k Ono. Snaží se 

prozkoumat jednotlivé složky lidské osobnosti a podklady pro jednání člověka v různých situacích. 

Tento směr bádání je velmi důležitý a zásadní pro další vývoj psychologie i všech ostatních věd 

spojených s člověkem. Jedná se o obrácení se k tomu, co je uvnitř lidské osoby.  

 

Člověk je podle Freuda ovládán svým nevědomím, pudy a neurózami. Ono – nevědomá instance, 

která sídlí v každém člověku, je v podstatě bestií, která je ze své podstaty líná a touží pouze po 

uspokojování svých potřeb na základě principu slasti a libida. Aby mohla civilizace vůbec existovat, 

musela přijmout řadu omezujících pravidel a řádů, které člověka nutí pracovat a chrání ho před 

ostatními lidmi. Civilizace navíc umožňuje i jiné způsoby uspokojování potřeb, které nejsou pro 

společnost nebezpečné, ale naopak jí pomáhají. Nebezpečné pudy tedy pomocí kultury sublimují do 

těch bezpečnějších, ale to s sebou často přináší problémy, protože člověk je schopen tímto 

způsobem dosáhnout většinou pouze částečného uspokojení. „Kultura a civilizace tedy představuje 

soubor příkazů, zákazů, norem, jež se mohou nakonec stát i předmětem uspokojení, ovšem za 

předpokladu, že se s nimi jedinec ztotožní a v jejich naplňování nalezne přesunuté formy slasti. 

Například byrokrat dosáhne v plnění administrativních úkolů a v uplatňování svého malinkého 

podílu na moci uspokojivé, i když neurotické satisfakce.
35

“  

 

Není možné tuto podstatu člověka změnit a dá se s tím jen málo co dělat. Pokud se člověku podaří 

porozumět svým vnitřním pohnutkám a potřebám, dokáže se daleko lépe vyrovnat i s okolním 

světem, ale změnit samotný základ člověka – Ono, je nemožné. „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. Následkem toho znamená pro 
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něho jeho bližní nejen potenciálního pomocníka a sexuální objekt, ale též pokušení, aby na něm 

uspokojil svou agresivitu, aby bez náhrady využil jeho pracovní sílu, aby ho bez jeho svolení 

sexuálně zneužil, aby se zmocnil jeho majetku, ponížil ho, způsobil mu bolest, aby ho mučil a 

usmrtil.
36

“  

 

Sublimace je pro člověka nejdůležitější schopností pro zapojení se do společnosti. Sublimace 

představuje možnost usměrnit hrubou pudovou energii na její společensky uznávanou variantu. 

Agresivitu je možné nasměrovat do tvořivé umělecké či vědecké práce a sexuální pud na 

romantickou a platonickou lásku. Sublimaci se člověk učí celý život a někteří lidé ji zvládají lépe a 

jiní hůře. „K dobré sublimaci potřebuje člověk autority hodné následování, schopnost překonávat 

neúspěchy, frustrace, dostatečně dobré intimní mezilidské vztahy a nakonec i trochu štěstí.
37

“ 

 

Nejsnazší cestou do nitra člověka je podle Freuda sen. Spolu s volnými asociacemi tvoří sen 

královskou cestu do nevědomí, na které se odhalují všechny problémy, se kterými se člověk pokouší 

vyrovnat. „Sen je tedy zřetězení, propletení, kompozice důležitých prvků, které zdánlivě nemusí mít 

ani vzájemnou logiku, ani soudržnost, Freud dokonce tvrdí, že „sen je psychóza“, tato písmena, 

navzájem oddělená, tvořící řetěz volných asociací, odpečetěná, jsou vstupním kódem k latentním 

myšlenkám snu. K tomu, o čem snící ví, aniž by o tom věděl.
38

“  

 

I přes to, že člověk nedokáže pudům trvale vzdorovat, je v podstatě svobodný. Neexistuje žádná 

vyšší instance, která by stála nad ním, vše vychází pouze z něj samého. Tím, co člověka ovlivňuje 

je jeho Nadjá. Část člověka, která je ztotožněna se silnou postavou z dětství, a která určuje morálku 

a vytváří svědomí.  

 

U Freudových pozdějších děl pak k Nadjá přibývá ještě pud života a pud smrti, které částečně řídí 

lidský život a určují, jak se zachová. Je to právě kultura, která dává sílu pudům života i smrti a nutí 

lidi k určitému „sebemrskačství“. Člověk si musí utvořit pomocí Oidipova komplexu svědomí a 

zformovat Nadjá, aby mohl sám sebe trýznit i milovat. Kultura má také tendenci sdružovat lidi do 

mas, které jsou zcela ovládány pudy. Já jednotlivých osob v davu zaniká a téměř vše řídí Ono. 

„Masy jsou líné a nechápavé; nerady se zříkají pudů, argumenty o nevyhnutelnosti takového 

odříkání je nepřesvědčují, povzbuzují se navzájem v nevázanosti. Pouze vlivem příkladných jedinců, 
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které uznají za své vůdce, se dají přimět k pracovním výkonům a odříkání, na něž je trvání kultury 

odkázáno.
39

“ 

 

Každý člověk touží pociťovat slast a uspokojení a nebýt civilizace, zcela by tomu zasvětil svůj 

život. Už od velmi raného dětství je člověk hnát touhou pociťovat slast, kterou mu přináší matčin 

prs. Dále tato tendence pokračuje a pouze se mění objekty, se kterými člověk slast spojuje a ke 

kterým se vztahuje. Mohou to být peníze, partner, práce nebo třeba drogy. V touze a honbě za 

uspokojením dokáže člověk obětovat skoro vše. Druhou částí a spojenou nádobou s prožíváním 

slasti je i absence nelibosti, která může mít stejnou nebo i větší sílu, ale obojí má za cíl uspokojení. 

„Lidé touží po štěstí. Chtějí se stát a zůstat šťastnými. Toto snažení má dvě stránky, pozitivní a 

negativní cíl, chce jednak nepřítomnost bolesti a nelibosti, jednak prožitek silných pocitů slasti.
40

“ 

Jedná se o princip slasti, který je pro poznání a pochopení člověka velmi důležitý. 

 

Je velmi těžké nějakým způsobem skloubit kulturu s pudovým životem člověka a touhou po jeho 

uspokojení. Kultura totiž člověku zajišťuje lepší šanci na přežití, než by měl jako jednotlivec, ale na 

druhou stranu si za tuto službu vybírá daň. Jedinec je omezován v tom, jak může své potřeby 

uspokojovat a navíc působí dnešní kultura velmi silně proti teorii přirozeného vývoje, podle které 

by slabší jedinci měli zemřít, aby měla budoucí generace větší šanci na přežití. Není sice možné 

považovat Freuda za zastánce eugeniky, ale některé jeho názory se ubírají podobným směrem. „Co 

je nám platné omezení dětské úmrtnosti, když právě ono nás nutí krajně omezit plození dětí, takže 

nakonec jich přece nevychováme více než v časech před vládou hygieny, přitom jsme však uvedli 

svůj manželský sexuální život do složité situace a pravděpodobně pracujeme i proti blahodárnému 

přirozenému výběru?
41

“ 

 

Veškerý vývoj člověka je velmi úzce spojen s jeho raným dětstvím. Jedná se také o jednu z 

nejkontroverznějších částí Freudova pohledu na člověka. Jako první novodobý badatel zbavil Freud 

dítě čistoty a nezkaženosti. Naopak, udělal z něj sobeckou osobu pokoušející se do sebe vstřebat své 

okolí a zmítanou pudy, obzvláště pak tím sexuálním. Tato demystifikace dítěte je možná poněkud 

přehnaná a až příliš orientovaná na sexualitu, přesto se jednalo o velký posun v pohledu na dítě a 

jeho zkoumání.  
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Sexualita je vůbec s Freudem velmi těsně spojena a všechny jeho teorie jsou s ní poměrně úzce 

provázány. Právě sexualita je jedním z témat, které se s dalšími mysliteli poměrně silně mění. První 

navazující a pro tuto práci zvolenou pokračovatelkou Sigmunda Freuda je jeho dcera Anna. Jejím 

hlavním přínosem pro zkoumání člověka byl přesun k lidskému Já. Její otec a mnoho dalších 

psychoanalytiků se totiž zabývalo především zkoumáním Ono a jeho projevech. Pro Annu se daleko 

důležitější složkou člověka stalo Já, a to jakým způsobem reaguje na podněty z okolí i od Ono.   

 

Lidské Já se v průběhu vývoje proměňuje, zatímco Ono zůstává stále stejné. „Tak jako Ono zůstává 

stále stejné, Já se neustále proměňuje. Příkladem může být Já raného dětství ve srovnání s Já 

pubertálním: různý rozsah, jiné obsahy, odlišné znalosti a schopnosti, odlišné závislosti a úzkosti.
42

“ 

Člověk se tedy může vyvíjet, ale nemůže změnit svou pudovou výbavu. V tomto směru zatím Anna 

otcovu teorii příliš neposouvá, pouze klade menší důraz na sexualitu jedince, protože místo 

zkoumání jednotlivých pudů navrhuje spíše zkoumat reakce Já na tyto pudy.   

 

Dalším bodem, ve kterém Anna posouvá Freudovu teorii, je její nezaměřenost na věk. Sigmund 

Freud hledal problémy především v dětském věku a v jednotlivých komplexech. Podle Anny Freud 

se Já konstituuje podstatně déle, a tudíž dochází i k mnoha dalším konfliktům mezi Já a Ono, 

přičemž zdaleka ne všechny pramení z dětských traumat. Velmi důležité je pro Annu například 

období puberty, které je třeba řešit zcela samostatně, přestože odráží i komplexy z raného dětství. 

 

Největší přínosy Anny Freud pro pohled na člověka jsou tedy za prvé v tom, že se již zkoumá celý 

člověk, tedy jak Já, tak Ono a za druhé to, že je člověk zkoumán v každém věku a není kladem 

důraz pouze na rané dětství a prvotní sexualitu. Navíc se poněkud rozšiřuje celé spektrum 

pozorování lidského jedince – nejde už jen o jedince samotného, ale i o jeho vazby na vnější svět. 

Sama definuje předmět psychoanalýzy takto: „Úkolem analýzy je co možná nejhlubší znalost všech 

tří instancí, z nichž, jak si představujeme, se skládá psychická osobnost, a znalost jejich vztahů 

vzájemných a vůči vnějšímu světu. Pokud jde o Já, znamená to znalost jeho obsahů, jeho rozlohy, 

jeho funkcí a historie jeho závislosti na vnějším světě, na Ono a Nadjá. Vzhledem k Ono to pak 

znamená popis pudů, tedy obsahů Ono, a sledování jejich proměn.
43

“ 

 

Dalším pokračovatelem Freuda je jeho žák Jung. Ten už se v pohledu na člověka od Freudova pojetí 
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odklonil poměrně značně, přestože z jeho učení původně vycházel. Věřil, že lidské chování vychází 

spíše z obecných archetypů a stínu, které mají všichni lidé společné a na které navazují. Freudovy 

komplexy považoval za nezbytnost, kterou si všichni musí nějakým způsobem projít, a kterou není 

třeba příliš podrobně zkoumat. „Všichni máme komplexy; je to něco svrchovaně banálního a zcela 

nezajímavého. Dokonce i komplex incestu, který můžete najít kdekoliv, když jej hledáte, je strašně 

banální, a proto nezajímavý. Zajímavé je jen to, co lidé se svými komplexy dělají.
44

“ Důležité je, 

jakým způsobem se lidé s těmito komplexy vyrovnávají a jaké archetypální způsoby vyrovnávání 

používají. V tomto směru má blíže k pojetí Anny Freud, která také věřila, že je třeba pozorovat 

reakce Já na dané podněty od Ono, než se pokoušet prozkoumat Ono samé.  

 

Člověk je u Junga vnímán jako součást kultury a kolektivu, které se do něj skrz archetypy dostávají. 

Archetyp je v podstatě výrazem kolektivního nevědomí – určité primární Ono, které je společné pro 

všechny. Kolektiv a kultura pak také utváří v člověku pocit víry, vytržení a údivu, které jsou 

nesmírně důležité. Vytváří se tak spojení mezi náboženstvím a psychoanalýzou, což je velmi 

zásadní posun, protože Freud sám náboženství nikterak nezkoumal. Pro Junga se ovšem 

náboženství stává jedním z ústředních témat, které na základě psychoanalýzy vykládá.  

 

Další inovací pro pohled na člověka byl i Jungův pohled na problematiku zla a nemoci. Freud 

považuje člověka za nebohou bytost stíhanou všemi druhy psychóz a neuróz, stále zmítaného 

komplexy a pudy. U Junga se setkáváme s velmi odlišným přístupem – chce člověka chápat jako 

zdravého jedince, jehož přirozenou součástí je i stín. „Rád bych chápal člověka na základě zdraví, a 

i nemocného bych chtěl osvobodit právě od psychologie, kterou Freud popisuje na každé stránce 

svého díla. Nikde nevidím, že by se Freud povznesl nad svou vlastní psychologii, a nevidím, jak 

nemocného zbavuje utrpení, které trýzní ještě lékaře samého.
45

“ Není třeba hledat problémy tam, 

kde nejsou a těch nezákladnějších problémů a komplexů není nikdy možné lidskou bytost zbavit. 

Není tedy vhodné ani správné se o to neustále pokoušet, ale spíše pochopit člověka takového, jaký 

je se všemi svými nutnými komplexy.  

 

Člověk podle Junga představuje complexo oppositorum. Tedy někoho, kdo je stále zmítán různými 

protiklady. Ke každé situaci a reakci je třeba přistupovat jednotlivě a není možné vše shrnout do 

jedné teorie. Pohled na člověka by tedy v žádném případě neměl být pouze psychologizující, ale 
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měl by obsahovat co nejširší záběr ostatních věd sociologií počínaje a religionistikou konče. 

Vyhnout se jakékoliv jednostrannosti je nutné, aby bylo možné člověka pochopit, ale právě o to se 

podle Junga psychoanalýza často snaží.  

 

K pochopení člověka musí vést pochopení náboženského zážitku. Tento zážitek může být spojen s 

jakýmkoli náboženstvím a v podstatě i s ideologií. Jde o to, že člověk se cítí jako součást celku. 

Vnímá své spojení se svými archetypy a se silou, která jej přesahuje. Vnímat člověka jako součást 

celku ovšem neznamená vnímat pouze celek. Naopak, jedinou mírou všech věcí je subjekt a 

subjektivně je také třeba vše vnímat a ke všemu přistupovat. Nechá-li se člověk ovládnout celkem, 

stane se z něj pouze součást davu, ve kterém ho zcela ovládají archetypy a individuální Já ztrácí 

kontrolu. „Člověk nemůže bez společenství existovat, jako nemůže být bez kyslíku, vody, bílkoviny, 

tuku atd. Podobně jako tyto látky je i společenství jednou z nejnutnějších podmínek existence. Bylo 

by směšné tvrdit, že člověk žije proto, aby mohl dýchat vzduch. Právě tak směšné je říkat, že člověk 

existuje pro společenství. „Společenství“ je pouhý pojem označující symbiózu skupiny lidí. Pojem 

není nositelem života. Přirozený a jediný nositel života je jedinec, a tak je tomu ve veškeré 

přírodě.
46

“ 

 

Nejdůležitější posuny v pohledu na člověka u Junga lze tedy shrnout takto: individuální Ono je 

nahrazeno kolektivními archetypy a stínem; není možné chápat člověka pouze v rámci 

psychoanalýzy, je třeba zajít daleko dál a zkoumat všechny aspekty lidského života – k těm 

nejdůležitějším patří i náboženský zážitek; člověka je třeba chápat jako přirozeného a zdravého 

jedince, který má občas problém se zvládáním některých situací a nikoliv jako nemocného a 

postiženého. 

 

Dalším pokračovatelem Freudova odkazu je Eric Ericson. Podobně jako Jung se i Ericson snaží o 

celistvý, holistický, pohled na člověka. Psychoanalýzu spojuje především se sociologií, ale na rozdíl 

od Junga nechápe společnost především jako sídlo kolektivního nevědomí a zdroj náboženského 

zážitku, ale snaží se pojmout společnost jako celek a na ten pak uplatnit psychoanalýzu. Svou teorii 

označil za psychosociální. Na druhou stranu, stejně jako Jung nachází pocit něčeho, co člověka 

přesahuje. Označil tuto sílu za Mysterium a hledá ji především v náboženství a kultuře.  

 

Zavádí pro zkoumání nový pojem „My“, který se ale samozřejmě stále vztahuje k jednotlivcovu Já, 
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které se podle Ericsona pak sráží s několika různými „self“, což jsou v podstatě jednotlivé tváře a 

role, do kterých je člověk během života postaven. Velmi zásadní je to, že jednotlivá self v člověku 

utváří až společnost a je to tedy společnost, která člověka mění. Doposud bylo vždy centrum změny 

v člověku uvnitř něj samého – to jak se vyrovnává s komplexy, jak se jim brání nebo jak v nich 

hledá hlubší smysl. Ericson však centrum změny posunul mimo člověka do společnosti. „Osobně se 

nemohu vztahovat k žádnému z těchto směrů s psychosociální teorií, aniž bych, paradoxně, 

debatoval o tom, co je u člověka nejvíce individuální a přesto nejzákladnější pro společenské 

vědomí „My“. Míním vědomí „Já“, které je ústředním uvědomováním si jedince, že je vnímající a 

myslící bytost vybavena jazykem, která se může konfrontovat s vlastním self (složeného ve 

skutečnosti z několika self), a může konstruovat koncepci nevědomého ega.
47

“ 

 

Člověka tvoří tři základní části. Tělo (soma), mysl (psyche) a socializace (ethos). Žádnou z těchto 

složek není možné opominout a bez nich by se člověk nemohl vyvíjet, nemohl by se stát 

opravdovým člověkem. Nejzásadnější částí Freudova odkazu je pro Ericsona projekce. Tím, že skrz 

ní dokáže člověk pohlížet sám na sebe očima ostatních jedinců, se teprve konstituuje a utváří. Bez 

společnosti, která může člověka reflektovat, by nebyl člověk. 

 

Hlavním Ericsonovým přínosem pro pohled na člověka je tedy rozšíření psychoanalýzy na celou 

společnost. I při pohledu na jednotlivce je společnost tím hlavním, co jej formuje. Samostatná 

existence jednotlivce mimo kulturu podle něj není možná. „V souhrnu, proces formování identity se 

vynořuje jako vyvíjející se konfigurace – konfigurace, která postupně integruje konstituční danosti, 

svébytné libidostní potřeby, upřednostňované schopnosti, významné identifikace, efektivní obrany, 

úspěšné sublimace a konsistentní role. Všechno to však může vyrůstat pouze ze vzájemného 

přizpůsobení jednotlivých možností, technologických světových názorů, a z náboženských nebo 

politických ideologií.
48

“ 

 

Poslední, v této práci zmíněnou, osobností je Erich Fromm. Psychoanalýzu nevidí pouze jako cestu 

k hlubšímu pochopení člověka, ale přisuzuje jí také filosofickou a etickou stránku. Psychoanalýza 

nemá být pouze nástrojem poznání – má sama pomáhat vytvářet a určovat etické normy, má 

pomáhat člověku žít pro sebe a pro radost. „Doposud se podniklo z filosofické a psychologické 

strany jenom několik málo pokusů aplikovat výsledky psychoanalýzy při vývoji etické teorie. To 
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překvapuje tím víc, protože právě psychoanalytická teorie přinesla objevy, které mají mimořádný 

význam pro teorii etiky. Za nejdůležitější je třeba považovat skutečnost, že předmětem 

psychoanalýzy jako prvního moderního psychologického systému je celá osobnost člověka a nikoli 

jeho vzájemně izolované aspekty.
49

“ 

 

Člověk je na jedné straně velmi inteligentní bytost, která si do velké míry podmanila přírodu a 

zdroje potřebné k dalšímu přežití druhu, ale na druhou stranu si pozvolna přestává všímat sám sebe, 

nedokáže se ve světě, který si upravil pro své potřeby, orientovat a cítí se bezmocný. Podle Fromma 

je teď, více než kdy dřív, třeba vrátit se k podstatě věci - k člověku a jeho poznání. K čemu je 

člověku hromadění věcí a majetku, když sám trpí depresemi a neví co si s životem počít. 

 

Tím, co má vést k pochopení člověka a lidského jednání, je univerzální, symbolický jazyk. Jedná se 

o jazyk, kterým k nám promlouvají sny a naše vnitřní já. Tento jazyk zůstává stále stejný a 

neměnný, mění se pouze vnější prostředí a uspořádání společnosti, ale základní potřeby člověka 

jsou stabilní. Každý jedinec by se měl naučit tomuto jazyku rozumět a poslouchat ho, aby mohl žít 

plnohodnotný život. Jednou z nejlepších cest k poznání tohoto jazyka je psychoanalýza.   

 

Sen, kterým k nám symbolický jazyk promlouvá, nemusí být pouze vyjádření nejnižších a většinou 

sexuálních potřeb, jak to viděl Freud, ale často může vyjadřovat i velmi ušlechtilé myšlenky a 

možnosti sebeprosazení, které jsou podstatně cennější a důležitější a právě proto by se na ně měla 

psychoanalýza zaměřit především. „Sny dnešních obyvatel New Yorku nebo Paříže jsou tytéž jako 

sny popisované lidmi, kteří žili před několika tisíci lety v Aténách nebo Jeruzalémě. Sny starověkých 

i současných lidí jsou psány týmž jazykem jako mýty, jejichž autoři žili na úsvitu dějin. Je to jediný 

univerzální jazyk, jaký kdy lidstvo vyvinulo a který je stejný ve všech kulturách v průběhu dějin.
50

“ 

 

Další změnou u Fomma oproti Freudovým myšlenkám je zcela odlišný pohled na společnost a 

kulturu. Podle Freuda slouží společnost především k násilnému potlačení toho, co je v člověku 

špatné, a čím ohrožuje lidi kolem sebe, tedy jeho nevědomí. Jung pro změnu vkládá společné 

nevědomí do společnosti. Oby tyto pohledy jsou podle Fromma špatné, protože nevědomí není nic, 

s čím se rodíme a co musíme nějak překonat. Nevědomí se v každém člověku utváří podle toho, jak 

se chová a jak žije. Nevědomí není u každého stejné a už vůbec není jeho sídlem společnost, jedině, 
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co mají všichni společné, je jazyk, kterým k nim nevědomí promlouvá. 

 

Z toho, že se nevědomí v člověku postupně utváří, vyplývá také to, že není řízen pudem. Rozdíl 

mezi lidskou a zvířecí říší je právě v tom, zda se pudy nechává zcela ovládat či nikoliv. Necháme-li 

pudová rozhodnutí ovlivňovat chod našeho života, je to naše svobodná volba a né nutnost. Dochází 

tedy k úplnému obratu v pohledu na člověka, neboť dříve byl člověk viděn jako loutka ovládaná 

nevědomím, ale u Fromma se člověk stává tím ovládajícím činitelem.  

 

Lidská bytost není v jádru zlá a sobecká, jak se domníval Freud, naopak má sklon k radosti, štěstí a 

lásce. Pokud ovšem člověk místo toho staví do popředí materiální zisk a je pro něj ochoten udělat 

cokoliv, pokřivuje svůj charakter a bojuje proti němu. Teprve zde vzniká ono zdánlivě zlé 

nevědomí. Podle Fromma to ale neznamená, že nevědomí je opravdu zlé. Nesnaží se bojovat proti 

ostatním členům společnosti, ale proti já, které nechová správně.  

 

Ve snu a v nevědomí je člověk podle Fromma často hodnější a moudřejší než v bdělosti. „Moje 

definice snu jako duševní činnosti v podmínkách spánku se sice zakládá na Freudově teorii snu, ale 

v mnohém ohledu stojí v ostrém protikladu vůči ní. Podle mého názoru mohou být sny výrazem jak 

nejnižších a naprosto iracionálních, tak i nejvyšších a nejcennějších funkcí naší duše. Freud má za 

to, že sny jsou vždy nevyhnutelně výrazem iracionální složky naší osobnosti.
51

“ I dobrý člověk tedy 

může mít sny, ve kterých se chová velmi špatně, to ale neznamená, že by uvnitř musel být zlou 

osobou, jak to vnímal Freud. Význam takového snu může být i velmi kladný a pomoci člověku se 

vyrovnat s nepříjemnou situací či stavem. 

 

Dobrota člověka má být spojena s vývojem humanistického svědomí. Tedy svědomí, které není 

závislé na jiné vyšší moci, která přikazuje co je správné a co nikoliv. Takové svědomí je 

autoritářské, nevyspělé a mizí, jakmile zmizí ona autorita, která jej formuje. Humanistické svědomí 

naopak vychází přímo z člověka. Nikdo jiný by mu neměl říkat co je špatné a co správné – měl by 

to chápat intuitivně a sám s pomocí porozumění sobě samému. „Humanistické svědomí není 

zvnitřněným hlasem autority, kterou si přejeme potěšit a které se bojíme znelíbit se; je to náš vlastní 

hlas, přítomný v každé lidské bytosti a nezávislý na vnějších sankcích a odměnách. Jestliže se láska 

dá definovat jako důkaz schopnosti milovat spolu s péčí o milovanou bytost a s úctou pro její 
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jedinečnost, může se humanistické svědomí právem nazvat hlasem naší láskyplné péče o sebe.
52

“ 

 

Fromm tedy zcela mění význam Freudova Superega. Superego slouží podle Freuda k výchově 

člověka a k tomu, aby nepáchal zlo, ke kterému má od přírody sklony. Je vytvořeno podle vzoru či 

modly, a pokud ho člověk nemá nebo nevyužívá, musí nutně konat zlo. Fromm uznává Superego 

pouze jako důležitý začátek a prvotní seznámení se s pravidly, ale aby byl člověk opravdu moudrý a 

dobrý, nesmí poslouchat nikoho jiného než sám sebe a pouze z něj samotného musí všechna 

pravidla vycházet. Pokud bude pouze poslouchat rozkazy svého vzoru, nikdy nebude svobodně 

dobrý – tedy dobrý ze své vlastní vůle, ale pouze ze strachu z negativních důsledků. 

 

Vývoj humanistického svědomí není podle Fromma možné v nerovné společnosti. Pokud budou 

někteří vládnout a jiní budou ovládaní, musí to nutně vést k autoritářskému svědomí a k úpadku 

lidského jedince. Duše se v takovém uspořádání nemůže kvalitně rozvíjet a celá společnosti tím trpí 

– jak ovládající, tak ovládaní. Ericson vložil na společnost zodpovědnost za veškerý lidský vývoj, 

Fromm společnosti tuto úlohu bere a znovu ji vrací zpět individuálnímu jedinci. 

 

Jednou z hlavních potřeb člověka je být produktivní. Nějakým způsobem vidět plody své práce a 

mít pocit, že něčeho dosáhl, že něco umí. To je v dnešní společnosti čím dál tím obtížnější. Z práce 

se stává pouhá repetitivní činnost sloužící ke generování zisku, ve kterém pak člověk marně hledá 

štěstí. Časté odosobnění se od práce je zásadním nedostatkem dnešní doby, který často vyvolává 

problémy. Člověk přestává být produktivní a zaměřuje se pouze na to, aby měl, místo zaměření se 

na to, aby byl. 

 

Produktivita je u Fromma úzce spjata se sebevědomím a sebedůvěrou. Pokud si člověk nevěří, a 

pokud nevěří tomu, že může být dobrým člověkem, nikdy jím nebude. Naučit se žít správně a 

produktivně je velmi obtížné a je třeba tomu věnovat pozornost. Každý ví, že aby mohl 

programovat, je třeba se toho hodně naučit, ale učit se porozumět samotnému životu, tomu dnes 

věnuje čas a úsilí jen málokdo. „Pokusím se ukázat, že charakterová struktura zralé a ucelené 

osobnosti, tedy produktivní charakter, je původem a základem „ctnosti“ a že „neřest“ není konec 

konců nic jiného než lhostejnost k vlastnímu „já“ a sebemrzačení. Nejvyšší hodnoty humanistické 

etiky nejsou ani negace vlastního individua a sobectví, ale sebeláska, ani rezignace na vlastní 

existenci, ale přitakání svému skutečnému lidskému já. Jestliže má mít člověk důvěru v hodnoty, pak 
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musí znát sám sebe a svoje dobré a tvůrčí vlastnosti.
53

“ 

 

Fromm tedy přidává k pohledu na člověka z psychoanalytického úhlu velmi mnoho nových 

myšlenek a upravuje velkou část těch původních. Největší změnou je to, že člověk je zcela pánem 

svého osudu a sám je zodpovědný za to, jaký bude. Dalším bodem je to, že člověk musí být 

produktivní, dobrý a sebevědomý, aby byl úplný a zdraví. K porozumění člověku vede porozumění 

symbolického jazyka. Lidé se musí znovu naučit žít a zaměřovat se na opravdu důležité věci místo 

snahy o hromadění peněz.  

 

 

5.2 Linie Karla Marxe 

  

U linie Marxova pohledu na člověka je velmi těžké pozorovat nějaký stálý vývoj. Dá se říci, že 

spíše než aby se pohled na člověka nějakým způsobem vyvíjel a upravoval, dochází spíše k tomu, 

že se vůči němu každý nějakým způsobem vymezí nebo si z něj vezme pouze nějakou část. Je tomu 

tak především proto, že Marxova filosofie byla velmi dlouho zneužívána a spíše než o nějakém 

vývoji můžeme hovořit o naprosté ztrátě původních myšlenek. Obzvláště v postkomunistických 

zemích zůstal trvalý odpor většiny populace k tomuto autorovi, což poněkud ztěžuje bádání tímto 

směrem. Jaké tedy jsou jednotlivé pohledy, se kterými se u Marxe můžeme střetnout? 

 

Samotný člověk je u Marxe často zdánlivě odsunut do pozadí. V Kapitálu je vnímán především jako 

určitá role, kterou hraje ve společnosti. Buď je kapitalista, nebo dělník. Buď vykořisťuje ostatní, 

nebo se nechává vykořisťovat a slouží především jako zdroj nadhodnoty, ze které kapitalista těží. 

Ještě je možné je dále rozdělit na dělníky a kapitalisty první a druhé úrovně, podle blízkosti k 

výrobním prostředkům a výrobkům samým. Vytrhneme-li tedy takto Marxova prohlášení z 

kontextu, opravdu můžeme dojít k názoru, že člověk sám o sobě není pro Marxe důležitý, že je 

pouhou postavou stojící na jedné či druhé straně barikády a jiný význam nemá.  

 

Marxova společenská teorie má však záběr podstatně širší. Michael Hauser ji definuje takto: 

„Marxova společenská teorie se vyznačuje snahou vytvořit celostní teorii společnosti, která postihne 

vnitřní rozpory, dějinnou dynamiku a zásadní proměny společenské organizace a forem produkce. 
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Marx zkoumá moderní společnost ve vztahu k předcházejícím formám společnosti i ve vztahu k jejím 

vnitřním tendencím, které mohou vést k nové společenské transformaci. Marxova teorie spojuje 

pohled sociologický, ekonomický, antropologický, historický, futurologický a ekologický.
54

“  

 

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

společnost určuje. V každé kultuře, ve které si nebyli lidé rovni, došlo k revoluci, která vedla ke 

změně poměrů, a taková revoluce musí přicházet znovu a znovu až do doby, kdy si budou konečně 

všichni opravdu rovni. Ani z tohoto pohledu se nezdá být jedinec příliš důležitý. Je pouze nástrojem 

historického materialismu, který nevyhnutelně spěje k předem stanovenému konci. „Na jistém 

stupni svého vývoje se materiální výrobní síly společnosti dostávají do rozporu s existujícími 

výrobními vztahy nebo – což je jen právní výraz toho – s vlastnickými vztahy, uvnitř nichž se dosud 

pohybovaly. Z forem vývoje výrobních sil se tyto vztahy proměňují v jejich pouta. Nastává pak 

epocha sociálních revolucí
55

.“  

 

Dále pak Marx tvrdí, že člověk není tím, kdo ovlivňuje své okolí – jsou to výrobní vztahy, které 

určují bytí člověka a to jak se bude chovat a vyvíjet. Může se tedy zdát, že lidský osud není vůbec 

důležitý, že vše podstatné leží mimo člověka a nikoliv uvnitř. Vše co člověk dělá, i co si myslí, je 

odvoditelné od materiálních vztahů, kterých nabývá.  „Všechny společenské a státní vztahy, všechny 

náboženské a právní systémy, všechny teoretické názory vyskytující se v dějinách je možno pochopit 

jedině tehdy, jsou-li pochopeny materiální životní podmínky každé příslušné epochy a odvozují-li se 

dané poměry, systémy a názory z těchto materiálních podmínek. Bytí lidí není určováno vědomím, 

nýbrž naopak, jejich vědomí je určováno jejich společenským bytím.
56

“ 

 

Toto je tedy jeden z možných výkladů Marxe a jeho pohledu na člověka – banalizace člověka, 

zaměření se pouze na společnost a zbavení člověka možnosti cokoliv ovlivnit, protože vše je určeno 

pouze společností a materiálními vztahy. „I mlhavé výtvory v mozcích lidí jsou nutně sublimáty 

jejich materiálního životního procesu, který je možno empiricky zjistit a který je spjat s materiálními 

předpoklady. Tím ztrácejí morálka, náboženství, metafyzika a ostatní ideologie, i jim odpovídající 

formy vědomí, zdání samostatnosti. Nemají dějiny, nemají vývoj; nýbrž lidé, rozvíjející svou 

materiální produkci a své materiální styky, mění s touto svou skutečností i své myšlení a produkty 
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svého myšlení. Vědomí neurčuje život, nýbrž život určuje vědomí.
57

“ 

 

Tento výklad je však velmi krátkozraký. Marxovy spisy se v tomto ohledu trochu podobají Bibli či 

Koránu v tom ohledu, že je možné si v nich najít skoro cokoliv a pokud jsou tyto informace 

vytrženy z kontextu, mohou ospravedlnit jakékoli jednání nebo, jako v tomto případě, jakoukoli 

ideologii. Právě tak jako probíhaly ve jménu Bible křížové výpravy a upalování čarodějnic, jako v 

dnešní době probíhají ve jménu Koránu pumové útoky, tak fungoval v Marxově jméně marxismus-

leninismus. 

 

Problémem u Marxe je to, že své myšlenky zanechal často v nedokončené podobě, občas si 

částečně protiřečil a navíc po sobě zanechal nepřeberné množství materiálu. Chce-li tedy někdo 

najít v jeho myšlenkách naprosté potlačení lidské individuality a důraz pouze na materiální 

podmínky, jistě to najde. Na druhou stranu je možné najít také mnoho jiných úvah, které poukazují 

na zcela jiné myšlenky a které ukazují, že ve skutečnosti je třeba zajít podstatně hlouběji, aby bylo 

možné zjistit, jak Marx člověka pojímá. 

 

Je pravda, že se Marx soustředí na pochopení výrobních vztahů ve společnosti a že jim přikládá 

velmi důležitou roli. To, o čem se už tolik nemluví, je důvod, kvůli kterému tak činí. Tím hlavním 

důvodem je právě poznání člověka a komplexní pohled na něj. Marxův materialismus nemusí 

znamenat odklon od jednotlivce, ale naopak lepší způsob jeho poznání a pochopení. Společnost je 

pro jedince místem, kde se teprve může projevit jeho individualita. Bez určení společenských 

podmínek a daností není možné člověka jako jedince vůbec pozorovat. „Je třeba se vyvarovat toho, 

abychom fixovali „společnost“ opět jako abstrakci proti individuu. Individuum je společenská 

bytost. Jeho životní projev – i když se třeba nejeví v bezprostřední formě pospolitého, zároveň s 

druhými vykonávaného životního projevu – je proto projevem a potvrzením společenského života.
58

“ 

 

Hovoří-li Marx o postavení dělníka ve společnosti a o tom, jak se odosobňuje od své a práce a jak je 

vykořisťován, popisuje dění v rámci celé společenské třídy. To ale neznamená, že by vnímal pouze 

tu třídu a zcela ignoroval jednotlivce. Spíše naopak, je třeba toto poznání vztáhnout ke každému 

jednotlivci, aby začalo dávat hlubší smysl a neznělo pouze jako fráze. Každý jednotlivec je důležitý 

a každý by si měl uvědomovat, co dělá a v jakém prostředí se nalézá. 
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Každý člověk by se měl podle Marxe vztahovat sám k sobě jako ke svobodné bytosti, měl by mít 

práci, kterou nečiní z donucení, ale protože je v ní dobrý a proto, že ho naplňuje. Pokud je do práce 

nucen, stává se vlastně pouhým zvířetem poháněným okolnostmi. Je nucen vytvářet nové vazby a 

závazky, které pouze prohlubují jeho utrpení a závislost na odosobněné práci. „Práce je dělníkovi 

vnější, tj. nenáleží k jeho podstatě, že se proto dělník ve své práci nepotvrzuje, ale popírá, necítí se v 

ní dobře, ale je v ní nešťasten, nerozvíjí v ní žádnou svobodnou fyzickou ani duchovní energii, ale 

moří svou tělesnost a ruinuje svého ducha.
59

“  

 

V tomto pojetí je zase možné vidět Marxe jako myslitele, který se zabýval jedincem a možností 

jeho poznání a osvobození. Označit tedy Marxův pohled na člověka za povrchní a zaměřený pouze 

na společnost je chybné a neobjektivní. Také názor, že Marx byl pouhým kritikem kapitalismu a 

člověkem se téměř nezabýval, je chybný. Marx studoval buržoazní vztahy a to, že společně s 

kapitálem sice sdružují lidi, ale přitom je vlastně vnitřně rozdělují. Mezilidské vztahy jsou sice 

možná stejně četné jako dříve, ale nejedná se o opravdové vztahy – lidé jsou si ve skutečnosti 

daleko vzdálenější než kdy dříve. Lidé považují ostatní i sami sebe pouze za předměty a za součást 

cirkulace kapitálu. Člověk je zpředmětněn, což je problém, na který upozorňuje mnoho dalších 

myslitelů i dnes. 

 

Podle Marxe znamená porozumět člověku porozumět materiální stránce jeho života. Porozumět 

výrobnímu procesu a vztahům, do kterých lidé vzájemně vstupují. Toto pojetí se může zdát poněkud 

úzké, protože opomíjí svobodu člověka - možnost jednat jinak, než podle společností a dějinami 

naplánovanou reakcí, možnost porušovat a měnit své svazky a závazky. Ovšem zde je třeba 

připomenout, že to tato revolta a rebelie je přesně to, po čem Marx volá. Revoluce nemusí nutně 

proběhnout najednou v celé společnosti, i revoluce jedince může být stejně důležitá, jako revoluce 

proletariátu. Na člověka je tedy třeba pohlížet jak jako na jedince, tak jako na součást společnosti či 

rodu. „Marx zároveň člověka pojímá jako „lidskou bytost“ - jako bytost, která má schopnosti a 

vlastnosti vznikající v dějinách na základě lidské činnosti: rozum, lásku, řeč. Marx si jasně 

uvědomoval, že tyto schopnosti nevznikají pouze činností individua, nýbrž jsou to schopnosti 

„rodové“. Člověk je rodová bytost.
60

“ 
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Zajímavou otázkou může být, zda vůbec existuje možnost nějakého posunu v lidských dějinách a 

vytvoření ideálního porevolučního státu založeného na Marxových myšlenkách. Problém je v tom, 

že vždy musí někdo společnost nějakým způsobem organizovat a řídit. Bez ohledu na pokročilost 

společnosti bude vždy horší a lepší postavení a lidé, kteří se budou snažit dostat do popředí, protože 

taková je lidská přirozenost. Tento argument v podstatě není možné vyvrátit, jediné co je možné, je 

dospět do bodu vývoje, kdy už přestane být argumentem. Za jak dlouho, a zda vůbec, do tohoto 

bodu lidstvo dospěje, zůstává otázkou. 

 

„Komunismus jako pozitivní překonání soukromého vlastnictví jakožto lidského sebeodcizení, a 

proto jako skutečné přivlastnění lidské podstaty člověkem a pro člověka; proto jako naprostý, 

vědomí a v celém bohatství dosavadního vývoje uskutečněný návrat člověka pro sebe jako 

společenského, tj. Lidského člověka. Tento komunismus je jako dovršený naturalismus = 

humanismus, jako dovršený humanismus = naturalismus, je opravdové vyřešení roztržky mezi 

člověkem a přírodou a člověkem a člověkem, pravé vyřešení sporu mezi existencí a podstatou, mezi 

zpředmětněním a sebepotvrzením, mezi svobodou a nutností, mezi individuem a rodem. Je 

vyřešenou záhadou dějin a ví o sobě, že je tímto řešením.
61

“ 

 

Frommův výklad Marxe posouvá od materialismu spíše směrem k racionalismu a dodává mu 

podstatně větší záběr a hloubku. Materialismus se pro Fromma stává možností zkoumání člověka, 

ale již né tím nejdůležitějším faktorem. Daleko více by se měl klást důraz na myšlenky o rozvoji 

jednotlivce, o jeho osvobození a sebepoznání. „Protože se moderní člověk současně považuje za 

zboží i za prodavače tohoto zboží, je jeho sebevědomí závislé na předpokladech, které se vymykají 

jeho kontrole. Jestliže má „úspěch“ - je cenný, nemá-li, je bezcenný. Pocit nejistoty, která takto 

vzniká, se dá sotva přecenit. Jestliže člověk věří, že jeho vlastní hodnota není představována 

především jeho vlastními lidskými kvalitami, ale úspěchem v stále se měnících podmínkách trhu, 

pak se jeho sebevědomí stává nejisté a vede ke stálé potřebě po uznání ostatními.
62

“  

 

U Fromma se do popředí dostává jednotlivec. Každý člověk by měl začít u sebe. Řešit problémy 

společnosti je možné až ve chvíli, kdy je člověk hotov sám se sebou. Dá se tedy říci, že Marxismus 

považuje spíše za cestu pro jednotlivce, než za možné uspořádání společnosti. V pohledu na člověka 

se tedy dostáváme k nejtěsnějšímu spojení s jednotlivcem. Společnost je stále velmi důležitá, ale 
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centrem zkoumání by měla být nejprve individualita.  

 

Socialismus vidí Fromm jako logické vyústění směřování člověka k rozumu, rovnosti a lásce. 

Výsledný pohled na člověka tedy zůstává v podstatě optimistický a jde tak o návrat k původní 

Marxově představě o konci dějin. Na rozdíl od Žiška věří Fromm člověku v tom, že dokáže 

zrealizovat socialismus a dosáhnout štěstí. Tuto víru nachází také u Marxe a vidí v ní opravdovou 

podstatu celé teorie. Socialismus může být racionální vírou a není třeba uznávat jiné modly, jejichž 

hlavní podstatou je nechat lidi zapomenout na své nejhorší obavy a strasti. „Socialismus spojuje 

prorocko-křesťanskou myšlenku společnosti jako půdy pro duchovní sebeurčení člověka, s ideou 

individuální svobody. Proto je socialismus opakem církve, omezující lidského ducha, i opakem 

liberalismu, oddělujícího od sebe společnost a morální hodnoty. A vzhledem k autoritářství a 

podceňování humanistických hodnot je socialismus opakem stalinismu a chruščevismu. Socialismus 

je zrušením lidského sebeodcizení a znovuzrozením člověka jako skutečné lidské bytosti.
63

“ 

 

V mnoha ohledech podobné názory a koncepce, se kterými se shledáváme u Fromma, je možné 

najít i u Žiška. Obzvláště v otázkách odcizení se a nutnosti individuální změny každého člověka se 

oba myslitelé shodují. Rozdíl je ovšem rozhodně v radikalitě, se kterou k člověku přistupují. 

Frommovo hodnocení společnosti je sice také vcelku kritické, ale na rozdíl od Žiška volá po lidské 

produktivitě ve vztahu k práci i k ostatním na místo revolucionalizace.   

 

Je možné, že místo aby se lidé pozvolna zlepšovali a rozšiřovali své vědomosti i možnosti, spíše 

pozvolna degenerují, ztrácejí chuť do života a stávají se oddělenější od své práce i od společnosti. 

Tímto procesem se notně zaobírá Žižek, který považuje Marxovy myšlenky za stále velmi aktuální 

a i pro dnešní lidi potřebné. V tomto, poměrně negativním pohledu na člověka později pokračuje i 

Fromm – člověk se musí změnit, aby mohl být svobodný a fungovat. Odložit konečně svou potřebu 

mít a nahradit ji potřebou být.    

 

Žižek navíc posouvá Marxovy myšlenky do současnosti a vidí v nich nadčasovou hodnotu. Třídní 

boj, tak jak jej popisoval Marx, je stále velmi aktuální, ovšem na rozdíl od dřívějších dob se o něm 

nemluví. „Všechno, co si dnes spojujeme se svobodou a liberální demokracií (odbory, univerzální 

volební právo, bezplatné všeobecné vzdělání, svoboda slova atd.), bylo dosaženo prostřednictvím 

dlouhého a obtížného zápasu nižších tříd v průběhu devatenáctého a dvacátého století – jinými 
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slovy, v žádném případě to nebyl výsledek „přirozené“ evoluce kapitalistických výrobních vztahů.
64

“ 

Probíhá stále a je patrný z obsahu zpráv, novin i postojů, které v dnešní době společnost zaujímá. Z 

nějakého důvodu však lidé již tento stav napětí nechtějí nazývat třídním bojem a nechávají se 

uchlácholit do rezignace a melancholie. 

 

Podle Žiška má dnešní kapitalistický svět v mnoha ohledech k totalitě a utlačování lidí daleko blíže 

než Marxovy myšlenky, které byly k tomuto účelu pouze zneužity. Jako vždy je třeba najít nějakého 

viníka a obětního beránka. Pro kapitalistický svět se jím stal Marx. Vše co napsal a vymyslel je 

nutně považováno za špatné a nestojí ani za to, se tím nějak zabývat.  

 

Marxův pohled považuje mnoho lidí za příliš radikální. Žižek jej ale ještě posouvá - není podle něj 

možné pouze nečinně přihlížet a doufat, že k revoluci jednou dojde. Je nutné, aby se lidé opravdu 

aktivně zapojili a začali jednat, přestože je to dnes ještě těžší než dříve. Dnešní člověk totiž žije v 

podstatně lepších podmínkách, než žili lidé dříve, a proto mají daleko více co ztratit. Je proto daleko 

těžší je přimět k akci, než tomu bylo v době Marxově.  

 

Žižek také kromě pojmu „člověk“ pracuje s pojmem „subjekt“. „Jestliže odstraníme všechny naše 

rozlišující znaky, všechny naše specifické potřeby, zájmy a přesvědčení, pak to co zbývá, je subjekt. 

Subjekt je forma našeho vědomí, protikladná obsahům této formy, které jsou individuální a 

specifické právě pro nás.
65

“  Subjekt existuje do velké míry jako protiklad k člověku, ale zároveň je 

i jeho doplněním. Aby mohl člověk vnímat svět, musí ho být napřed schopen vidět jako subjekt, bez 

zkreslujících představ a interpretací, od kterých se musí distancovat.  

 

Subjekt je tvořen ztrátou sebe sama a následnou externalizací, takže se k původnímu člověku stává 

zároveň i objektem. Subjekt tedy umožňuje nový pohled na svět i na člověka, který není zkreslen 

normální obvyklou subjektivitou, se kterou jsou svět i člověk obvykle viděni. „Je možná 

nejsnadnější pomyslet na analogii s oční bulvou. Můžeme vidět všechno kromě té naší součásti, 

která nám vidění umožňuje... A subjekt je v analogické situaci: je to pohled na skutečnost, který 

nemůže být postižen sám o sobě, ale pouze v „zrcadle“ skutečnosti.
66

“  
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Člověk podle Žiška existuje na hranici dvou světů. Reálna a Symbolična
67

. Na jedné straně je 

člověk vnímán jako součást řádu, kultury, rodiny, pracovního procesu..., ale na druhé straně je třeba 

vzít v úvahu i existenci autonomního člověka, který se může v rámci možností rozhodovat a 

reagovat na vnější vlivy. „V tomto smyslu Žižek tvrdí, že subjekt existuje na styčné ploše či hranicích 

mezi Symboličnem a Reálnem. Zcela prostě je nutné říci, že kdyby mezi oběma řády neexistovala 

interakce, subjekt by vůbec neexistoval.
68

“ 

 

Podle Žiška není třeba žádným způsobem měnit Marxem zavedenou terminologii, protože člověk v 

podstatě zůstává stále tím samým jedincem, který trpí ze stejných příčin jako dřív. To, že se oněm 

příčinám dá jiné jméno, nebo že se o nich raději nebude mluvit vůbec, rozhodně není řešením a 

nikterak to nezdůvodňuje odmítání Marxe či jeho terminologie.  

 

Je také třeba poněkud přehodnotit některé Marxovy koncepce ohledně výrobní síly, odcizení a 

zboží. Nejde o to, že by původní teorie byly chybné, ale o to, že se zcela změnila zaměstnanecká 

struktura ve společnosti. Manuálních pracovníků stále ubývá a naopak přibývá lidí, kteří se živí 

pomocí počítačů, byrokracie nebo služeb. V tomto novém prostředí vznikají podstatně složitější 

vztahy mezi produktem práce, jejím výrobcem a konzumentem. Co však zůstává stejné, nebo se 

dokonce stává silnějším než dříve, je odcizení se. Přestože dnešní člověk pracuje v daleko lepších 

podmínkách, jeho práce mu většinou slouží pouze k zisku a stává se tak otrokem kapitalistické 

společnosti. „Ústřední problém, jemuž dnes čelíme, je to, jak převaha (či dokonce hegemonická 

role) „intelektuální práce“ v pozdním kapitalismu modifikuje Marxovo základní schéma odcizení 

práce od jejích objektivních podmínek a revoluce jako opětovného subjektivního přivlastnění těchto 

podmínek. V oblastech služeb jako World Wide Web jsou produkce, směna a konzumace 

neoddělitelně provázané a potenciálně dokonce totožné: produkt mé práce je ihned předán jinému a 

ihned je jím zkonzumován. Marxovo klasické pojetí zbožního fetišismu, kdy „vztahy mezi lidmi“ 

nabývají podoby „vztahů mezi věcmi“, musí tedy být radikálně přehodnocen
69

.“ 

 

Změnu ve vnímání člověka přináší Žižek v pohledu na to, co je vlastně lidským cílem a osudem. 

Zatímco Marx očekával konec dějin v podobě revoluce, která časem musí přijít, Žižek nevěří v 

dobrý konec, který by mohl nastat sám od sebe. Volá po osobní zodpovědnosti každého jedince – po 

tom, aby nastala změna, bez které lidstvo nemůže přežít a dále rozumně fungovat. Současný stav je 
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neudržitelný. „V protikladu ke klasickému marxismu, jenž věřil, že „dějiny jsou na naší straně“ 

(proletariát naplní svou historickou úlohu stát se nositelem univerzální emancipace), hraje v 

současné konstelaci „velký Druhý“ proti nám: pokud bude spontánní historický vývoj ponechán 

sám sobě, povede to ke katastrofě, k apokalypse; tuto pohromu může odvrátit pouze ryzí 

voluntarismus, jinými slovy, naše svobodné rozhodnutí vzepřít se historické nutnosti.
70

“ 

 

   

    

 

5.3 Prolínání obou linií 

 

Myšlenkové proudy Marxe a Freuda se v podstatě střetávají už od samých počátků, přestože se to 

na první pohled moc nezdá. Upozorňuje na to například Michael Hauser ve svém doslovu k 

Frommovu Obrazu člověka u Marxe: „Marxova analýza společnosti má podobnou povahu jako 

Freudova psychoanalýza. Odhaluje hluboké a neuvědomělé faktory společenského a dějinného 

života, které ovlivňují a proměňují lidskou společnost, tak jako Freud odkrývá nevědomé faktory 

lidské osobnosti, které jsou určující pro psychiku a chování jedince.
71

“ 

 

V  podstatě jde o to, že jak Marx, tak Freud se zabývali možnostmi poznání člověka, ale zatímco 

Freud byl vždy interpretován jako někdo, kdo se zaměřuje čistě na individualitu, zatímco Marx je 

vykládán jako zaměřující se čistě na masy. Oba tyto výklady jsou značně neúplné, jak ukazují 

předcházející kapitoly. Odhlédneme-li od obvyklých interpretací, dojdeme k závěru, že oba 

myslitelé zajímal především vnitřní stav člověka. To, co se v něm děje, proč se to v něm děje a k 

čemu vlastně spěje.  

 

Oba dva autoři také vnímají člověka jakožto smyslovou, pudovou a tělesnou bytost, která se utváří 

v závislosti na vnějších podnětech, které nemůže ovlivnit. U Freuda je ovšem užší okruh podnětů, 

které jsou pro člověka od narození zásadní. Jedná se především o otce a matku a dále o vlastní Já a 

Ono člověka, která se utvářejí v závislosti na působení vnějších vlivů. Podle Marxe tímto způsobem 

působí celá společnost, její kultura a výrobní vztahy. 
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Pohled obou autorů na člověka se shoduje ve snaze člověka uvolnit ze zajetí jeho vlastních démonů. 

Freud hledá tyto temné stránky v Ono a snaží se s nimi bojovat pomocí psychoanalýzy. Marx se 

pokouší osvobodit člověka především v rámci jeho vztahu k práci a ke společnosti. I Freud se 

problematikou práce zabýval: „Pomoc zde poskytuje sublimace pudů. Nejvíce dosáhneme, když 

dokážeme dostatečně zvýšit zisk slasti ze zdrojů psychické a intelektuální práce. Osud se pak může 

člověka dotknout jen málo.
72

“ Freud viděl v práci možnost uvolnění pudů a jejich cíleného 

nasměrování, které by mělo mít positivní vliv na jedince. Cíl obou myslitelů je tedy podobný - totiž 

dosáhnout uvolnění a větší svobody jedince jak v oblasti práce, tak v oblasti života.  

 

Rozdíl je v tom, kde je podle autorů v člověku chyba. Podle Freud a je člověk v podstatě už od 

narození ovládán z nevědomí a většinu života tráví tím, že potlačuje sám sebe pomocí Superega, 

aby byl schopen se začlenit do společnosti. Podle Marxe se člověk do společnosti nerodí nikoli 

ovládaný svým Ono, ale jako součást společnosti, která ho utváří. Také svoboda vypadá u obou 

autorů trochu odlišně. U Freuda je člověk svobodný, když se vyrovná se svými komplexy a 

uvědomí si, co v něm vlastně probíhá, u Marxe je možné dosáhnout svobody pouze ve svobodném a 

rovnoprávném systému, což nemůže být kapitalismus a k jeho nastolení bude třeba revoluce.   

 

Oba autoři se shodují v tom, že to, co člověk denně prožívá, co si myslí a jak jedná, není zcela 

skutečné. Člověk je ve skutečnosti daleko hlubší než si myslí a o mnoha stránkách sama sebe ve 

většině případů ani neví. Oba myslitelé tento stav kladli za vinu ideologiím (především náboženství) 

a snažili se lidem otevřít oči. Rozdílem je pak to, že každý viděl základ lidského jednání jinde – 

Freud v pudech a Marx ve společnosti. „Poznamenejme, že Marx, podobně jako Spinoza a pozdní 

Freud, měl za to, že většina toho, co si lidé vědomě myslí, je „falešným“ vědomím, je ideologií a 

racionalizací – že člověk si není vědom hlavních pramenů svého jednání. Jednání podle Freuda 

pramení v libidózním puzení; podle Marxe v celé společenské organizaci, která lidské jednání 

zaměřuje jistým směrem a brání člověku, aby si uvědomil jisté skutečnosti a zkušenosti.
73

“  

 

Paralely mezi oběma muži však můžeme nalézt i v mnoha dalších ohledech. Nabízí se například 

porovnání kulturního materialismu s vývojem pudové kultury. V obou případech se setkáváme s 

tím, že život člověka je silně určován společností, ve které žije. Podobně je možné uplatnit obě 

teorie na celou historii lidské společnosti. Stejně jako kulturní materialismus jsou i pudy 
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neoddělitelnou součástí lidské společnosti už od jejího samotného počátku. Rozdíl je především ve 

vědním zaměření, které oba myslitele rozděluje a nemohli tedy užívat stejnou terminologii ani mít 

stejné závěry. Psychologie a sociologie byly po dlouho dobu striktně odděleny a pouze na sebe 

nevraživě koukali skrz prsty. Není tedy divu, že oba považovali svou vědu a svůj vědecký směr za 

ten nejsprávnější a na adresu těch ostatních se vyjadřovali občas až hanlivě. 

 

Oba autoři mají podobný názor také na směřování lidstva. Oba mají poněkud utopické představy, 

ale oba směřují k tomu, že lidský rod se bude i nadále vyvíjet a směřovat k zářným zítřkům. U 

Freuda se jedná o směřování vedené pudem lásky, které má sbližovat lidí, rodiny, státy, až budou 

nakonec žít všichni v míru a harmonii. U Marxe předchází utopické vizi ještě nutná revoluce, ale 

výsledek by v podstatě měl být stejný. 

 

„Freud pak krátce vyráží proti „materialistickému pohledu na historii“, která, jak říká, zdůrazňuje 

politický útlak prohlašováním, že „lidské ideologie nejsou nic jiného než produkty a nadstavby 

ekonomických podmínek té doby“: Lidstvo nikdy nežije jen v přítomnosti. Minulost tradice rasy a 

lidu, žije dále v ideologiích superega a podléhá jen pomalu vlivům přítomnosti a novým změnám; a 

tak dlouho, jak dlouho pracuje přes superego, hraje také silnou úlohu v lidském životě, nezávisle na 

ekonomických podmínkách.
74

“ 

 

Dalším poměrně zajímavým pojítkem je pohled na náboženství. Jak Marx, tak Freud považovali 

náboženství za přelud, který člověku spíše zabraňuje pochopit pravý smysl věcí, než aby mu 

pomohl jej pochopit. Pro Freuda je náboženství uměle vytvořeným Nadjá, které má dohlížet na 

člověka a substituovat mu tak vůdčí postavu. Tím se ale člověk často může dostat do vnitřního 

konfliktu, protože se nejedná o mravní ideály vytvořené vlastní osobou na základě oidipovského 

komplexu, ale pouze o vnější hodnoty, které je člověk nucen přijmout.  

 

Podobně zavrhuje náboženství i Marx, který v něm viděl nástroj, jakým je možné násilně utlumit 

lidi. Lidem je tímto způsobem bráněno v revolucionalizaci, smiřují se se svým osudem a jsou 

odevzdaní. Podle Fromma však Marx sám vytváří nové náboženství – ateistické náboženství 

založené na víře v člověka. „Marx bojoval proti náboženství z toho důvodu, že je odcizené a 

nenaplňuje pravé potřeby člověka. Marxův boj s Bohem je ve skutečnosti bojem s modlou, která 

byla nazvána Bohem. Marx už na konci svých univerzitních studií napsal jako motto své disertace: 
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„Bezbožní nejsou ti, kteří pohrdají bohy mas, nýbrž ti, kteří mínění mas připisují bohům.“ Marxův 

atheismus je nejvyšší formou racionální mystiky.
75

“ 

 

Namísto víry v libovolného boha se oba autoři přiklánějí k víře v člověka. Člověk je tím, o  kom by 

se mělo uvažovat. Člověk je počátek i konec. Je třeba udělat velký rozdíl mezi vírou a 

náboženstvím. Víra může být produktivní a nápomocná, pokud je orientována správným směrem a 

je kriticky hodnocena. Víra v psychoanalýzu nebo víra člověka v sebe sama a svou práci je dokonce 

více než žádoucí. Vždy by ale měla pocházet zevnitř a nikoli z vnějšku.  

 

Téma víry po Freudovi přebírá Jung, ale staví se k němu zcela odlišně. Náboženský zážitek pro něj 

stojí v popředí při poznávání člověka. V mnoha ohledech tedy Jung ustupuje právě od společných 

bodů, které Marxe a Freuda spojovaly. Například pojem společnost, či kultura pro něj nepředstavují 

něco, čím je třeba se příliš hluboce zabývat, protože se v podstatě nikdy nezměnila. Vše vychází z 

kolektivního nevědomí a archetypů, bez kterých by nebyl člověk. Tyto archetypy je možné sledovat 

ve všech náboženstvích i kulturách a kulturní změna je tedy pouze vedlejším produktem změn 

okolí, protože člověk je stále stejný. „Velké události světových dějin jsou v podstatě hluboce 

bezvýznamné. Podstatný je nakonec jen subjektivní život jedince. Ten jediný dělá dějiny, jenom v 

něm se nejdříve odehrávají všechny velké proměny a veškerá budoucnost a celé světové dějiny 

pocházejí jako obrovitý souhrn nakonec přece jen z tohoto skrytého jedincova pramene. Ve svém 

nejsoukromějším a nejsubjektivnějším životě dobu nejen trpně snášíme, ale jsme i jejími strůjci. 

Naše doba – to jsme my!
76

“ 

 

V čem Jung s Marxem souhlasí, je to, že společenské změny jsou a musí být podněcovány z nižších 

vrstev společnosti. Vyšší vrstvy a učenci jsou většinou příliš spokojeni se svým životem, než aby 

měli chuť či potřebu nějak měnit společnost. Jsou schopni lépe skrývat své stíny a částečně 

zatlačovat archetypy do pozadí, zatímco u nižších vrstev se projevují silně a nekontrolovatelně. 

Tento proces však na rozdíl od Marxe nevidí vždy positivně. Spíše naopak, dav, který je ovládán 

pouze archetypy, je v podstatě hloupý a nevnímavý a tudíž pravděpodobně žádnou změnu k lepšímu 

nepřinese. Revoluce tedy vždy vychází zdola, ale zdaleka ne vždy jde o krok správným směrem. 

 

Annu Freud pak s Marxovými myšlenkami pojí větší důraz na Já člověka a to jakým způsobem se 
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tato složka utváří. Zatímco Sigmund Freud se zbýval především složkou Ono, Anna zkoumala 

především reakce Já a právě v těchto reakcí na různé podněty vycházející jak z vnějšího světa, tak z 

nitra člověka se člověk utváří. U Marxe je možné vidět něco podobného ve vztahu člověka k práci, 

společnosti a výrobkům. Člověk se utváří pomocí společenských vazeb a pomocí reakcí na 

nejrůznější podněty, ale u Marxe se jedná vždy o podněty vycházející z vnějšího světa a ze 

společnosti. „Způsob, jak lidé produkují prostředky k svému životu, závisí především na tom, jaké 

jsou vůbec životní prostředky, které tu byly před nimi a které musí reprodukovat. Na tento způsob 

produkce nelze pohlížet jen z té stránky, že je reprodukcí fyzické existence individuí. Je to spíše již 

určitý druh činnosti těchto individuí, určitá forma projevu jejich života, určitý způsob jejich života. 

Jak individua projevují svůj život, taková jsou. To, čím jsou, spadá tedy v jedno s jejich produkcí, a 

to s tím, co produkují, i s tím, jak produkují. Čím individua jsou, závisí tedy na materiálních 

podmínkách určujících jejich produkci.
77

“ 

 

Jak Anna Freud tak Marx uvažují o vztazích, které člověk navazuje s ostatními lidmi a předměty. 

Zpředmětňování mezilidských vztahů u Marxe i jejich problematičnost je poměrně přesně popsána i 

u Anny při popisu identifikace s objektem. Oba pak shodně docházejí k závěru, že tento vztah 

subjekt – objekt může být jak správný, tak chorobný. Rozdílný je však počátek patologických stavů 

u člověka. Zatímco Anna klade problém do dospívání člověka a jeho vazby s okolím, Marx vidí 

patologii ve společenském zřízení jako celku. Za vykořisťování nižších tříd a jejich vztah k práci 

nemůže dětství jedince, ale společnost. 

 

Velmi organické spojení vytváří s Marxem Ericson. Ten tvrdí, podobně jako Marx, že člověk je do 

velké míry utvářen společností a že bez ní nemůže existovat. Ericson posouvá teorie psychoanalýzy 

od jednotlivce ke společnosti a pokouší se ji zkoumat celou. Rozdíl oproti historickému 

materialismu je ale v tom, že místo zkoumání imanentní přítomnosti v každém bodě historie 

uplatňuje Ericson svou teorii na celou historii a kulturu, ve které člověka zkoumá. Člověk není 

ovlivněn pouze výrobními podmínkami v jeho nejbližším okolí, ale společným nevědomím a 

kulturním pozadím, které jej obklopuje. „V souhrnu, proces formování identity se vynořuje jako 

vyvíjející se konfigurace – konfigurace, která postupně integruje konstituční danosti, svébytné 

libidnostní potřeby, upřednostňované schopnosti, významné identifikace, efektivní obrany, úspěšné 

sublimace a konsistentní role. Všechno to však může vyrůstat pouze ze vzájemného přizpůsobení 

jednotlivých možností, technologických světových názorů, a z náboženských nebo politických 
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ideologií.
78

“ 

 

Navíc, podobně jako Jung, tvrdí i Ericson, že význam společnosti tkví v její nezbytnosti pro vývoj 

člověka, ale že v podstatě společnosti nedochází k tak razantním změnám, aby to člověka od 

základu změnilo, a Marxovi vyčítá tento zjednodušený pohled. Tato argumentace vychází z výkladu 

Marxovy „nadstavby“ jako něčeho nepodstatného a zanedbaného. Prozkoumáme-li však další 

významy, které mohou být v tomto případě podstatné, dojdeme k závěru, že ona nadstavba, o které 

Marx hovoří, zahrnuje nejen kulturu a historii, ale také mnoho dalších věcí. To, že ona nadstavba 

měla spíše hanlivou konotaci, je chybou pozdějších výkladů, ale nikoli samotného Marxe. 

 

Tak jako Jung klade i Ericson do společnosti kolektivní nevědomí a později se vrací zpět k jedinci. 

Krom společného My a osobního Já je v každém člověku ještě velké množství Self, která jsou 

ovšem znovu zpětně utvářena společností. Od Marxe se tak oba odlišují především přesahem svých 

myšlenek do nemateriální sféry. Není to pouze společnost, co by bylo pro člověka podstatné, ale je 

to něco víc. Buď náboženský zážitek u Junga, nebo všezahrnující nevědomí My. Oboje je však 

velmi vzdálené materialistickému pohledu na společnost. „Což celá vnitřní organizace národů, 

všechny jejich mezinárodní vztahy jsou něco jiného než výraz určité dělby práce? Což se nemusí 

měnit současně se změnou v dělbě práce?
79

“ 

 

U dalšího autora, Fromma, tak jako u Žiška, dochází ke spojení marxismu a psychoanalýzy, ale 

vyústění tohoto spojení není rétoricko-sociální ale filosoficko-etické. Tím důležitým a zásadním 

není zkoumání jednotlivých psychologických, sociálních nebo historických faktů, smyslem života je 

pouze život sám. Kdo není schopen sám žít a myslet podle ideálů humanistického svědomí, ten 

nebude nikdy dobrým a mravným člověkem. Psychoanalýza by tedy měla sloužit především k 

tomu, aby byli lidé schopni tento mravní ideál nalézt a dodržovat. Tímto ideálem je z marxismu 

vycházející socialismus, který by se měl stát daleko lepším a funkčnějším systém než kapitalismus, 

který má tendenci člověka pozvolna podmaňovat a vést ho k rezignaci, na čemž se Žižek s 

Frommem shodují. 

 

Na Frommovi je zajímavé také to, že jako jeden z mála vidí člověka optimisticky a positivně. Tímto 

v podstatě vybočuje z obou myšlenkových linií a vrací se zpět až k antické etice. U Freuda pochází 
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zlo z temných zákoutí lidské mysli – jsou to pudy, se kterými se člověk rodí a které jej provází již 

od samého narození a kterým se nedá bránit. Fromm však nevidí v pudech hlavní problém, naopak 

říká, že pudy jsou u člověka spíše oslabeny a lidé si je nahrazují pomocí sociálních vazeb. „Hlavní 

rozdíl mezi touto a Freudovou teorií charakteru spočívá v tom, že vlastní základ charakteru se 

nehledá v různých formách utváření libida, ale v různých specifických způsobech, kterými se člověk 

dostává do vztahu ke světu. Člověk se dostává v životním procesu do vztahu ke světu 1. osvojením si 

věci a asimilací s nimi, 2. tím, že se dostává do vztahu k lidem (a k sobě samému). První způsob 

nazývám asimilačním procesem, druhý procesem zespolečenštění. Obě formy jsou „otevřené“, a 

nikoli jako u zvířat determinovány pudem. Systém charakteru může pro člověka platit jako náhražka 

aparátu pudů, který mu chybí.
80

“ U Marxe je to společnost a dělba práce, která člověka stále 

omezuje a ve které není možné osvobodit člověka, aniž by přišla revoluce.  

 

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. Setrvávají 

pouze ve stavu autoritářského svědomí, bez schopnosti uchopit život do vlastních rukou a nemohou 

tedy žít plnohodnotný život. Problémem tohoto pojetí zla a dobra je jeho falsifikovatelnost. Je totiž 

jistě možné najít člověka, který by se choval celý život špatně a přitom žil spokojeným, 

produktivním a klidným životem, protože ze svého hlediska by dodržoval všechny mravní ideály a 

normy. Záleží tedy na tom, co si člověk představí pod pojmem plnohodnotný život a z pohledu jaké 

kulturní tradice jej bude hodnotit. 

 

Fromm je také jedním z mála myslitelů, kteří se rozhodli opravdu do hloubky zkoumat jak Marxovy 

tak Freudovy myšlenky bez ohledu na většinový postoj a předkládat jiné možné výklady jejich díla. 

Takový pohled umožňuje například vidět v Marxově odklonu od církve mesianismus podaný 

jazykem 19. století, za který Fromm socialismus považuje. Socialismus by se měl stát cestou k 

osvobození lidí od závislosti na fetiši zvaném peníze, měl by odstranit okovy, do kterých dnešní 

doba zavírá naši mysl a umožnit lidem být sami sebou a pro sebe. „Obecně rozšířená představa o 

Marxově „materialismu“ - jako něčeho, co odporuje duchovnímu životu a co směřuje k 

jednotvárnosti a poddanství – je krajně falešná. Marxovým cílem byla duchovní emancipace 

člověka, jeho osvobození z pout ekonomických předurčení, obnovení lidské celistvosti a vytvoření 

předpokladů jednoty a harmonie s druhými lidmi a přírodou. Marxova filosofie, jazykem sekulárním 

a neatheistickým, učinila v tradici prorockého mesianismu nový a radikální krok vpřed; zaměřila se 
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na plné uskutečnění individualismu: - na cíl, který západní myšlení sledovalo od renesance a 

reformace hluboko do devatenáctého století.
81

“ 

 

Dalším Frommovým příspěvkem, kterým spojuje svět psychoanalýzy a marxismu, a zároveň se také 

dotýká pohledu na člověka, je volání po produktivnosti lidského úsilí. Tato myšlenka se zdá být 

spjatou pouze s materiální stránkou života, ale není tomu tak. Produktivita by se naopak neměla 

omezovat pouze na práci (přestože i tam je velmi důležitá), ale také na myšlení a uvědomování si 

sama sebe. Lidé dnes sice ovládli přírodu a žijí si teoreticky lépe než kdy dříve, ale paradoxně mají 

čím dál víc problémů žít spokojeně. „Přesto se dnešní člověk cítí nejistý a je čím dál tím víc zmaten. 

Pracuje a namáhá se a přesto je si hluboce vědom jakési pomíjivosti ve vztahu ke své činnosti. 

Zatímco jeho moc nad hmotou vzrůstá, cítí se současně ve svém individuálním životě a ve 

společenských vztazích bezmocný.
82

“ Člověk by měl být produktivní na všech úrovních své bytosti. 

Jak Marx tak Freud povyšují jednu část člověka nad ostatní – u Marxe to byl vztah k práci a u 

Freuda vztah k Ono. Fromm je dává všechny na stejnou úroveň a tvrdí, že uspokojeny musí být 

všechny části člověka.  

 

Možnou cestou, jak lidi přesvědčit o tom, co je správné a co nikoliv, je naučit je hovořit 

univerzálním jazykem. Jazykem, kterým k nim hovoří jejích vlastní nevědomí a který mají všichni 

lidé společný. Možná, že když začnou lidé naslouchat sami sobě, stanou se později schopnými 

naslouchat i jiným. Budou-li schopní naslouchat jiným, snad se jim podaří se semknout a sdružit v 

jeden kolektiv bez ohledu na barvu pleti, vzdělání či víru. Psychoanalýza a marxismus se spojí v 

jeden nedílný celek fungujícího socialismu. Na druhou stranu je také možné, že jak marxismus, tak 

psychoanalýza upadnou v zapomnění, protože v dnešní společnosti je nových informací stále 

dostatek a zabývat se těmi starými není v módě, čehož se Fromm obává.    

 

Fromm se rozhodl vykládat Marxe jako velmi rozumného a uvědomělého muže, který měl na mysli 

především blaho člověka – nejprve jako jednotlivce a později i celé společnosti. Stejně tak i od 

Freuda si vzal Fromm především to čisté a vhodné – vykládá Freuda jako puritána, který se mohl 

věnovat sexualitě ostatních právě díky své čistotě. „Sen skutečně vyjadřuje hluboký rozpor v celku 

Freudovy osobnosti a v jeho životním díle. Hlavní předmět jeho zájmu a jeho vědecké práce jsou 

láska a sexualita. On sám je puritán a především na něm pozorujeme jeho averzi vůči sexualitě a 
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slasti, spojenou s rezignující tolerancí vůči této lidské slabosti. Není v žádném případě – jak se 

často chybně vykládalo – zástupcem „smyslově – ferivolní  nemorální vídeňské atmosféry“, nýbrž 

zcela naopak je puritánem, který jen právě proto dokáže tak uvolněně psát o sexualitě a lásce, 

protože je umístil do herbáře. Snaží se právě tento konflikt skrýt tím, že smysl snů vykládá 

chybně.
83

“ Rozhodně se jedná o poměrně málo rozšířené výklady myšlenek těchto dvou mužů, ale 

to by rozhodně nemělo být důvodem, proto aby byly zavrženy.  

 

Frommovi se podařilo spojit marxisticky a freudiánský pohled na člověka do jednoho fungujícího 

celku. „Erich Fromm spojil kritickou analýzu dvou „mistrů podezření“ - Marxe a Freuda – a 

vytvořil pojem „sociálního charakteru“, který představuje chybějící spojovací článek mezi 

marxistickou společenskou analýzou a psychoanalýzou. Fromm vymezuje sociální charakter tak, že 

je to dynamická struktura vlastností naplněná psychickou energií, která je zformována takovým 

způsobem, aby byla užitečná pro fungování té které společnosti.
84

“ 

 

Socialismus by patrně opravdu byl lepším a funkčnějším systémem než kapitalismus, ale víra v 

takovou myšlenku s sebou nutně přináší i víru v každého člověka. Víru v to, že každý jednotlivec 

přijme myšlenku humastického svědomí a uvažování, že bude ochoten být pro sebe i pro druhé a že 

bude produktivní. Bylo by krásné takový systém opravdu nastolit, ale lidská civilizace ještě do 

tohoto bodu nedospěla a je docela dobře možné, že ani nikdy nedospěje. Že je dnešní společnost 

opravdu jen vlak, zběsile pádící směrem ke konci kolejí, jak to vidí Žižek. 

 

Druhou osobou, ve které se snoubí psychoanalýza i marxismus je tedy Slavoj Žižek. Žižekův 

pohled na člověka je určován především třemi autory. Jedná se o G.W. Hegela, Karla Marxe a  

Jacqua Lacana. Od Hegela čerpá Žižek především dialektický pohled na problémy. Přebírá 

Hegelovu triádu v podobě teze, antiteze a syntézy. U Žiška má pak tato triáda význam pro celý 

přístup k myšlení, které musí začít tím, že se člověk stane svou vlastní antitezí, subjektem, 

mizejícím prostředníkem, který je teprve schopen sám sebe i okolní svět poznat. 

 

Karel Marx je pro Žiška důležitý především z politického hlediska. Dává mu politický a 

sociologický základ a důvod pro psaní knih. Jako Marx se i Žižek kouká na západní kapitalismus 

velmi kriticky. „Marxův vliv může být tedy v Žižkově díle vysledován jako motivace ke specifickému 
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57 

 

myšlení. Tento typ myšlení, označovaný někdy jako praxe, se nesnaží zkušenost pouze kategorizovat 

nebo reflektovat, ale usiluje spíše o její změnu.
85

“ Můžeme zde tedy také načrtnout další paralelu 

mezi Frommem a Žižekem. Oba se snaží o to, aby spojení psychoanalýzy a marxismu vedlo ke 

změnám v životě člověka i v jeho lepší pochopení. 

 

Poslední osobou, která Žiška velmi silně ovlivnila, byl Jacques Lacan. Od Lacana přebírá Žižek 

především rozdělení světa do tří různých řádů – Imaginární řád (imaginárno), Symbolický řád 

(symbolično) a Reálný řád (reálno). Imaginárno je prvotní fází vývoje člověka, ve které člověk 

napodobuje ostatní, identifikuje se s nimi a pokouší se najít vlastní já. Jak Lacan tak Žižek považují 

symbolický řád za nejnižší, za něco, co je třeba překonat. 

 

Druhým řádem je Symbolický řád. „Symbolično je asi ze všech řádů nejambicióznější, protože svým 

rozsahem zahrnuje vše od jazyka až po zákon, včetně všech sociálních struktur mezi obojím. Jako 

takové tvoří Symbolično značnou část toho, co obvykle označujeme jako „realitu“.
86

“ Do 

symbolického řádu se člověk rodí a člověk v něm také umírá – jako součást společnosti a kultury. 

Symbolický řád funguje obdobně, jako fungoval jazyk podle strukturalismu. Spojení mezi různými 

věcmi můžeme chápat vždy jen v komplexním řetězci vztahů, které nám pomáhají tyto věci určit. 

Velmi často nám také mohou smysl pomoci určit protikladná slova, která pomáhají určit původní 

význam svou absencí – noc se dá definovat jako absence dne. Tato část je pro Žiška velmi důležitá, 

protože je možné se u něj velmi často setkat s tím, že je podstatně důležitější to co chybí, než to co 

je jasné a viditelné. 

 

Se symbolickým řádem je spojen ještě další Žižekův termín – Velký Druhý. Ten označuje část 

Symbolična, která byla člověku sice do velké míry vnucena zvenčí, ale zároveň mu zajišťovala 

oporu a jistotu. Dnešní doba se často projevuje právě ztrátou Velkého Druhého, jehož místo nemá 

kdo zastoupit. „Žižek ve svých knihách hovoří o stínovém životě mezi dvojí smrtí, mezi smrtí 

symbolickou (vyloučením z daného symbolického řádu, ztrátou opory ve velkém Druhém) a smrtí 

reálnou.
87

“  

 

Reálný řád je svět sám o sobě. Svět, který je pro nás z větší části nepoznatelný, protože je téměř 

nemožné se jakýmkoli způsobem vymanit z pout Symbolična. Už jen tím že něco popíšeme, 
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vztahujeme se k symbolickému řádu na úrovni jazyka. Jakékoli přirovnání nás odkazuje na 

Symbolický řád. Oba řády jsou spolu tedy velmi těsně propojeny, ale právě to nám dává možnost 

občas Reálno zahlédnout. „Podstata věci je zde v tom, mít na zřeteli, že Symbolično a Reálno jsou 

spolu těsně spojeny. Symbolično působí na Reálno; provádí do něj řez, jak Lacan prohlašuje, 

nesčetněkrát je různými způsoby rozděluje. Skutečně, jedním ze způsobů, jak můžeme Reálno 

poznat, je povšimnout si, když něco je indiferentní vůči Symbolizaci.
88

“  

 

Psychoanalýza je pro Žiška spíše prostředkem k prosazení myšlenek než terapeutickou pomůckou či 

nástrojem k poznání člověka. „Co je příčinou toho, že pracující třída není schopna dokonat 

přechod od vědomí o sobě k vědomí pro sebe a konstituovat se jako revoluční aktér? Tento problém 

byl hlavním motivem obratu k psychoanalýze, jejímž úkolem mělo být objasnit nevědomé libidózní 

mechanismy bránící vzestupu třídního uvědomění, mechanismy vepsané do samotného bytí (sociální 

situace) pracující třídy. Takto bylo možné zachránit pravdu marxistické socioekonomické analýzy, 

aniž by bylo zároveň nezbytné uchylovat se k „revizionistickým“ teoriím o vzestupu střední třídy.
89

“ 

Jedná se o poměrně zajímavé využití psychoanalýzy, protože spíše než s jinými vědami se v 

Žižekově pojetí setkává s rétorikou. Neslouží již jako prostředek k lepšímu poznání člověka, ale 

učení o člověku využívá, aby bylo možné lépe, přesněji a důrazněji seznamovat ostatní s vlastními 

názory a argumentovat.  

 

Pokud je psychoanalýza použita ke zkoumání, pak je to především při aplikaci na jednotlivé třídy 

obyvatelstva, v jejichž nevědomých procesech hledá Žižek často vysvětlení dnešní doby a stavu 

civilizace. Pokouší se také prozkoumat ideologické podklady, které se u lidí vyskytují. „Kvůli 

všudypřítomnosti se ideologie může jevit jako svůj protiklad, totiž nonideologie, jako jádro naší 

lidské identity uložené pod všemi možnými ideologickými nálepkami.
90

“ Z psychoanalytického 

hlediska tedy Žižek navazuje spíše na Jungovsko-Ericsonovský model pohledu na člověka – tedy 

vnímání člověka v rámci společnosti spíše než Freudovské vidění člověka jako samostatné 

jednotky. 

 

Žižek se vrací k Freudovi částečně v tom, že má tendenci vnímat člověka velmi negativně. Nejde 

mu ovšem o spojení se sexualitou, jako tomu bylo u Freuda, ale spíše o spojení s kapitalismem a 

neschopnost postavit se talkům okolí. Na rozdíl od Marxe i Freuda nedoufá Žižek v lepší zítřky, 
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spíše doufá, že se lidstvu podaří ještě nějakou dobu přežít. Dnešní svět je totiž ovládán daleko 

horším způsobem, než tomu bylo dříve, protože se to děje velice nenápadně. Pokud se něco stane, 

vždy se najde nějaký obětní beránek, který uklidní masy a tak pozvolna spěje celá společnost do své 

záhuby s radostí a písní na rtech.  

 

Dalším bodem, ve kterém Žižek navazuje na jak na Freuda, tak na Marxe je pojetí lidského nitra. Za 

zásadní totiž považuje ideologii a nonideologii, což je její protějšek. Zatímco ideologie označuje to, 

co si myslíme, v co doufáme, co je nám do velké míry vnuceno z vnějšího světa. Nonideologie je 

pak uvnitř nás. Není vědomá, ale projevuje se v našem chování a jednání, protože často jednáme v 

přímém rozporu s ideologií. U Freuda takto bojovalo Superego s Idem a u Marxe zase můžeme 

vidět boj pravé a ilusorní ideologie (víra v člověka x víra náboženská). Touto teorií se Žižek  

přibližuje také Frommovi, který také tvrdil, že člověka je nutné porovnávat podle jeho jednání a 

nikoliv podle toho, jak dokáže plnit příkazy vnější autority. „Autoritářské svědomí je hlas 

zvnitřněné vnější autority, rodičů, státu, nebo kohokoli jiného, kdo je v určité kultuře autoritou. 

Pokud zůstávají vztahy lidí vůči autoritám vnější, bez etické sankce, je těžko mluvit o svědomí; 

takové jednání je pouze účelové, je regulováno strachem před trestem a nadějí na odměnu, je stále 

závislé na přítomnosti těchto autorit, na jejich znalosti o počínání lidí a jejich údajné nebo skutečné 

schopnosti trestat a odměňovat. Autoritářské svědomí je to, co Freud popsal jako nad-já; ale jak 

ukáži později, je to jen jednou formou svědomí nebo snad předběžné stádium ve vývoji svědomí.
91

“ 
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6 Závěr 

 

V úvodu této práce byl stanoven úkol prozkoumat vývoj na člověka u Marxe a Freuda a zmapovat 

jejich odkaz v díle dalších autorů. Podařilo se vysledovat mnoho spojitostí mezi Freudovým a 

Marxovým pohledem na člověka a většina z nich se pak později objevuje i v myšlenkách jejich 

nástupců. Objevuje se ale i mnoho dalších nových myšlenek, které původní myšlenky obou autorů 

posouvají buď do jiných vědních oborů, nebo do jiné doby. Dá se tedy říci, že myšlenky obou 

autorů jsou stále do velké míry aktuální a projevují se i v současnosti. 

 

Oba proudy uvažování se navzájem často protínají, protože se jak psychoanalýzu, tak marxismus je 

možné použít ke zkoumání člověka. To, že od sebe vlastně tyto linie nejsou tak vzdálené je dobře 

vidět na E. Frommovi a S. Žižkovi – oba se hlásili jak k psychoanalýze tak marxismu a ukazují, že 

toto spojení může být velmi dobře fungující a plodné.  

 

V podstatě u všech autorů šlo o hledání nějakého druhu osvobození či vykoupení pro lidské bytosti 

a rozdílné jsou pouze způsoby, kterými chtějí různí autoři tohoto osvobození dosáhnout. Ať už se 

má člověk osvobodit formou revoluce, poznáním svého nevědomí nebo pochopením toho, co je v 

životě opravdu důležité, zásadní je to, že taková možnost opravdu existuje. Všichni zvolení 

filosofové (kromě Žiška, který je spíše skeptický) věří, že se lidé mohou změnit a osvobodit.  

 

Posledním úkolem, o který se tato práce pokoušela, je nezaujatý pohled na Marxe i Freuda a jejich 

myšlenky. Tato práce poukazuje na to, že klasické výklady obou autorů nemusí být nutně správné a 

že se rozhodně nejedná o výklady jediné. V tomto bodě je snad i největší přínos práce, protože 

ukazuje, že žádnou historickou osobnost není možné pojmout pouze jako soubor myšlenek, které 

jsou jí připisovány jedním nebo dvěma autory.  

 

Součástí práce je také poměrně podrobné rozdělení psychoanalýzy a marxismu, které v české 

literatuře doposud do velké míry chybělo. Členěním psychoanalýzy se sice zabývalo mnoho autorů, 

ale o zkoumání historického vývoje marxismu se v české literatuře příliš nepíše. Pokud už na toto 

téma nějaký článek vyjde, jedná se většinou pouze o zkoumání určitého úseku nebo směru. Také 

vzájemné porovnání těchto dvou směrů může být velmi prospěšné a do budoucna nabízí mnoho 

dalších možností zkoumání. 
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Je třeba hledat a zkoumat, najít různé alternativy a teprve po práci s primární a sekundární 

literaturou je možné si udělat vlastní, subjektivní představu o daném autorovi. Pokud člověk pouze 

přebere jeden z historických výkladů a dále se již danou osobou nezabývá, zkoumá zcela jiného 

autora, než měl původně v úmyslu. Nezná totiž kupříkladu myšlenky Karla Marxa, ale pouze 

populární výklad jeho myšlenek, za kterým ovšem nestojí Marx, ale někdo, kdo ho vykládá. To 

samozřejmě nutně neznamená, že se jedná o špatný výklad, ale spíše to, že jde většinou o výklad 

jednostranný. Každý výklad má člověku co říci, ať už s ním souhlasí či nikoli, ale je třeba vnímat 

takových výkladů víc a uznávat jejich existenci. Jakýkoliv extrémismus je chybou, které je třeba se 

v dnešní společnosti vyvarovat. 

 

V tomto ohledu bych se rád vrátil k myšlence Michaela Hausera, z doslovu k Frommovu Obrazu 

člověka u Marxe. „Vydáním této knihy chceme začít splácet dluh vůči myslitelskému odkazu Karla 

Marxe, jehož myšlení bylo u nás předmětem dvojího překrucování, nejprve „marx-leninského“ a 

později liberálně tržního. Ale především by tato kniha měla autentické Marxovo myšlení zpřístupnit 

mladé generaci a pomoci střední i starší generaci vyrovnat se s minulostí.
92

“ 

 

Zpřístupnění Marxových myšlenek nové generaci je velmi zajímavým tématem samo o sobě. V jaké 

podobě by bylo vhodné Marxe interpretovat pro učebnice? Mají vlastně ještě dnes mladí o Marxe 

jakýkoliv zájem? Měli by ho mít? Odpovědět na tyto otázky není snadné. Jisté však je, že by bylo 

více než vhodné ustoupit od jednostranných interpretací dějinných událostí i jednotlivých autorů a 

pokusit se zpřístupnit mladé generaci co nejširší spektrum výkladů. 

 

Tvrdit, že Marx byl spasitelem, že jeho myšlenky jsou bezchybné a v každé jeho větě se skrývá 

hluboký význam je stejně chybné (ale vlastně zároveň stejně správné) jako tvrdit, že byl sám 

vykořisťovatelem, staral se pouze o materiální stránku věci, měl velmi zmatené myšlenky a celou 

historii a kulturu ponížil na třídní boj. Každý z těchto pohledů má své stoupence, kteří do velké 

míry nevnímají to, co tvrdí ti druzí. Marxovy myšlenky však trpí stejným problémem, jako 

kupříkladu Bible či Korán. Jedná se o velmi rozumné texty, které by měly říkat lidem, co je správné 

a co špatné, podporovat je v lásce k bližnímu a udržovat mír. Oba tyto texty však byly v průběhu 

dějin vykládány tak, že se v jejich jméně vraždilo, upalovalo, mučilo a rabovalo. Přijmout 

nekriticky jeden z výkladů pak znamená dělat to samé – zahodit vlastní myšlení a jít s davem za 

dogma, které bylo utvořeno až sekundárně. 

                                                 
92  Fromm, Erich. Obraz člověka u Marxe str.149 (doslov Hauser Michael) 
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Druhá a třetí otázka, tážící se na zájem mladé generace, by snad měly být částečně zodpovězeny 

touto prací. Zájem o Marxe stále je a podobně jako třeba Freud má stále co nabídnout. Naše 

generace již není postižena jednostrannou zaslepeností z jakékoliv strany. Jejím úkolem by mělo být 

se o podobné věci naopak starat více než kdy dřív, protože má konečně možnost vyložit jednotlivé 

autory. Konečně se otevírají dveře, které umožňují zkoumat každého myslitele bez povinného 

škatulkování, bez přímého historického kontaktu a s odstupem někoho, kdo dokáže k tématu 

přistoupit bez jakéhokoliv citového zabarvení.  

 

Takový výklad světa je dnes potřeba a měl by začít fungovat co nejdříve. Naskytla by se tak 

možnost silně omezit extrémistické tendence, které se opět začínají objevovat na každém kroku. 

Metapříběhy, kterým jsou lidé ochotni bez zamyšlení věřit a dogmata, pro která jsou ochotní zemřít, 

by měla být podrobena kritickému zhodnocení, probrána u kulatých stolů a proměněna tak, aby 

zahrnovala různé pohledy a výklady. 

 

V podstatě podobná situace je i u osoby Sigmunda Freuda, kterého mnoho mladých lidí považuje 

spíše za silně úchylného dědečka, než za badatele a myslitele, který do velké míry ovlivnil pohled 

na člověka. I v tomto případě je třeba ustoupit od extrémů a hledat jiné cesty a výklady, aby bylo 

možné si utvořit vlastní obrázek.  

 

Tento způsob pohledu na svět bohužel naráží na jeden zásadní problém a tím jsou lidé. Nikoliv ti 

lidé, kteří budou tuto práci číst, ani ti, kteří jsou schopni se sami kriticky zamyslet nad osobami i 

událostmi, ale ta tichá a mlčící většina, která nadšeně poslechne každého, kdo jí připraví 

předvolební guláš, vysvětlí pojmy a přesně jim řekne co si o čem myslet. Dokud bude tato většina 

opravdu většinou, mají jakékoli sociální a etické teorie velmi malou váhu, protože budou mít 

možnost se šířit pouze ve velmi úzké části populace. Tento problém je vidět kupříkladu u osoby 

Václava Havla, který se ve své Moci bezmocných spoléhá na každého člověka a věří mu. Pokud by 

se opravdu každý jeho myšlenkami řídil, žilo by se na světě daleko lépe, ale šance, že se něco 

takového stane, je v podstatě nulová. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se ledy jednou 

prolomí, a lidé si začnou uvědomovat, co to znamená být svobodný, kriticky uvažující a produktivní 

člověk. Pokud k něčemu z toho tato práce alespoň kapkou přispěje, pak dává smysl.  

 

 



63 

 

7 Zdroje 

7.1 Knižní prameny 

 

1) Babin, Pierre. Sigmund Freud – tragédie nepochopení. ISBN: 80-7145-121-5 

2) Černoušek, Michal: Sigmund Freud dobyvatel nevědomí, Paseka 1996, ISBN 80-7185-148-5 

3) Erikson, Erik, Childhood and society. Canada, 1993 ISBN 978-0-393-31068-9  

4) Erikson, Erik: Životní cyklus rozšířený a dokončený, 1999, ISBN: 80-7106-291-X 

5) Freud, Anna: Já a obranné mechanismy, Praha 2006, ISBN: 80-7367-084-4 

6) Freud, Sigmund: Nespokojenost v kultuře, Praha 1998, ISBN: 80-86202-13-5,  

 

7) Freud, Sigmund: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924, Praha 1999, ISBN: 80-86123-

09-X 

 

8) Freud, Sigmund: Výklad snů, Praha 1999, ISBN: 80-86559-16-5 

 

9) Fromm, Erich: Obraz člověka u Marxe, Praha 2004, ISBN: 80-86263-53-3,  

10) Fromm, Erich: Člověk a psychoanalýza, Praha 1997, ISBN: 80-85974-18-5 

11) Fromm, Erich. Mít nebo být?. Praha : Naše vojsko, 1994. 172 s. ISBN 80-206-0469-3 

12) Fromm, Erich. Lidské srdce. Praha : Josef Šimon, 1996. 177 s. ISBN 80-85637-28-6  

13) Hauser, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti. Filosofia 2007,  

ISBN 978-80-7007-270-7 

14) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. Nakladatelstvý československé 

akademie věd, 1960, ISBN: 80-86559-19-X  

15) Hilgenheger, Norbert. Johann Freidrich Herbart. Paris, (UNESCO: International Bureau of 

Education), vol. XXIII, no. 3/4, 1993, p. 649-664.©UNESCO: International Bureau of Education, 2000 

 

 

16) Jung, Carl Gustav. Archetypy a kolektivní nevědomí. Praha 2003, ISBN: 8085925481 

17) Jung, Carl Gustav: Aion, příspěvky k symbolice bytostného Já, Brno 2003,ISBN: 80-85880-26-1 

18) Jung, Carl Gustav. Člověk a duše, Curych 1945, ISBN: 80-200-0543-9 

19) Jung, Carl Gustav. Duše moderního člověka, Brno 1994, ISBN: 80-7108-087-X 

20) Mannoni, Octave. Freud, Votobia 1997, ISBN: 80-7198-036-6 

 

21) Marx, Karel O historickém materialismu, Praha 1974, ISBN: 25-144-74 



64 

 

 

22) Marx, Karel: Ekonomicko-filozofické rukopisy, Berlin 1968, ISBN: 25-065-78,  

 

23) Marx, Karel. Kapitál, Praha 1979, ISBN: 25-108-79 

 

24) Marx, Karel. Engels, Bedřich. Spisy I, Praha 1956, SNPL    

25) McLellan, David. Marxism after Marx, New York 1979, ISBN: 0-06-013026-1 

26) Mette, Alexandr. Sigmund Freud, Praha 1962, Státní zdravotnické nakladatelství,  

ISBN: 08-092-62 

27) Myers, Tony. Slavoj Žižek, Svoboda Servis 2008, ISBN: 978-80-86320-54-0  

28) Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN: 80-8592-433-1 

 

29) Plháková, Alena. Přehled dějin psychologie. Grada publishing, Praha 2006,  

ISBN:80-247-0871-X 

 

30) Ricardo, David. Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1956. ISBN: 27.20 

 

31) Young-Bruehl, Elisabeth (1988). Anna Freud: A Biography. New York: Summit Books.  

ISBN 0-671-61696-X.  

 

32) Žižek, Slavoj: Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, Praha 2011, 

ISBN: 978-80-87067-25-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

7.2 Internetové zdroje 

 

1) http://www.freudmuseum.cz/sigmund-freud/zivotopis.php 

2) http://ponkrac.net/sigmund-freud-strucny-zivotopis 

3) http://jung.sneznik.cz 

4) http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Marx.html 

5) http://www.marxists.org/archive/marx/bio/marx/eng-1869.htm 

6) http://webspace.ship.edu/cgboer/jung.html 

7) http://psychology.about.com/od/profilesofmajorthinkers/p/bio_annafreud.htm 

8) http://en.wikipedia.org/wiki/International_Psychoanalytical_Association     

9) http://psychology.about.com/od/profilesofmajorthinkers/p/bio_erikson.htm           

10) http://www.answers.com/topic/raymond-aron     

11) http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/english/staff/zizeka.htm 

12)  http://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm 

13)  http://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/121843.htm 

14)  http://www.newadvent.org/cathen/07248a.htm 

15) http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_reich10.htm 

16) http://www.psychologyoftheself.com/kohut/ 

17) 

http://www.mises.cz/database/clanky/51_19_Marx%20jak%20ho%20m%C3%A1lokdo%20zn%C3

%A1.pdf 

18) http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/herbarte.pdf 

19) http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=201 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/english/staff/zizeka.htm
http://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07248a.htm
http://www.mises.cz/database/clanky/51_19_Marx%20jak%20ho%20málokdo%20zná.pdf
http://www.mises.cz/database/clanky/51_19_Marx%20jak%20ho%20málokdo%20zná.pdf


66 

 

8 Přílohy 
 

8.1 Medailonky jednotlivých autorů 

 

Sigmund Freud 
 

Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v Příboře. Jeho otec byl soukeník Jákob Freud a jeho 

matka Amálie Freudová.  V roce 1859 se přestěhoval s rodinou do Vídně, kde žil až do roku 1885, 

kdy odjel do Paříže. O rok později se vrací zpět do Vídně a bere si za ženu Martu Bernaysovou. V 

roce 1938, když už je mrtvá jeho matka, otec, jedna dcera a vnuk, mu je povoleno opustit Rakousko 

za 12 000 holandských marek a přes Paříž se odstěhovat do Londýna, kde dožívá a 23. září 1939 

umírá na rakovinu horního patra
93

. 

 

Střední a vysokou školu studoval Freud ve Vídni s vynikajícím prospěchem – měl fotografickou 

paměť, což studium vždy poněkud usnadňuje. Jakožto dítě z židovské rodiny směl studovat pouze 

obchod, právo nebo medicínu
94

. Freud tedy vystudoval medicínu a dostal se do fyziologické 

laboratoře, a později přešel na psychiatrickou kliniku, kde studoval především lidský mozek a vliv 

kokainu. V roce 1887 si zakládá vlastní praxi a léčí především pomocí hypnózy. Pozvolna pokládá 

základy budoucí psychoanalýze a získává první žáky a stoupence. V roce 1920 je jmenován 

profesorem. 

 

Po nástupu fašismu v roce 1933 byl Freud přesunut na seznam „nežádoucích“ autorů, jeho spisy 

byly páleny a pouze díky vysoce postaveným známým a přátelům neskončil po anšlusu Rakouska v 

roce 1938 v koncentračním táboře. Freud nakonec ze země po dlouhých jednáních odešel i se svou 

rodinou, služebnictvem a některými žáky
95

.    

 

Většina Freudových teorií je velmi úzce spjata se sexualitou a raným dětstvím. Mezi nejdůležitější 

teorie patří například Oidipův (Elektřin) Komplex
96

, vývoj libida, nebo rozdělení osobnosti člověka 

                                                 
93 Srv - http://www.freudmuseum.cz/sigmund-freud/zivotopis.php 

94 Židům bylo dovoleno studovat na vysokých školách původně tolerančním patentem Josefa II. z roku 1781 a později 

docházelo ke značným omezením s příchodem nacismu – srv. : Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě  

95 Viz také http://ponkrac.net/sigmund-freud-strucny-zivotopis 

96 Viz Freud, Sigmund. Výklad snů – spolu s definicí pojmů vědomí a nevědomí 
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na Id, Ego a Superego
97

. Teorie Sigmunda Freuda byly v minulosti často kritizovány z různých 

důvodů – například z pozic behaviorismu (Hans Eysenc), feminismu (Simone de Beauvoir) nebo 

strukturalismu (Claude Lévi-Strauss). Přes veškerou kritiku však zůstal Freud jedním z 

nejdůležitějších autorů v psychologii, i přestože většina jeho teorií je již překonána.  

Pro účely této práce byl Sigmund Freud zvolen jako zakladatel psychoanalýzy, který ovlivnil díla 

stovek dalších autorů. Způsob, jakým se dívá na člověka, je velmi specifický, a proto byl zvolen 

jako jedna ze stěžejních postav této práce. Navíc je možné vysledovat celou řadu autorů, kteří na něj 

navazují a je tedy možné pozorovat i změny v pohledu na člověka, ke kterým u jednotlivých dalších 

zvolených autorů dochází.   

 

Karl Marx 

 

Karl Heinrich Marx se narodil 5. května 1817 v Pruském Trevíru. Pocházel z dobrých poměrů - jeho 

otec byl právník. Z Pruska odchází Marx kvůli problémům s úřady do Francie, ale ještě předtím si v 

roce 1843 bere svou ženu Jenny v Bad Kreuznachu. Ve Francii také mimo jiné potkává svého 

budoucího dobrého přítele a živitele Friedricha Engelse
98

. Později se, po dalších půtkách s úřady v 

Paříži, přesouvá do Belgie. Ani v Belgii však dlouho nevydržel a nakonec se odstěhoval do Anglie, 

přesněji řečeno do Londýna, kde tvořil žil od roku 1849 až do své smrti v roce 1883.     

  

Marx studoval filosofii a práva na universitách v Bonnu a v Berlíně. Jeho první práce měla však 

dosti odlišnou náplň. Stal se totiž žurnalistou. Začal pracovat pro noviny s názvem Rheinishe 

Zeitung a později se stal i jejich šéfredaktorem. Tyto noviny měly poměrně radikální náboj a 

poměrně brzy vyvolaly odezvu u Pruských úřadů, které začaly noviny cenzurovat. Marx tedy začal i 

s rodinou cestovat a psát v jiných zemích, ale natrvalo se usadil až v Anglii. V podstatě jedinou 

částečně výdělečnou činností, které Marx věnoval většinu života, zůstal žurnalismus, ale po celý 

život žil spíše z dědictví nebo z dotací svých studentů a přátel. Když se mu těchto alternativních 

zdrojů zrovna nedostávalo, musel se potýkat s chudobou. 

 

Nejdůležitější myšlenky Karla Marxe jsou úzce spjaty s ekonomií, filosofií a sociologií – nejvíce 

                                                 
97 Viz Freud, Sigmund. Já a ono 

98 „Bedřich Engels, s nímž jsem si od vyjití jeho geniálního nástinu kritiky ekonomických kategorií neustále písemně 

vyměňoval myšlenky, dospěl jinou cestou k témuž výsledku jako já. A když se na jaře roku 1845 také usadil v 

Bruselu, rozhodli jsme se společně vypracovat své názory v protikladu k ideologickému pojetí německé filosofie, 

fakticky zůčtovat se svým dřívějším filosofickým svědomím.“ Marx, Karl. O historickém materialismu str.28 
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byl ovlivněn dílem Hegela, od kterého převzal stálý boj mezi tezí a antitezí
99

, který pak aplikoval na 

veškeré lidské dějiny v podobě historického materialismu
100

 (později také dialektický 

materialismus). Součástí této myšlenky byla také myšlenka třídního boje, který měl vyvrcholit 

změnou režimu a nastolením nové rovnostářštější společností. Další směry, které Marxe silně 

ovlivnily, byly francouzský utopicky socialismus a klasická ekonomie
101

. Ke konci života se Marx 

začal zabývat také ostatními vědami, jako například matematikou, přírodovědou a chemií. Mnoho 

času trávil v Londýnské knihovně. 

 

Karel Marx byl pro účely této práce zvolen především kvůli kontroverzní teorii historického 

materialismu, která pak byla zneužita komunistickou ideologií, a na kterou navazuje mnoho dalších 

autorů. Podle mnoha současných autorů nemá již Marx co nabídnout a je překonán, to ale není zcela 

pravda. Marx byl vybrán především proto, že položil základ pro celou řadu dalších nástupců, a je 

tedy možné dobře pozorovat, jakým způsobem se jeho myšlenky a celkový pohled na člověka 

vyvíjely v průběhu času.  

 

„Kdyby se svět vrátil k humanistické tradici a překonal úpadek západní kultury jak v její sovětské, 

tak kapitalistické podobě, poznal by, že Marx nebyl fanatik ani oportunista – a že představuje 

vrcholný plod západního humanismu, že to byl člověk s nekompromisním smyslem pro pravdu, 

pronikající do podstaty věcí a nedávající se oklamat povrchovými souvislostmi; že to byl člověk 

nezlomné odvahy a celistvosti, hluboce zaujatý člověkem a jeho dějinami; nesobecký a jen s 

nepatrnou špetkou ješitnosti a vládychtivosti; stále aktivní, vždy podnětný, vdechující život všemu, 

čeho se dotkl. Marx představuje ty nejlepší rysy západní tradice: její víru v rozum a lidský pokrok. 

Vždyť on sám byl obrazem člověka, který byl osou jeho myšlení. Člověka, který je mnoho a má 

málo; člověka bohatého potřebou druhých lidí.
102

“ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Viz Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofie dějin 

100 Viz Marx, Karel. Kapitál 

101 Viz David Ricardo. Zásady politické ekonomie a zdanění  

102  Fromm, Erich. Obraz člověka u Marxe str.58 
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Carl Gustav Jung     

 

Carl Gustav Jung se narodil 26. července 1875 ve Švýcarském Kesswilu. Přestože byl synem 

protestantského faráře a od mládí se zabíral vztahem člověka k bohu, nestal se mužem církve jako 

jeho otec. Zkoumání vztahu člověka k bohu vyměnil v dospělosti za filosofii a medicínu. Stal se z 

něj lékař zabývající se psychiatrií a právě mentální poruchy jej svedly dohromady se Sigmundem 

Freudem. V roce 1903 se oženil a později se stal otcem pěti dětí.  Většinu života pracoval na stavbě 

sídla v Bollingenu, kde 6. června 1961 také umírá. 

 

Co se týče práce, strávil Jung většinu života zkoumáním lidských myšlenkových procesů. Většinou 

se jednalo o práci na teorii psychoanalýzy, na které pracoval s Freudem, a později po roce 1913, kdy 

se s Freudovými myšlenkami částečně rozešel, na formulování základů analytické psychologie. 

Základní termíny, které ustanovil, jsou například archetyp, kolektivní nevědomí
103

 nebo bytostné 

Já
104

. Také pracoval na teorii temperamentu a pochází od něj i třeba dělení na osách stabilní x 

labilní a introvert x extrovert
105

.  

 

Celý život zůstalo Jungovi úzké spojení s bohem, ale měl silnou tendenci ho psychologizovat, což 

se mnoha lidem nelíbilo. Obzvláště jeho vysvětlení existence zla jako nutné psychologické součásti 

lidského jedince bylo katolíky nepřijatelné
106

. Na druhou stranu zůstaly jeho poznatky a myšlenky 

daleko méně kontroverzní, než tomu bylo u Freuda, protože ustoupil od stálé sexualizace a skrytých 

zážitků z dětství a místo toho nabídl podstatně stravitelnější teorii archetypů.  

 

Pro tuto práci je Carl Gustav Jung důležitý proto, že je přímým nástupcem Sigmunda Freuda. Je 

pravda, že ve svých teoriích se od Freuda časem odklonil, jeho vztah k člověku však zůstává do 

velké míry zachován. S Freudem má společnou také terapeutickou praxi, kterou oba vykonávali.  

 

 

 

 

 

                                                 
103 Viz Jung, Karl. Archetypy a kolektivní nevědomí 

104 Viz Jung, Karl. Aion 

105 Viz Jung, Karl. Psychologické typy 

106 Viz Jung, Karl. K psychologii východního a západního náboženství 
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Anna Freud 

 

Anna Freud se narodila 3. prosince 1895 ve Vídni jako šesté a poslední dítě Sigmunda Freuda
107

. Ve 

Vídni strávila Anna Freud dětství a také zde studovala lyceum, na kterém sama začala od roku 1917 

učit. V roce 1938 musela stejně jako její otec opustit Vídeň a odstěhovat se do Londýna. Z Londýna 

často cestovala do Ameriky za přáteli nebo vyučovat či pořádat přednášky. V Londýně nakonec i 

zemřela a to 9. října 1982. Pochována byla v urně vedle svých rodičů a dalších příbuzných a její 

dům se stal na její přání Freudovým muzeem. 

 

Anna Freud neměla příliš šťastné dětství. Nevycházela ani se svou matkou ani se sestrou a dlouho 

měla pověst rebelky. Navíc trpěla chronickými depresemi. Jediný, s kým si rozuměla, byl její otec, 

který jí měl velmi rád, ale často nebyl doma. V pozdějším věku se z Anny stává jeden z prvních 

pokusných objektů Freudovy psychoanalýzy a následně se sama stává členkou nově založené 

mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA
108

). Svou psychologickou práci zaměřila především na 

děti a tomuto tématu se věnovala celý život. 

 

Pravděpodobně právě díky vlastním zkušenostem z dětství se Anna všemožně snažila dětem 

pomoci. V Londýně pomohla mimo jiné zřídit dům pro válečné sirotky, na kterých pak pozorovala 

potíže vývoje bez rodičů a problémy, které jim vznikaly. Zaobírala se především ego-psychologií, 

která do velké míry navazuje na myšlenky jejího otce – obzvláště na spis Já a Ono. Anna se 

především specializovala na způsoby obrany ega proti vnějším i vnitřním vlivům
109

 a následně se 

pokoušela pomoci lidem pochopit jejich způsob vyrovnávání se se situací a tím nežádoucí představy 

odstranit.  

 

Důležitost Anny Freud pro tuto práci tkví především v tom, že je přímou následovnicí Sigmunda 

Freuda. Další důvod je ten, že je to žena, mužský a ženský pohled na člověka se mohou často 

poměrně silně odlišovat. Také to, že klade velký důraz na dospívající děti a jejich psychologii, může 

silně ovlivnit, jakým způsobem nahlíží na ostatní lidi a jak je vnímá. 

 

 

                                                 
107 Srv. Young-Bruehl, Elisabeth. Anna Freud: A Biography.  

108 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/International_Psychoanalytical_Association 

109 Vytěsnění, projekce, reaktivní výtvor, popření, přemístění, izolace, potlačení, sublimace, regrese, agování. Viz také 

Freud, Anna. Já a obranné mechanismy str. 36 
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Eric Ericson 

 

Eric Ericson se narodil v Německém Frankfurtu 15. června 1902 dánským rodičům – odtud původní 

jméno Salomonsen. Vyrůstal pouze s matkou, protože jeho otec zmizel a v jeho životě se již nadále 

nevyskytoval. Spolu přesídlili v roce 1905 do Karlsruhe, kde si jeho matka vzala pediatra Theodora 

Homburgera, který si Erica osvojil. Ericson byl vychováván v židovských poměrech, ale protože 

měl silně nordické znaky, nikdy příliš nezapadl, ani ve škole ani v synagoze. Později šel Ericson 

studovat do Vídně, kde se seznámil s Annou Freud a také s psychoanalýzou, kterou podstoupil a 

později se ji začal sám učit. V roce 1930 si vzal Kanaďanku Joan Ericson, přijal křesťanství a také 

její jméno. Před válkou oba uprchli – nejprve do Dánska a pak do Spojených států. V Americe pak 

12. května 1994 umírá.  

 

Ericson neměl nikdy žádný univerzitní titul, ale stal se prvním dětským psychoanalytikem 

působícím v Bostonu a později také na univerzitách Berkley, Harvard a Yale. Ve svém díle se často 

odkazuje na Sigmunda Freuda i Annu Freud. Pracoval jak na psychologii ega
110

, tak na lidském 

vývoji
111

 a dá se říci, že oba směry posunul dále. V roce 1973 získal jako druhý
112

 člověk ocenění 

Jeffersonian Lecture
113

, což je považováno za jednu z největších poct, kterých muže člověk s 

humanitním zaměřením získat.  

 

Pro tuto práci je Eric Ericson velkým přínosem, protože se jedná o oceněného novo-freudiána, který 

navazuje na myšlenky jak Sigmunda Freuda, tak jeho dcery. Zajímavý je u Ericsona též jeho vztah k 

náboženství – přestože začínal jako mnoho dalších zvolených autorů v židovské rodině, nakonec se 

z něj stal křesťan, což může do velké míry ovlivnit způsob, jakým se dívá na člověka a jaký má 

vlastně život smysl.  

 

Slavoj Žižek 

 

Slavoj Žižek je stále žijící slovinský filosof narozený 21. března 1945 v Ljubljani otci Jožemu a 

matce Vesně. Je profesorem filosofie, psychologie a psychoanalýzy na ljubljanské univerzitě a také 

                                                 
110 Viz Eric Ericson, Childhood and society 

111 Oproti pěti stádiím vývoje, které určil Freud, jich Ericson definuje osm. 

112 První byl Lionel Trilling, ostatní viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Lecture   

113 Jedná se o přednášku ve Washingtonu D. C., za kterou dostane přednášející symbolickou odměnu 10 000 dolarů 
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na European Graduate School
114

. Po roce 1980 ostře kritizoval Titův režim. Do roku 1988 byl 

členem Slovinské Komunistické Strany. Po roce 1990 se zasazoval o demokratizaci Slovinska a 

také kandidoval na prezidenta. Žižek byl dvakrát ženatý. Hovoří plynně slovinsky, srbo-chorvatsky, 

francouzsky a německy. Anglicky a italsky se domluví se silným přízvukem.   

 

Žižek se zaobírá velkým množstvím témat sahajícím od kapitalismu přes marxismus až k 

religionistice a pop-kultuře. V jeho přednáškách a projevech se často prolínají prvky psychoanalýzy 

a filosofie a marxismu a často jsou velmi zábavné, zajímavé a často úmyslně antisystematické. Mezi 

nejdůležitější pojmy, se kterými Žižek pracuje, se řadí Ideologie, Symbolično, Reálno a Slast-

jouissance. 

 

Pro tuto práci je Slavoj Žižek velmi důležitý proto, že spojuje prvky marxismu i psychoanalýzy a 

můžeme jej tedy považovat za pokračovatele jak Karla Marxe, tak Sigmunda Freuda. Může být tedy 

považován za pomyslný současný vrchol syntézy těchto dvou směrů. Také je důležité, že pochází ze 

země, která si komunismem prošla a stejně jako Česká Republika byla součástí sovětského bloku. 

Žižek je navíc soudobým myslitelem, takže reprezentuje v této práci momentální dění ve světě. 

 

Erich Fromm 

 

Erich Seligmann Fromm se narodil 23. března 1900. ve Frankfurtu nad Mohanem. Pocházel z 

ortodoxní židovské rodiny a původně se chtěl stát rabínem. V roce 1922 ukončil studia sociologie v 

Heidelbergu a po sňatku s Friedou Reichmann v roce 1926 se začal věnovat psychoanalýze. Od 

roku 1929 působí jako psychoanalytik v Berlíně. V roce 1933 byl donucen emigrovat do USA, kde 

vyučoval na univerzitě v Michiganu. Později vyučoval také v Mexiku. V roce 1974 se usazuje zpět 

v Evropě – konkrétně ve Švýcarsku, kde také v březnu 1980 umírá.  

 

Fromm celý život zastával myšlenku humanistického, demokratického socialismu a v jeho díle se 

opět snoubí myšlenky Karla Marxe i Sigmunda Freuda. Zajímavé je, že psychoanalýzu neaplikuje 

individuálně a biologicky, jak je možné vidět u Freuda a mnoha jeho nástupců, ale spíše celistvě na 

kulturu a společnost. Zároveň však také aplikuje Marxovy teorie a částečně i terminologii.    

 

                                                 
114 Soukromá univerzita ve Švýcarsku 
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Nejzásadnější teorie Ericha Fromma jsou „asimilace a socializace“, „nová společnost
115

“ a jeho 

koncepce původu zla
116

. Cílem každého jedince by pak podle Fromma měla být „produktivní 

orientace“, která umožňuje tvůrčí práci, zralou lásku a svobodné myšlení. Fromm odmítl sovětský 

komunismus, ale také kapitalismus, který byl podle něj zkažen konzumem a materialismem.  

 

Tato práce vidí v Erichu Frommovi další vrchol možného spojení Freudova a Marxova 

filosofického proudu a jejich pohledu na člověka. Jako mnoho ostatních autorů v této práci pochází 

i Fromm z židovské rodiny a jeho vazba k náboženství je také velmi zajímavá v porovnání s 

ostatními autory. 

 
 

 

8.2 Další zajímavé citace 

 

Sigmund Freud 

 „Vzdělanců a duševních pracovníků se kultura nemusí nikterak obávat. Nahrazení náboženských 

motivů kulturního chování světskými by u nich probíhalo v tichosti, nadto jsou většinou sami 

nositeli kultury. Jinak je tomu u velké masy nevzdělaných, utlačovaných, kteří mají četné důvody být 

nepřáteli kultury.
117

“ 

 

„Nevědomí je větším kruhem, který zahrnuje menší kruh vědomí; všechno vědomé má předběžný 

stupeň v nevědomí, kdežto nevědomé může na tomto stupni setrvat a přece mít plnou hodnotu 

psychického výkonu.
118

“  

  

„Pokud kromě sexuální zábrany myšlení působí na člověka v prvních letech života též zábrana 

náboženská a z ní odvozená poddanská, nemůžeme skutečně říci, jaký vlastně je.
119

“  

 

                                                 
115 Viz. Fromm, Erich. Mít nebo být? 

116 Fromm nevěří, že by se lidé rodili dobří nebo zlí, ale že každý má možnost volby a je pouze na něm, jaký bude. 

Viz. také Fromm, Erich. Lidské srdce. 

117 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 39 

118 Freud, Sigmund. Výklad Snů str. 368 

119 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 48 
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 „Lidé jsou málo přístupni rozumovým důvodům, jsou zcela v područí svých pudových přání.
120

“  

 

„Vývoj Já spočívá ve vzdálení se od prvotního narcismu a produkuje intenzivní snahu tohoto 

narcismu znovu nabýt.
121

“ 

 

„Člověk se stal takříkajíc jistým druhem boha s protézami, je dosti velkolepý, když je opatřen všemi 

svými pomocnými orgány, avšak nesrostly s ním a občas mu činí ještě nemalé potíže. V zájmu 

našeho zkoumání však nesmíme zapomenout, že se dnešní člověk ve své podobnosti bohu necítí 

šťastným.
122

“ 

 

 „Člověk nemůže zůstat věčně dítětem, musí konečně ven, do „nepřátelského života“. Můžeme to 

nazvat „výchovou k realitě“.
123

“ 

 

„Člověk je vybaven nejrozmanitějšími pudovými vlohami, jejichž konečné zaměření je určeno 

ranými dětskými zážitky. Hranice vychovatelnosti člověka jsou proto též hranicemi takové kulturní 

proměny.
124

“ 

 

„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. 

Následkem toho znamená pro něho jeho bližní nejen potenciálního pomocníka a sexuální objekt, ale 

též pokušení, aby na něm uspokojil svou agresivitu, aby bez náhrady využil jeho pracovní sílu, aby 

ho bez jeho svolení sexuálně zneužil, aby se zmocnil jeho majetku, ponížil ho, způsobil mu bolest, 

aby ho mučil a usmrtil.
125

“ 

 

„Lidská kultura – míním tím vše, čím se lidský život povznesl nad svoje animální podmínky a čím se 

liší od života zvířat, aniž rozlišuji kulturu a civilizaci – nám ukazuje dvě stránky. Jedna obsahuje 

všechno vědění a dovednosti, které si lidé osvojili, aby ovládli přírodní síly a získali statky k 

uspokojení svých potřeb, druhá zahrnuje všechna zařízení nutná k uspořádání lidských statků, 

                                                 
120 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 47 

121 Freud, Sigmund. Spisy z let 1913-1917 str. 149 

122 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 86 

123 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 50 

124 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 9 

125 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 106 
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zejména k rozdělování dosažitelných statků.
126

“ 

 

„Co je nám platné omezení dětské úmrtnosti, když právě ono nás nutí krajně omezit plození dětí, 

takže nakonec jich přece nevychováme více než v časech před vládou hygieny, přitom jsme však 

uvedli svůj manželský sexuální život do složité situace a pravděpodobně pracujeme i proti 

blahodárnému přirozenému výběru?
127

“ 

 

„Já se nám jeví samostatné, jednotné, vůči všemu ostatnímu spolehlivě oddělené. Že je toto zdání 

klamné, že ve skutečnosti Já pokračuje bez přesného ohraničení směrem do nitra jako nevědomá 

duševní bytost, kterou označujeme jako Ono, jemuž slouží jako fasáda, tomu nás naučilo teprve 

psychoanalytické zkoumání.
128

“ 

 

„Náš vývoj směřuje k tomu, že se vnější tlak zvolna proměňuje ve vnitřní tím, že si jej svými příkazy 

podřizuje zvláštní psychická instance, lidské Nadjá. Toto zesílení Nadjá je nejvýše cenným 

psychologickým kulturním vlastnictvím. Osoby, u nichž se plně uskutečnilo, se mění z protivníků 

kultury v její nositele.
129

“ 

 

„Masy jsou líné a nechápavé; nerady se zříkají pudů, argumenty o nevyhnutelnosti takového 

odříkání je nepřesvědčují, povzbuzují se navzájem v nevázanosti. Pouze vlivem příkladných jedinců, 

které uznají za své vůdce, se dají přimět k pracovním výkonům a odříkání, na něž je trvání kultury 

odkázáno.
130

“ 

 

„Tento konflikt se rozdmýchává, když jsou lidé postaveni před úkol soužití; pokud zná toto 

společenství pouze formu rodiny, musí se projevovat oidipovským komplexem, nastolit svědomí, dát 

vzniknout prvnímu pocitu viny. Jelikož je kultura poslušna vnitřního erotického popudu, který ji nutí 

spojovat lidi v úzce svázanou masu, může dosáhnout tohoto cíle pouze cestou stále vzrůstajícího 

pocitu viny. Co bylo započato na otci, dovršuje se na mase.
131

“ 

 

„Řeklo by se, že musí být možné nově uspořádat lidské vztahy, zbavit se příčin nespokojenosti s 

                                                 
126 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 6 

127 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 83 

128 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 59 

129 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 11 

130 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 7 

131 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 128 
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kulturou tím, že se vzdáme nátlaku a potlačování pudů, aby se lidé nerušeni vnitřními sváry mohli 

věnovat získávání a užívání statků.
132

“ 

 

„Lidské soužití se stává možným teprve tehdy, když se najde většina, která je silnější, než každý 

jednotlivec a udržuje proti takovýmto jednotlivcům spojenectví. Moc tohoto společenství se nyní 

postaví jako „právo“ proti moci jednotlivce, která je odsouzena, jako „hrubé násilí“. Toto 

nahrazení moci jednotlivce mocí pospolitosti je rozhodujícím kulturním krokem. Jeho podstata 

spočívá v tom, že se členové pospolitosti ve svých možnostech uspokojení omezí, zatímco jednotlivec 

žádné takové omezení neznal.
133

“  

 

„Lidé touží po štěstí. Chtějí se stát a zůstat šťastnými. Toto snažení má dvě stránky, pozitivní a 

negativní cíl, chce jednak nepřítomnost bolesti a nelibosti, jednak prožitek silných pocitů slasti.
134

“ 

 

„Pomoc zde poskytuje sublimace pudů. Nejvíce dosáhneme, když dokážeme dostatečně zvýšit zisk 

slasti ze zdrojů psychické a intelektuální práce. Osud se pak může člověka dotknout jen málo.
135

“ 

 

„Lidská zkušenost s pohlavní (genitální) láskou jako zdrojem nejsilnějších zážitků uspokojení byla 

člověku vlastně vzorem pro veškeré štěstí a asi ho vedla k tomu, že i nadále hledal uspokojení svých 

tužeb po štěstí v oblasti pohlavních vztahů, že stavěl genitální erotiku do centra života.
136

“  

 

„Pocit viny, tvrdost Nadjá, je tedy totéž jako přísnost svědomí, je to danému Já přidělené povědomí, 

že je tímto způsobem střeženo, odhad napětí mezi snahami a požadavky Nadjá, jakož i strach před 

touto kritickou instancí, který tvoří bázi celého tohoto vztahu; potřeba potrestání je pudovým 

projevem Já, které se pod vlivem sadistického Nadjá stalo masochistickým, tj., užívá část svého 

pudu k vnitřní destrukci pro erotickou vazbu k Nadjá.
137

“ 

 

„Individuum představuje tedy pro nás psychické Ono, nepoznané a nevědomé, a k tomu přiléhá na 

povrchu Já, které se vyvinulo ze systému vnímání jako ze svého jádra.
138

“  

                                                 
132 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 7 

133 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 90 

134 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 69 

135 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 73 

136 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 96 

137 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 132 

138 Freud, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924 str. 200 
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Karel Marx 

 

„Zde máme před sebou jen prostý fakt, že peníze kupce, v daném případě kapitalisty, přecházejí z 

jeho ruky do rukou prodavače, v daném případě prodavače pracovní síly, dělníka
139

.“ 

 

„Pokud jde o celou třídu kapitalistů, pak se tvrzení, že musí sama vrhat do oběhu peníze na 

realizaci své nadhodnoty, nejen nejeví paradoxní, nýbrž jeví se jako nutná podmínka celého 

mechanismu; neboť tu jsou jen dvě třídy: dělnická třída, která má jen svou pracovní sílu, a třída 

kapitalistů, která je monopolním vlastníkem společenských výrobních prostředků i peněz.
140

“ 

 

„Vydá-li kapitalista (máme tu stále ještě před sebou průmyslové kapitalisty, kteří jsou zároveň 

představiteli všech ostatních) peníze na spotřební předměty, znamená to, že pro něho jsou ty tam, že 

je stihl osud všeho smrtelného
141

.“ 

 

„Je velmi důležitý rozdíl mezi dělníky, kteří jsou zaměstnáni ve výrobě výrobních prostředků, a 

dělníky, kteří jsou zaměstnáni v bezprostřední výrobě spotřebních předmětů
142

.“  

 

 „Jsou to přepychové předměty, které vcházejí pouze do spotřeby třídy kapitalistů, tedy mohou se 

směnit jen za vydávanou nadhodnotu, která nikdy nepřipadne dělníkovi
143

.“ 

 

„Můj přínos spočívá v tom, že jsem 1. dokázal, že existence tříd je spjata pouze s určitými 

historickými fázemi vývoje výroby; 2. že třídní boj vede nutně k diktatuře proletariátu; 3. že tato 

diktatura je sama jen přechodem ke zrušení všech tříd a k beztřídní společnosti.
144

“ 

 

„Společnost vytváří jisté společenské funkce, bez kterých se nemůže obejít. Lidé, kteří jsou pověřeni 

těmito funkcemi, tvoří nové odvětví dělby práce uvnitř společnosti. Tím se u nich vytvářejí zvláštní 

zájmy i vůči těm, kdo je pověřil, osamostatňují se vůči nim
145

.“  

 

„Všechny společenské a státní vztahy, všechny náboženské a právní systémy, všechny teoretické 

                                                 
139 Marx, Karel. Kapitál II str. 426  

140 Marx, Karel. Kapitál II str. 408 

141 Marx, Karel. Kapitál II str. 407 

142 Marx, Karel. Kapitál II str. 354 

143 Marx, Karel. Kapitál II str. 391 

144 Marx, Karel. O historickém materialismu str. 24 

145 Marx, Karel. O historickém materialismu str. 54 
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názory vyskytující se v dějinách je možno pochopit jedině tehdy, jsou-li pochopeny materiální 

životní podmínky každé příslušné epochy a odvozují-li se dané poměry, systémy a názory z těchto 

materiálních podmínek. Bytí lidí není určováno vědomím, nýbrž naopak, jejich vědomí je určováno 

jejich společenským bytím.
146

“  

 

„Způsob, jak lidé produkují prostředky k svému životu, závisí především na tom, jaké jsou vůbec 

životní prostředky, které tu byly před nimi a které musí reprodukovat. Na tento způsob produkce 

nelze pohlížet jen z té stránky, že je reprodukcí fyzické existence individuí. Je to spíše již určitý druh 

činnosti těchto individuí, určitá forma projevu jejich života, určitý způsob jejich života. Jak 

individua projevují svůj život, taková jsou. To, čím jsou, spadá tedy v jdeno s jejich produkcí, a to s 

tím, co produkují, i s tím, jak produkují. Čím individua jsou, závisí tedy na materiálních podmínkách 

určujících jejich produkci.
147

“  

 

„I mlhavé výtvory v mozcích lidí jsou nutně sublimáty jejich materiálního životního procesu, který je 

možno empiricky zjistit a který je spjat s materiálními předpoklady. Tím ztrácejí morálka, 

náboženství, metafyzika a ostatní ideologie, i jim odpovídající formy vědomí, zdání samostatnosti. 

Nemají dějiny, nemají vývoj; nýbrž lidé, rozvíjející svou materiální produkci a své materiální styky, 

mění s touto svou skutečností i své myšlení a produkty svého myšlení. Vědomí neurčuje život, nýbrž 

život určuje vědomí.
148

“ 

 

„Na jistém stupni svého vývoje se materiální výrobní síly společnosti dostávají do rozporu s 

existujícími výrobními vztahy nebo – což je jen právní výraz toho – s vlastnickými vztahy, uvnitř 

nichž se dosud pohybovaly. Z forem vývoje výrobních sil se tyto vztahy proměňují v jejich pouta. 

Nastává pak epocha sociálních revolucí
149

.“  

 

„Společenská formace nikdy nezaniká dříve, než se rozvinuly všechny výrobní síly, jimž poskytuje 

dost prostoru, a nové, vyšší výrobní vztahy nikdy nenastupují dříve, než se materiální podmínky 

jejich existence zrodily v lůně staré společnosti samé. Proto si lidstvo ukládá vždycky jen takové 

úkoly, které může řešit, neboť při přesnějším zkoumání se vždycky ukáže, že úkol sám vzniká jen 

tam, kde jsou materiální podmínky pro jeho řešení už dány nebo kde jsou alespoň v procesu 
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vznikání.
150

“ 

 

„Což celá vnitřní organizace národů, všechny jejich mezinárodní vztahy jsou něco jiného než výraz 

určité dělby práce? Což se nemusí měnit současně se změnou v dělbě práce?
151

“ 

 

 „Mizí rozdíl mezi kapitalistou a pozemkovým rentiérem stejně jako mezi rolníkem a manufakturním 

dělníkem a celá společnost se musí rozpadnout na dvě třídy, na třídu vlastníků a nemajetných 

dělníků.
152

“  

 

„Práce je dělníkovi vnější, tj. nenáleží k jeho podstatě, že se proto dělník ve své práci nepotvrzuje, 

ale popírá, necítí se v ní dobře, ale je v ní nešťasten, nerozvíjí v ní žádnou svobodnou fyzickou ani 

duchovní energii, ale moří svou tělesnost a ruinuje svého ducha.
153

“  

 

„Člověk (dělník) se cítí být svobodně činným už jen ve svých zvířecích funkcích, v jídle, pití a 

plození, nanejvýš ještě v bydlení, strojení atd., a ve svých lidských funkcích se cítí už jen jako zvíře. 

Zvířecí se stává lidským a lidské se stává zvířecím.
154

“ 

 

„Zvíře je bezprostředně totožné se svou životní činností. Neliší se od ní. Je touto činností. Člověk 

dělá samu svou životní činnost předmětem svého chtění a svého vědomí. Má vědomou životní 

činnost. Není to určenost, s níž bezprostředně splývá. Vědomá životní činnost odlišuje člověka 

bezprostředně od zvířecí činnosti.
155

“ 

 

„Člověk je rodová bytost nejen tím, že prakticky a teoreticky činí svým předmětem rod – jak svůj 

vlastní, tak i rod ostatních věcí, nýbrž – a to je jen jiný výraz pro touž věc – i tím, že se k sobě 

samému vztahuje jako k přítomnému, živému rodu, tím, že se vztahuje k sobě jako k univerzální, a 

proto svobodné bytosti.
156

“ 

 

„Je třeba se vyvarovat toho, abychom fixovali „společnost“ opět jako abstrakci proti individuu. 
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Individuum je společenská bytost. Jeho životní projev – i když se třeba nejeví v bezprostřední formě 

pospolitého, zároveň s druhými vykonávaného životního projevu – je proto projevem a potvrzením 

společenského života.
157

“ 

 

„Člověk je bezprostředně přirozená bytost. Jako přirozená bytost je vybaven jednak přirozenými 

silami, životními silami, je činnou přirozenou bytostí; tyto síly v něm existují jako vlohy a 

schopnosti, jako pudy; jednak je jako přirozená, smyslová, předmětová bytost bytostí trpící, 

podmíněnou a omezenou, jako je i zvíře a rostlina, tj. předměty jeho pudů existují mimo něj jako 

předměty na něm nezávislé, avšak tyto předměty jsou předměty jeho potřeby, podstatné předměty, 

nepostradatelné k činnému uplatnění a potvrzení jeho bytostných sil. Že člověk je tělesná bytost s 

přirozenými silami, bytost živoucí, skutečná, smyslová, předmětná, znamená, že předmětem jeho 

bytosti, jeho životního projevu jsou mu skutečné, smyslové předměty, čili že svůj život může projevit 

jen na skutečných, smyslových předmětech.
158

“  

 

„Psychologie, pro kterou je tato kniha, tedy právě smyslově nejpřítomnější, nejpřístupnější část 

dějin, uzavřena, nemůže se stát skutečnou, obsažnou a reálnou vědou. Co si máme vůbec myslet o 

vědě, která vznešeně abstrahuje od velké části lidské práce a nepociťuje sama v sobě svou 

neúplnost, pokud jí tak rozšířené bohatství lidského působení nic neříká, leda to, co je možné říci 

jediným slovem: „potřeba“, „obyčejná potřeba“?
159

“  

 

„Že je člověk je tělesná bytost s přirozenými silami, bytost živoucí, skutečná, smyslová, předmětná, 

znamená, že předmětem jeho bytosti, jeho životního projevu jsou mu skutečné, smyslové předměty, 

čili že svůj život může projevit jen na skutečných, smyslových předmětech. Být předmětný, 

přirozený, smyslový a mít také předmět, přírodu, smysl mimo sebe či sám být předmětem, přírodou, 

smyslem pro něco třetího je totožné.
160

“ 

 

„A tak jako všechno přirozené musí vzniknout, tak má i člověk akt svého vniku, dějiny, které však 

pro něho jsou dějinami, o kterých ví, a proto jakožto akt vzniku jsou aktem vzniku vědomě se 

rušícím.
161

“ 
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„komunismus jako pozitivní překonání soukromého vlastnictví jakožto lidského sebeodcizení, a 

proto jako skutečné přivlastnění lidské podstaty člověkem a pro člověka; proto jako naprostý, 

vědomí a v celém bohatství dosavadního vývoje uskutečněný návrat člověka pro sebe jako 

společenského, tj. Lidského člověka. Tento komunismus je jako dovršený naturalismus = 

humanismus, jako dovršený humanismus = naturalismus, je opravdové vyřešení roztržky mezi 

člověkem a přírodou a člověkem a člověkem, pravé vyřešení sporu mezi existencí a podstatou, mezi 

zpředmětněním a sebepotvrzením, mezi svobodou a nutností, mezi individuem a rodem. Je 

vyřešenou záhadou dějin a ví o sobě, že je tímto řešením.
162

“ 

 

Carl Gustav Jung 

 

„Pod „Já“ je třeba chápat onen komplexní faktor, k němuž se vztahují všechny obsahy vědomí. 

Tvoří do jisté míry centrum pole vědomí a v míře, v jaké pole vědomí zahrnuje empirickou osobnost, 

je já subjektem všech osobních aktů vědomí. Vztah nějakého psychického obsahu k já představuje 

kritérium vědomí samého, neboť žádný obsah není vědomí, není-li představen subjektu.
163

“ 

 

„Všichni máme komplexy; je to něco svrchovaně banálního a zcela nezajímavého. Dokonce i 

komplex incestu, který můžete najít kdekoliv, když jej hledáte, je strašně banální, a proto 

nezajímavý. Zajímavé je jen to, co lidé se svými komplexy dělají.
164

“ 

 

„Já je podle definice bytostnému já podřízeno a chová se k němu jako část k celku. V rozsahu pole 

vědomí však má – jak se říká – svobodu vůle. Jako nás potkávají a omezují vnější okolnosti, tak se i 

bytostné Já chová vůči já jako objektivní danost, na které svoboda naší vůle není hned tak schopna 

něco změnit.
165

“ 

 

„Obsahy osobního nevědomí jsou zisky individuálního života, kdežto obsahy kolektivního nevědomí 

jsou a priori a stále existující archetypy.
166

“  

 

„Moderních, nebo lépe řečeno, bezprostředně současných lidí je málo, neboť jejich existence 

vyžaduje nejvyšší možné uvědomění, co nejintenzivnější a nejširší uvědomění s minimem 
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neuvědomění, neboť jen ten je zcela současný, kdo si je své existence jako člověk plně vědom, 

Rozumějme, není moderní člověk, který v současnosti žije – jinak by všechno, co v současnosti žije, 

bylo moderní – nýbrž pouze ten, kdo si je současnosti nejvíce vědom.
167

“ 

 

„Velké události světových dějin jsou v podstatě hluboce bezvýznamné. Podstatný je nakonec jen 

subjektivní život jedince. Ten jediný dělá dějiny, jenom v něm se nejdříve odehrávají všechny velké 

proměny a veškerá budoucnost a celé světové dějiny pocházejí jako obrovitý souhrn nakonec přece 

jen z tohoto skrytého jedincova pramene. Ve svém nejsoukromějším a nejsubjektivnějším životě dobu 

nejen trpně snášíme, ale jsme i jejími strůjci. Naše doba – to jsme my!
168

“ 

 

„Kde je v pohybu nikoli jedinec, ale dav, tam přestává lidská regulace a začínají působit archetypy, 

což se stává i v životě jedince, když vidí, že stojí před situací, kterou už nelze zvládnout jemu 

známými kategoriemi.
169

“ 

 

„Člověk nemůže bez společenství existovat, jako nemůže být bez kyslíku, vody, bílkoviny, tuku atd. 

Podobně jako tyto látky je i společenství jednou z nejnutnějších podmínek existence. Bylo by směšné 

tvrdit, že člověk žije proto, aby mohl dýchat vzduch. Právě tak směšné je říkat, že člověk existuje pro 

společenství. „Společenství“ je pouhý pojem označující symbiózu skupiny lidí. Pojem není 

nositelem života. Přirozený a jediný nositel života je jedinec, a tak je tomu ve veškeré přírodě.
170

“ 

 

„Protože anima je archetypem vyskytujícím se u muže, lze se domnívat, že u ženy musí existovat její 

obdoba, neboť jako je muž kompenzován prvkem ženským, je žena kompenzována prvkem 

mužským.
171

“ 

 

„Jestliže se dosud soudilo, že lidský stín je zdrojem všeho zla, nyní již můžeme při zevrubnějším 

zkoumání odhalit, že nevědomí člověk, totiž stín, nesestává jenom z morálně zavrženíhodných kvalit, 

ale že vykazuje i řadu dobrých kvalit, totiž normální instinkty, účelné reakce, skutečnosti 

odpovídající vjemy, tvůrčí impulsy a mnoho dalšího.
172

“ 
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„Božská syzygie se například nestala obsolentní ani v křesťanství, ale stojí na nejvyšším místě 

znázorněna Kristem a nevěstou církví.
173

“ 

 

„Kulturní člověk má takový strach před „crimen laesae maiestatis humanae
174

“, že kdykoli je to 

možné, provádí takové dodatečné přebarvení skutečnosti, aby sám před sebou zatajil pocit utrpěné 

morální porážky. Vždyť jeho pýchou je věřit ve své sebeovládání a ve všemohoucnost své vůle a 

pohrdat těmi, kteří se dají přelstít pouhou přírodou.
175

“ 

 

„Musíme poznat, že bytostné Já představuje complexo oppositorum, protože není vůbec žádná 

skutečnost bez protikladnosti. Přitom nesmíme opominout, že protiklady dosahují svého morálního 

vyhrocení teprve v oblasti lidského chtění a konání a že nejsme schopni podat nějakou definici 

dobra a zla, která by byla všeobecně platná, to znamená, že v posledku nevíme, co dobro a zlo o 

sobě jsou.
176

“ 

 

„Především bych se pro naší psychologickou potřebu zcela vzdal myšlenky, že jsme vůbec s to 

dnešnímu člověku o podstatě duše vypovědět něco „pravdivého“ nebo „správného“. To nejlepší, co 

ze sebe můžeme vypravit, je pravdivé vyjádření. „Pravdivé vyjádření“ je vyznáním a 

vyčerpávajícím znázorněním toho, co bylo předtím subjektivně zjištěno.
177

“ 

 

„Člověk vidí tak, jaký sám je. To ukázal především hned jeden z prvních Freudových žáků, totiž 

Alfred Adler: popsal stejný empirický materiál ze zcela jiného hlediska a jeho způsob nazírání je 

přinejmenším právě tak přesvědčiví jako Freudův, protože i Adler reprezentuje jeden typ 

psychologie, se kterým se dnes setkáváme. Nemohu si odpustit, abych oběma těmto školám nevytkl, 

že člověka příliš interpretují z patologického hlediska a z jeho defektů. Přesvědčivým příkladem je 

Freudova neschopnost pochopit náboženský zážitek.
178

“ 

 

„Rád bych naproti tomu chápal člověka na základě zdraví, a i nemocného bych chtěl osvobodit 

právě od psychologie, kterou Freud popisuje na každé stránce svého díla. Nikde nevidím, že by se 

Freud povznesl nad svou vlastní psychologii, a nevidím, jak nemocného zbavuje utrpení, které trýzní 
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ještě lékaře samého.
179

“ 

 

 „Sexualita je konečně – a to si zdravý lidský rozum nikdy nedá vzít – jen jedním z biologických 

instinktů, jen jednou z psychofyziologických funkcí, i když funkcí velmi důležitou a s dalekosáhlými 

důsledky. Co by se však například stalo, kdybychom už neměli co jíst? Psychická sféra, která náleží 

sexualitě, je v dnešní době nepochybně značně narušena, a když nás pořádně bolí zub, zdá se nám, 

že celá duše se skládá výhradně z bolesti zubu.
180

“   

 

„Velká obnova nikdy nepřichází shora, ale vždy zdola, tak jako stromy nikdy nerostou z nebe, nýbrž 

vyrůstají ze země, přestože jejich semena kdysi spadla shůry. Otřes našeho světa a otřes našeho 

vědomí jsou jedno a totéž. Všechno se stává relativním, a proto problematickým. Zatímco vědomí 

váhavě a nejistě pozoruje problematický svět, kde to duní mírovými a přátelskými smlouvami, 

demokracií a diktaturou, kapitalismem a bolševismem, rodí se v duši touha po odpovědi na množství 

pochybností a nejistot. A jsou to právě temnější vrstvy národa, ti tolik vysmívaní tiší na zemi, kteří 

nejsou tak opilí akademickými předsudky jako zářivé špičky obyvatelstva a poddávají se 

nevědomému tlaku duše.
181

“ 

 

Anna Freud 

 

„V určitých fázích vývoje psychoanalytické vědy bylo vysloveně nepopulární se zabývat 

individuálním Já. Mnozí analytici se začali domnívat, že čím hlubšími vrstvami duševního života se 

zabývají, tím lepšími jsou vědeckými a terapeutickými pracovníky na poli analýzy. Jakmile se něčí 

zájem pozvedl od hlubších vrstev duše k těm povrchnějším, to jest, jakmile někdo začal zkoumat Já, 

a nikoli jen Ono, vykládalo se to jako počátek odvratu od psychoanalýzy.
182

“ 

 

„Úkolem analýzy je co možná nejhlubší znalost všech tří instancí, z nichž, jak si představujeme, se 

skládá psychická osobnost, a znalost jejich vztahů vzájemných a vůči vnějšímu světu. Pokud jde o 

Já, znamená to znalost jeho obsahů, jeho rozlohy, jeho funkcí a historie jeho závislosti na vnějším 

světě, na Ono a Nadjá. Vzhledem k Ono to pak znamená popis pudů, tedy obsahů Ono, a sledování 

jejich proměn.
183

“ 
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„Já je právě tou oblastí, na níž se musí vždy soustřeďovat naše pozorování. Já je takřka médium, 

skrze něž se pokoušíme zachytit podobu ostatních dvou instancí.
184

“  

 

„Tak jako Ono zůstává stále stejné, Já se neustále proměňuje. Příkladem může být Já raného dětství 

ve srovnání s Já pubertálním: různý rozsah, jiné obsahy, odlišné znalosti a schopnosti, odlišné 

závislosti a úzkosti.
185

“ 

 

„Jak je vidět, veškeré závažné poznatky získáváme vždy ze studia výpadů z druhé strany – od Ono k 

Já. Zdařilé vytěsnění je nezachytitelné, ale proces vytěsňování je možné zahlédnout při zpětném 

pohybu – při návratu toho, co bylo vytěsněno, jak můžeme pozorovat u neurózy. Vzápětí se však 

znovu rozhoří boj mezi příchozím z Ono a činností Já. Získá-li obrana vycházející z Já trvalé 

vítězství díky tomu, že posílí své energetické obsazení, je výpad Ono u konce, což znamená také 

znovunastolení psychického klidu, tak nevděčného pro pozorování.
186

“ 

 

„Pacient je upřímný již tehdy, kdy pud nebo afekt vyjadřuje v té podobě, která je mu jako jediná 

stále ještě přístupná, to jest ve zkomolené podobě, již mu dalo obranné opatření. Domnívám se, že v 

takovém případě není analytikovým úkolem přeskočit všechny mezistupně pudové proměny, stůj co 

stůj rovnou uhodnout odmítnuté primitivní hnutí a vtělit je do toho, co pacient vědomě zná. 

Správnější cestou je nejprve obrátit analytickou pozornost od pudu ke speciálnímu mechanismu 

obrany proti pudu, tedy od Ono k Já.
187

“  

 

 „Jestliže víme, jak se určitý pacient brání proti vynořování svých pudových hnutí, to jest, jakých 

forem odporu jeho Já využívá, máme již představu také o tom, jak se tento člověk bude chovat vůči 

svým vlastním nevítaným afektům. A jsou-li u jiného pacienta zvláště zřetelné formy proměny afektů 

– dokonalé vytěsnění pocitů, popření apod. -jistě nás nepřekvapí, že týchž metod bude užívat i v 

případě obrany proti svým pudovým hnutím a volným nápadům.
188

“  

 

„Při omezení Já z důvodu reálné úzkosti nebo reálné nelibosti vazba na činnost neexistuje. Ve své 

honbě za libostí a při svém zabraňování nelibosti hospodaří Já volně se všemi výkony, které má k 
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dispozici. Vzdává se jednání, která vyvolávají nelibost nebo úzkost, a nelpí ani na přání 

uskutečňovat je. Odvrací zájem od celých oborů a oblastí a po špatných zkušenostech se aktivně 

vrhá do co možná protikladných směrů. Já při tom samozřejmě nevytváří nové schopnosti, využívá 

jen těch, které má k dispozici.
189

“ 

 

„Identifikace je ve skutečnosti jeden z nejpřirozenějších a nejrozšířenějších způsobů chování 

primitivního Já, dávno známý ze studia zaklínání duchů a religiózních ceremoniálů primitivních 

dob. Je také nemálo dětských her, kde má podobná proměna vlastní osoby v obávaný objekt přivodit 

změnu úzkosti ve slastný pocit bezpečí.
190

“  

 

„Já je vůči vnějšímu světu intolerantní dříve, než začne být přísné k sobě samotnému. Naučí se, co 

je hodno odsouzení, tímto obranným procesem se však chrání proti nelibosti, kterou přináší 

sebekritika. Hněv vůči viníkům vnějšího světa je mu prototypem a náhražkou vlastního pocitu viny. 

Hněv se automaticky stupňuje, kdykoli se začíná stupňovat vnímání vlastní viny. Tato přechodná 

fáze vývoje Nadjá je jakýmsi před stupňem morálky. Počátkem skutečné morálky je okamžik, kdy se 

přijatá kritika v podobě požadavků Nadjá na půdě Já setká s vnímáním vlastního provinění. Od té 

chvíle se přísnost Nadjá nezaměřuje na vnější svět, nýbrž do nitra, čímž se zmírňuje intolerance k 

okolí.
191

“ 

 

„U některých individuí se stává, že se tvorba Nadjá zastaví na tomto přechodném stupni vývoje a 

nikdy nedojde ke zvnitřnění tohoto procesu. Při vnímání vlastní viny pak takoví lidé bývají 

intenzivně agresivní vůči vnějšímu světu. Nadjá se v takových případech chová k vnějšímu světu 

podobně bezohledně, jako se v melancholii chová k vlastnímu Já.
192

“ 

 

„Pro Já malého dítěte v celé první infantilní periodě je užívání projekcí naprosto přirozené. Slouží 

mu k tomu, aby od sebe mohlo odloučit svá přání a činy, když se stanou nebezpečnými, a najít pro 

ně ve vnějším světě nového původce. K umístění vlastního provinění je mu stejně dobré „cizí dítě“ 

jako zvíře, nebo dokonce neživý předmět. Jestliže jsou jeho přání zvnějšku ohrožena trestem, 

předvede k potrestání náhradní osobu, na niž je projekovalo.
193

“ 
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„Mladý člověk je na nejvyšší míru egoistický, považuje sebe sama za střed světa, k němuž soustředí 

všechen zájem, a přece je zároveň schopen obětavosti a oddanosti jako nikdy v dalším životě. 

Vytváří ty nejvášnivější milostné vztahy, které ukončuje se stejnou náhlostí, s jakou do nich vstupuje. 

Kolísá mezi nadšeným vyhledáváním společnosti a nepřekonatelným sklonem k samotě. Zmítá se od 

slepé poslušnosti vůdci, jehož si sám vyvolil, ke vzdornému odporu vůči všem a vůči každé 

autoritě.
194

“ 

 

„Puberta je jen jednou z dalších fází vývoje lidského života. Je časově nejbližším opakováním 

infantilní sexuální periody. Časově odlehlejším opakováním je později klimakterium. Každá z těchto 

sexuálních period je znovuoživením period předešlých, každá ovšem přispívá k pohlavnímu životu 

člověka něčím vlastním.
195

“ 

 

 „Oidipovské tužby se splňují v podobě nepříliš pokřivených fantazií a denních snů, středem zájmu 

se znovu stávají kastrační představy u chlapců a závist penisu u děvčat. A přitom celé toto vzedmutí 

obsahuje pramálo cizích prvků. Pouze nanovo vynáší na světlo denní to, co jsme již poznali jako 

obsah raně infantilní sexuality malého dítěte.
196

“ 

 

„Pubertální milostné vazby, bouřlivé a nestálé, nejsou vůbec objektní vztahy tak, jak tomu rozumíme 

u dospělých. Jsou to identifikace toho nejprimitivnějšího druhu, jaké známe třeba z počátků vývoje 

malého dítěte, kdy ještě nevznikla objektní láska. Pubertální nevěrnost pak zřejmě neznamená 

střídání lásek nebo přesvědčení, nýbrž jen ztrátu osobnosti, kterou způsobila změna identifikace.
197

“ 

 

Eric Ericson 

 

„Složená pojmenování jako „psycho-sexuální“ a „psycho-sociální“ jsou zřejmě míněna jako 

prolomení hranic mezi dvěma oblastmi, z nichž každá je zakotvena ve své vlastní metodologické a 

ideologické sféře, aby byla umožněna jejich vzájemná komunikace. Ale takové pokusy o propojení 

jen zřídka překonají tendencí člověka zaměňovat to, co může být zjištěno zaběhanými technikami, za 

skutečnou povahu věci. Naštěstí léčení vyžaduje vždy holistický přístup, který nepopírá zjištěná 

fakta, ale spíše se snaží zahrnout je do širšího, poněkud lépe vysvětlujícího kontextuexu.
198

“ 
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„Práce Freuda začala ve století Darwinova hledání vývojového původu druhů; a ethos nových 

humanistů požadoval, aby lidstvo, kdysi tak hrdé na své vědomí a na morální úroveň své 

předpokládané civilizované zralosti, přijalo objev svých primitivních kořenů v linii zvířecích 

předků, ve své vlastní prastaré prehistorii, a v infantilních stádiích ontogeneze.
199

“  

 

„Když Freud rozpoznal dětskou sexualitu, byla sexuologie někde tam, kde byla embryologie ve 

středověku. Dokonce, podobně jako tehdy embryologie předpokládala, že malinký, ale již úplný 

„homunculus“ je přichystán v mužově semeni k implantaci do dělohy ženy, aby tam vyrostl a odtud 

vykročil do života, sexuologie před Freudem předpokládala, že sexualita se objevuje a vyvíjí během 

puberty bez jakékoliv přípravné dětské fáze.
200

“ 

 

„V únoru 1973 se ve Filadelfii při příležitosti panelu věnovaného rekapitulaci knihy Anny Freudové 

(tehdy třicet sedm let staré) nabízela příležitost diskutovat některé sociální a společenské důsledky 

mechanismu obrany. Ptali jsme se, zda mohou obranné mechanismy být sdíleny, a tak získávat 

ekologickou hodnotu v životech lidí, kteří jsou ve vzájemných vztazích a ve společenském životě? V 

knize Anny Freudové jsou pasáže, které jasně odkazují na takové možnosti.
201

“ 

 

„Diskuze o obranách ega nás přenesla zpět do období, které bývalo někdy nazýváno ego-

psychologie, i když dnes stojíme před self-psychologií s podobnými aspiracemi. Osobně se nemohu 

vztahovat k žádnému z těchto směrů s psychosociální teorií, aniž bych, paradoxně, debatoval o tom, 

co je u člověka nejvíce individuální a přesto nejzákladnější pro společenské vědomí „My“. Míním 

vědomí „Já“, které je ústředním uvědomováním si jedince, že je vnímající a myslící bytost vybavena 

jazykem, která se může konfrontovat s vlastním self (složeného ve skutečnosti z několika self), a 

může konstruovat koncepci nevědomého ega.
202

“ 

 

„V souhrnu, proces formování identity se vynořuje jako vyvíjející se konfigurace – konfigurace, 

která postupně integruje konstituční danosti, svébytné libidnostní potřeby, upřednostňované 

schopnosti, významné identifikace, efektivní obrany, úspěšné sublimace a konsistentní role. Všechno 

to však může vyrůstat pouze ze vzájemného přizpůsobení jednotlivých možností, technologických 
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světových názorů, a z náboženských nebo politických ideologií.
203

“ 

 

„Dnes bych neváhal vymezit základní rozdíl mezi teoretickým přístupem a klinickým přístupem, 

charakterizujícím náš výcvik, jako rozdíl mezi využíváním energie v minulém století a důrazem na 

komplementaritu a relativitu v tomto století.
204

“  

 

„Existence lidských bytostí závisí v každém okamžiku na třech procesech organizace, které se musí 

vzájemně doplňovat. Je to, bez ohledu na pořadí, biologický proces hierarchické organizace 

orgánových systémů konstituujících tělo (soma); psychický proces organizující individuální 

zkušenost pomocí ego syntézy (psyche); a společenský proces kulturní organizace vzájemné 

závislosti osob (ethos).
205

“ 

 

„Nejvášnivěji milovaná osoba je nazývána „objektem“, a toto chybné pojmenování bere slovo 

objekt ze světa reálných věcí: ze světa, do kterého musí dítě také vložit mimořádně důležité emoční i 

intelektuální zájmy. V každém případě je psychosexuální aspekt věci doplňován psychosociální 

schopností čelit existenci primárního druhého stejně jako pochopení sama sebe jako samostatného 

self – ve světle druhých.
206

“ 

 

„Předpokládám, že ono první, nejméně jasné potvrzení popsané polarity „Já“ a „Druzí“ je 

základem pro rituály a estetické potřeby lidských bytostí díky vše zahrnující kvalitě, kterou 

nazýváme mysterium: aura posvátné přítomnosti. Mysterium nás stále znova ujišťuje o 

transcendované oddělenosti, ale také i o potvrzené odlišnosti, a tak o vlastním základu pocitu „Já“. 

Náboženství a umění jsou instituce s tradičně nejsilnějším požadavkem na kultivaci mysteriosity, jak 

může být rozpoznáváno v detailech rituálů, kterými je mysterium sdíleno ve shromáždění ostatních 

„Já“ - všichni nyní sdílejí vše-zahrnující „Já Jsem (Jehovah)“
207

“ 

 

„Co je poslední ritualizací zabudovanou do stylu stáří? Myslím, že je filo-sofická: neboť tím, že 

udržuje určitý pořádek a smysl při des-integraci těla a duše, může také obhajovat přetrvávající 

naději v moudrosti. Odpovídající nebezpečí ritualizace je však dogmatisms, nutkavá 

pseudointegrita, která pokud je spojena s nepřiměřenou mocí, může se stát znásilňující 
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ortodoxií.
208

“ 

 

„Freud pak krátce vyráží proti „materialistickému pohledu na historii“, která, jak říká, zdůrazňuje 

politický útlak prohlašováním, že „lidské ideologie nejsou nic jiného než produkty a nadstavby 

ekonomických podmínek té doby“: Lidstvo nikdy nežije jen v přítomnosti. Minulost tradice rasy a 

lidu, žije dále v ideologiích superega a podléhá jen pomalu vlivům přítomnosti a novým změnám; a 

tak dlouho, jak dlouho pracuje přes superego, hraje také silnou úlohu v lidském životě, nezávisle na 

ekonomických podmínkách.
209

“ 

 

„Karel Marx ve svém rukopise prohlašuje v roce 1844, že „jako všechny věci v přírodě se musí stát, 

člověk má také svůj akt stávání se – historii“. Pro „akt stávání se“ užívá Marx také slovo 

Entstehungsakt, což připomíná kombinaci aktivního „vynořování se“, „postavení se“ a „stávání 

se“; a zde je jasný vliv budoucí zralosti druhů. Ve srovnatelném utopickém prohlášení říká Freud 

„mohu nyní dodat, že civilizace je proces ve službách Erosu, jehož cílem je spojovat samostatné 

lidské jedince, pak rodiny, rasy, masy a národy do jedné velké jednoty, do jednoty lidstva.
210

“ 

 

„V každém případě je zřejmé, že psychosociální orientace splývá přirozeně s takovým vývojovým a 

historickým pohledem a že klinická pozorování provedená s tímto vědomím při práci s pacienty 

různého věku a v různých oblastech světa pomáhá ve vlastním procesu léčení registrovat osud 

základních lidských ctností a jádrových poruch v měnících se technologických a historických 

podmínkách. Tak může klinická práce doplňovat jinými způsoby hmatání pulzu na měnící se historii 

a rozšiřujícím se všelidském vědomí.
211

“ 

 

Slavoj Žižek 

 

„Pokud je komunismus skutečně „věčnou“ Ideou, pak se podobá hegelovské „konkrétní 

univerzalitě“: je věčná nikoliv v tom smyslu, že by šlo o soubor určitých abstraktně-universálních 

vlastností, které by mohly být aplikovány kdekoliv, nýbrž v tom smyslu, že musí být v každé dějinné 

situaci znovu objevena.
212

“ 
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„Ačkoliv „vládnoucí třída“ se neztotožňuje s populistickým morálním programem, toleruje 

„morální válku“ jako prostředek k udržení nižších tříd na uzdě, jinými slovy, umožňuje nižším 

třídám vyjádřit svou zlobu, aniž by narušily ekonomické status quo. To ovšem neznamená nic jiného, 

než že kulturní válka je vytěsněnou podobou třídní války – ve vší úctě k těm, kteří tvrdí, že žijeme v 

posttřídní společnosti.
213

“ 

 

„Řečeno tradičním marxistickým jazykem, ústředním úkolem vládnoucí ideologie v současné krizi je 

uvést do oběhu interpretaci, která bude za příčinu krize vydávat nikoliv globální kapitalistický 

systém jako takový, ale jeho sekundární a čistě nahodilé deviace. Podobně se v éře takzvaného 

„reálného socialismu“ pokoušeli prosocialističtí ideologové zachránit ideu socialismu tím, že 

svalovali vinu za neúspěchy tehdejších „lidových demokracií“ na neautentickou verzi socialismu, 

nikoliv na selhání samotné myšlenky – existující socialistické režimy údajně potřebovali radikálně 

zreformovat, a nikoliv svrhnout a odstranit.
214

“ 

 

„V Bídě filosofie (1847) Marx píše, že buržoazní ideologie si libuje v historizování: veškeré sociální, 

náboženské a kulturní formy jsou historické, nahodilé a relativní – všechny formy vyjma jí samotné. 

Historie kdysi existovala, dnes už ale žádná není.
215

“  

 

„Kapitalismus je první socioekonomický řád, jenž detotalizuje význam: není globální v rovině 

významu (neexistuje žádný „kapitalistický světonázor“, žádná „kapitalistická civilizace“ ve 

vlastním smyslu; základním poučením z globalizace je tedy skutečnost, že kapitalismus může 

koexistovat se všemi civilizacemi, s křesťanskou, hinduistickou stejně jako budhistickou).
216

“ 

 

„Všechno, co si dnes spojujeme se svobodou a liberální demokracií (odbory, univerzální volební 

právo, bezplatné všeobecné vzdělání, svoboda slova atd.), bylo dosaženo prostřednictvím dlouhého 

a obtížného zápasu nižších tříd v průběhu devatenáctého a dvacátého století – jinými slovy, v 

žádném případě to nebyl výsledek „přirozené“ evoluce kapitalistických výrobních vztahů.
217

“ 

 

„V žádném případě bychom se neměli vzdávat konceptu proletariátu nebo proletářské perspektivy; 

přítomná konstelace nás naopak vede k tomu, abychom ji radikalizovali, a dali jí tak existenciální 
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rozměr dalece přesahující i tu nejdivočejší Marxovu představivost. Potřebujeme mnohem 

radikálnější pojetí proletářského subjektu, subjektu zredukovaného na prchavý bod karteziánského 

cogito.
218

“ 

 

„V protikladu ke klasickému marxismu, jenž věřil, že „dějiny jsou na naší straně“ (proletariát 

naplní svou historickou úlohu stát se nositelem univerzální emancipace), hraje v současné 

konstelaci „velký Druhý“ proti nám: pokud bude spontánní historický vývoj ponechán sám sobě, 

povede to ke katastrofě, k apokalypse; tuto pohromu může odvrátit pouze ryzí voluntarismus, jinými 

slovy, naše svobodné rozhodnutí vzepřít se historické nutnosti.
219

“ 

 

„Kvůli všudypřítomnosti se ideologie může jevit jako svůj protiklad, totiž nonideologie, jako jádro 

naší lidské identity uložené pod všemi možnými ideologickými nálepkami.
220

“  

 

„Jednou z možností, jak praktikovat kritiku ideologie, je tudíž vynalézání strategií demaskujících 

toto pokrytectví „vnitřního života“ a jeho „upřímných“ emocí. Zkušenost, jako máme o našich 

životech zevnitř, příběh, který si vyprávíme o sobě samých, abychom si vyložili, co děláme, je tedy 

lež – pravda je spíše někde venku, v tom, co děláme.
221

“ 

 

 „Symptom je výjimka, která čeří povrch falešného zdání, moment vyhřeznutí potlačované 

freudovské „druhé scény“, fetiš funguje jako ztělesněná Lež, která nám dovoluje unést 

nesnesitelnou pravdu. Přesně v tomto smyslu jsou podle Marxe peníze fetišem: předstírám, že jsem 

racionální, pragmatický subjekt, jenž si je dobře vědom, jak se věci skutečně mají, ve skutečnosti 

však ztělesňuji svou popřenou víru v monetární fetiš.
222

“ 

 

„Ústřední problém, jemuž dnes čelíme, je to, jak převaha (či dokonce hegemonická role) 

„intelektuální práce“ v pozdním kapitalismu modifikuje Marxovo základní schéma odcizení práce 

od jejích objektivních podmínek a revoluce jako opětovného subjektivního přivlastnění těchto 

podmínek. V oblastech služeb jako World Wide Web jsou produkce, směna a konzumace 

neoddělitelně provázané a potenciálně dokonce totožné: produkt mé práce je ihned předán jinému a 

ihned je jím zkonzumován. Marxovo klasické pojetí zbožního fetišismu, kdy „vztahy mezi lidmi“ 

                                                 
218  Žižek, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška str. 119 

219  Žižek, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška str. 198 

220  Žižek, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška str. 54 

221  Žižek, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška str. 55 

222  Žižek, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška str. 87 



93 

 

nabývají podoby „vztahů mezi věcmi“, musí tedy být radikálně přehodnocen
223

.“ 

 

„V „postmoderním“ kapitalismu trh opanoval nové oblasti, které byly až dosud pokládány za 

výsadní doménu státu, od vzdělávání přes vězeňství až po právo a ochranu veřejného pořádku. Když 

je „imateriální práce“ (vzdělávání, terapie atd.) oslavována jako typ práce, která bezprostředně 

vytváří sociální vztahy, neměli bychom zapomínat, co to znamená ve zbožní ekonomice: totiž to, že 

nové oblasti života, až doposud z působnosti trhu vyloučené, jsou nyní komodifikovány.
224

“ 

 

„Skoro jako by se tři komponenty výrobního procesu – intelektuální plánování a marketing, 

materiální produkce, zajišťování materiálních zdrojů – stávaly čím dál autonomnějšími a stále více 

vystupovaly jako samostatné sféry. Ve svých sociálních dopadech se toto rozdělení manifestuje v 

podobě „tří hlavních tříd“, s nimiž se setkáváme v dnešních rozvinutých společnostech, které nejsou 

třídami v pravém slova smyslu, ale spíše třemi různými odnožemi pracující třídy: s intelektuálními 

pracovníky, tradiční manuálně pracující dělnickou třídou a společenskými vyděděnci 

(nezaměstnaní, lidé žijící ve slumech a v dalších mezerách veřejného prostoru).
225

“  

 

„Chceme-li tedy opět aktualizovat komunistickou Ideu, musíme se zaměřit na samotný kapitalismus: 

současný „světa-prostý“ kapitalismus radikálně mění samotné souřadnice komunistického zápasu – 

nepřítelem není již stát, který by bylo třeba podemílat v uzlovém bodě jeho symptomální torze, ale 

proud permanentní spontánní revolucionalizace.
226

“  

 

„Jak je možné, že v nynější éře oduševnělého hodónismu, kdy je smysl našich životů explicitně 

definován jako hledání štěstí, trpí tolik lidí úzkostí a rozmáhají se deprese? Záhada štěstí a 

poživačnosti, které samy sebe sabotují, činí poselství Freudova učení mnohem aktuálnějším než 

kdykoliv předtím.
227

“ 

 

„Co je příčinou toho, že pracující třída není schopna dokonat přechod od vědomí o sobě k vědomí 

pro sebe a konstituovat se jako revoluční aktér? Tento problém byl hlavním motivem obratu k 

psychoanalýze, jejímž úkolem mělo být objasnit nevědomé libidózní mechanismy bránící vzestupu 

třídního uvědomění, mechanismy vepsané do samotného bytí (sociální situace) pracující třídy. Takto 
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bylo možné zachránit pravdu marxistické socioekonomické analýzy, aniž by bylo zároveň nezbytné 

uchylovat se k „revizionistickým“ teoriím o vzestupu střední třídy.
228

“ 

 

„Lacan tvrdil, že (freudovský) symptom vynalezl již Marx: podle Marxe i Freuda vede cesta k 

poznání pravdy systému (společnosti, psyché) skrze to, co se nutně musí jevit jako „patologická“ 

marginální či nahodilá distorze tohoto systému: přeřeknutí, sny, symptomy, ekonomické krize.
229

“ 

 

„Než však začneme lamentovat nad projevy „odcizení“ vyplývající z okolnosti, že „vztahy mezi 

lidmi“ byly nahrazeny „vztahy mezi věcmi“, neměli bychom ztrácet ze zřetele i jeho opačný, 

osvobozující účinek: přesun fetišismu do „vztahů mezi věcmi“ defetišizuje „vztahy mezi lidmi“, 

když jim dovoluje osvojit si „formální“ svobodu a autonomii. Jakkoliv jsem v tržní ekonomice de 

facto závislý, tato závislost je nicméně „civilizovanou“ závislostí, realizovanou ve formě 

„svobodné“ tržní směny mezi mnou a jinými lidmi, a nikoliv ve formě bezprostředního vazalství 

nebo fyzického donucování.
230

“  

 

Erich Fromm 

 

„Duch hrdosti a optimismu charakterizují západní kulturu v několika posledních staletích. Je to 

hrdost na rozum jako na onen nástroj, kterým se člověk chápe přírody a ovládá jí; je to důvěra, že je 

možno nalézt co největší štěstí pro co největší množství lidí a tím splnit nejsmělejší naděje lidstva. 

Tato hrdost člověka je oprávněná. Svým rozumem vybudoval člověk takový materiální svět, jehož 

skutečnost dokonce přesahuje sny a pohádkové utopické fantazie.
231

“ 

 

„Přesto se dnešní člověk cítí nejistý a je čím dál tím víc zmaten. Pracuje a namáhá se a přesto je si 

hluboce vědom jakési pomíjivosti ve vztahu ke své činnosti. Zatímco jeho moc nad hmotou vzrůstá, 

cítí se současně ve svém individuálním životě a ve společenských vztazích bezmocný.
232

“ 

 

„Je zajímavé zde položit otázku, proč naše doba ztratila smysl života jako umění. Zdá se, že se 

moderní člověk domnívá, že čtení a psaní jsou umění, kterým je třeba se učit, a že je sice třeba 

obsáhlých studií, aby se člověk stal architektem, inženýrem nebo kvalifikovaným dělníkem, ale že 
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život sám je něco tak jednoduchého, že není třeba žádného zvláštního úsilí naučit se mu.
233

“ 

 

„Moderní společnost naučila člověk přes všechno zdůrazňování štěstí, individuality a osobního 

užitku, aby si uvědomil, že cílem jeho života není jeho štěstí (nebo, abychom použili teologického 

termínu, jeho spása), ale splnění jeho povinností k práci; jinými slovy jeho úspěch. Peníze, prestiž a 

moc se staly hnací silou a smyslem jeho bytí. Člověk jedná v iluzi, že jeho jednání leží v jeho 

vlastním zájmu, ačkoliv ve skutečnosti slouží všem ostatním, jen né zájmům svého vlastního já. 

Všechno je mu důležité, jenom ne jeho vlastní život a umění žít.
234

“ 

 

„Sny dnešních obyvatel New Yorku nebo Paříže jsou tytéž jako sny popisované lidmi, kteří žili před 

několika tisíci lety v Aténách nebo Jeruzalémě. Sny starověkých i současných lidí jsou psány týmž 

jazykem jako mýty, jejichž autoři žili na úsvitu dějin. Je to jediný univerzální jazyk, jaký kdy lidstvo 

vyvinulo a který je stejný ve všech kulturách v průběhu dějin.
235

“ 

 

„V několika posledních desetiletích došlo ke změně v postoji vůči mýtům a snům. Tato změna byla 

vyvolána hlavně Freudovým dílem. Freud se nejprve pokoušel jen pomoci neurotickým pacientům, 

aby porozuměli důvodům svého onemocnění, ale pak sen pochopil jako univerzální lidský fenomén, 

který lze nalézt stejně u nemocných i u zdravých lidí. Zjistil, že sny se v podstatě neliší od mýtů a 

pohádek a že – rozumíme-li jazyku snů – lze rozumět i mýtům a pohádkám.
236

“ 

 

„Freud označil výklad snů za via regia, za královskou cestu k poznání nevědomí a k poznání nejvíce 

motivující síly našeho patologického, ale i normálního chování. Kromě tohoto obecného tvrzení o 

podstatě snů se Freud důrazně a poněkud rigidně přiklonil k jedné z nejstarších teorií, totiž že sen je 

splněním iracionálních vášní, které jsme v našem bdělém životě potlačili.
237

“   

 

„Výzkum mýtů a snů je stále v plenkách. Trpí různými nedostatky. Jedním z nich je dogmatismus, a 

strnulost, které pocházejí z požadavků různých psychoanalytických škol, z nichž každá tvrdí, že ona 

jediná rozumí symbolickému jazyku. Tak ztrácíme schopnost vidět mnohostrannost symbolického 

jazyka.
238

“  
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„Moje definice snu jako duševní činnosti v podmínkách spánku se sice zakládá na Freudově teorii 

snu, ale v mnohém ohledu stojí v ostrém protikladu vůči ní. Podle mého názoru mohou být sny 

výrazem jak nejnižších a naprosto iracionálních, tak i nejvyšších a nejcennějších funkcí naší duše. 

Freud má za to, že sny jsou vždy nevyhnutelně výrazem iracionální složky naší osobnosti.
239

“ 

 

„Důvod pro Freudovo posuzování dítěte lze hledat v tom, že za úlohu společnosti považuje 

podněcování člověka k potlačování nemorálních a asociálních tužeb, aby se tak vyvinuly 

společensky hodnotné charakterové rysy. Tato proměna zla v dobro se podle Freuda děje 

prostřednictvím mechanismů, které nazývá „reakční výtvor“ a „sublimace“.
240

“   

 

„Nevědomí není ani Jungova mytická říše zděděných zkušeností dějin druhu, ani to není Freudovo 

sídlo iracionálních libidózních sil. Musíme mu spíše porozumět dle zásady: „Co myslíme a cítíme, 

je ovlivňováno tím, co konáme.“
241

“  

 

„Zatímco Freud měl spíše sklon spoléhat se hlavně na volné asociace a sen chápal jako výraz 

infaltilních a iracionálních přání, Jung stále více opouštěl volnou asociaci a interpretoval sen 

neméně dogmaticky jako výraz moudrosti nevědomí. Věřil, že nevědomí je občas schopno zjevit 

inteligenci a účelovou zaměřenou, které přesahují momentálně možné vědomé nahlédnutí. Potud 

nemám proti tomuto tvrzení co namítnout. Avšak Jung jde ještě dále a tvrdí, že tento fakt je 

bezpochyby základním religiózním fenoménem a hlas, který mluví v našich snech, není náš vlastní, 

nýbrž pochází ze zdroje, který nás překračuje.
242

“ 

 

„Hlavní rozdíl mezi touto a Freudovou teorií charakteru spočívá v tom, že vlastní základ charakteru 

se nehledá v různých formách utváření libida, ale v různých specifických způsobech, kterými se 

člověk dostává do vztahu ke světu. Člověk se dostává v životním procesu do vztahu ke světu 1. 

osvojením si věci a asimilací s nimi, 2. tím, že se dostává do vztahu k lidem (a k sobě samému). 

První způsob nazývám asimilačním procesem, druhý procesem zespolečenštění. Obě formy jsou 

„otevřené“, a nikoli jako u zvířat determinovány pudem. Systém charakteru může pro člověka platit 
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jako náhražka aparátu pudů, který mu chybí.
243

“ 

 

„Rozdíl mezi Jungovou interpretací a mou vlastní lze shrnout takto: Je tu shoda, že ve spánku jsme 

často moudřejší a slušnější než za bdění. Jung tento fenomén vysvětluje předpokladem 

transcendujícího zdroje zjevení, zatímco já věřím, že to, co si myslíme ve spánku, je naše myšlení, a 

že vlivy, kterým jsme vystaveni za bdění, mají na naše intelektuální a morální schopnosti v mnohém 

ohledu nežádoucí vliv.
244

“  

 

„Sen skutečně vyjadřuje hluboký rozpor v celku Freudovy osobnosti a v jeho životním díle. Hlavní 

předmět jeho zájmu a jeho vědecké práce jsou láska a sexualita. On sám je puritán a především na 

něm pozorujeme jeho averzi vůči sexualitě a slasti, spojenou s rezignující tolerancí vůči této lidské 

slabosti. Není v žádném případě – jak se často chybně vykládalo – zástupcem „smyslově – ferivolní  

nemorální vídeňské atmosféry“, nýbrž zcela naopak je puritánem, který jen právě proto dokáže tak 

uvolněně psát o sexualitě a lásce, protože je umístil do herbáře. Snaží se právě tento konflikt skrýt 

tím, že smysl snů vykládá chybně.
245

“ 

 

„Pokusím se ukázat, že charakterová struktura zralé a ucelené osobnosti, tedy produktivní 

charakter, je původem a základem „ctnosti“ a že „neřest“ není konec konců nic jiného než 

lhostejnost k vlastnímu „já“ a sebemrzačení. Nejvyšší hodnoty humanistické etiky nejsou ani 

negace vlastního individua a sobectví, ale sebeláska, ani rezignace na vlastní existenci, ale 

přitakání svému skutečnému lidskému já. Jestliže má mít člověk důvěru v hodnoty, pak musí znát 

sám sebe a svoje dobré a tvůrčí vlastnosti.
246

“ 

 

„Doposud se podniklo z filosofické a psychologické strany jenom několik málo pokusů aplikovat 

výsledky psychoanalýzy při vývoji etické teorie. To překvapuje tím víc, protože právě 

psychoanalytická teorie přinesla objevy, které mají mimořádný význam pro teorii etiky. Za 

nejdůležitější je třeba považovat skutečnost, že předmětem psychoanalýzy jako prvního moderního 

psychologického systému je celá osobnost člověka a nikoli jeho vzájemně izolované aspekty.
247

“  

 

„Autoritářské svědomí je hlas zvnitřněné vnější autority, rodičů, státu, nebo kohokoli jiného, kdo je 
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v určité kultuře autoritou. Pokud zůstávají vztahy lidí vůči autoritám vnější, bez etické sankce, je 

těžko mluvit o svědomí; takové jednání je pouze účelové, je regulováno strachem před trestem a 

nadějí na odměnu, je stále závislé na přítomnosti těchto autorit, na jejich znalosti o počínání lidí a 

jejich údajné nebo skutečné schopnosti trestat a odměňovat. Autoritářské svědomí je to, co Freud 

popsal jako nad-já; ale jak ukáži později, je to jen jednou formou svědomí nebo snad předběžné 

stádium ve vývoji svědomí.
248

“ 

 

„Humanistické svědomí není zvnitřněným hlasem autority, kterou si přejeme potěšit a které se 

bojíme znelíbit se; je to náš vlastní hlas, přítomný v každé lidské bytosti a nezávislý na vnějších 

sankcích a odměnách. Jestliže se láska dá definovat jako důkaz schopnosti milovat spolu s péčí o 

milovanou bytost a s úctou pro její jedinečnost, může se humanistické svědomí právem nazvat 

hlasem naší láskyplné péče o sebe.
249

“ 

 

„Lidská duše vládnoucích i ovládaných je odváděna od lidského úkolu, totiž lidsky cítit a myslet, 

používat a dále rozvíjet schopnosti rozumu a lásky, které jsou v člověku, protože člověk by bez jejich 

plného rozvinutí zůstal mrzákem. V tomto pozvolném odchylování se charakter člověka zkazil. Cíle, 

které jsou v rozporu se zájmy pravého lidského já, vystupují do popředí.
250

“ 

 

„Představa, že všichni lidé jsou stejně stvořeni, znamenala, že všichni lidé mají stejné základní 

právo nebýt považováni za prostředek, ale za účel. Dnes tato rovnost znamená právě tolik jako 

vyměnitelnost, což je samo o sobě negací individuality. Rovnost by měla být předpokladem, aby se 

jedinec mohl rozvinout. Místo toho dnes rovnost znamená právě tolik jako „zničení individuality“, 

čímž je míněno pro tržní orientaci tak charakteristické „sebeodosobnění“.
251

“ 

 

„Kdyby byl člověk schopen neomezeně se proměňovat, pak by mohl být opravdu navždy proměněn 

normami a institucemi, které jsou zaměřeny proti jeho blahu, aniž by existovala možnost 

mobilizovat síly vlastní lidské přirozenosti tak, aby se dosáhlo změny. V takovém případě by byl 

člověk jen loutkou společenských dohod a nikoli, jak dokázal ve svých dějinách aktivní bytostí, která 

svým vnitřním založením ostře reaguje na mocný tlak sociálních a kulturních poměrů. Kdyby byl 

tedy člověk jen reflexem kulturních forem, pak by fakticky nemohl být žádný společenský řád 
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kritizován a posuzován z hlediska dobra pro člověka, protože by zde nebylo žádné pojetí 

„člověka“.
252

“ 

 

„Společnost může být organizována tak, že se normy nutné pro její zachování dostávají do konfliktu 

s univerzálními normami, nezbytnými pro plný rozvoj jejích členů. To platí zvláště ve společnostech, 

v nichž privilegované skupiny ovládají nebo vykořisťují ostatní. Zájmy privilegované skupiny jsou v 

rozporu se zájmy většiny, ale protože společnosti funguje na základě této třídní struktury, jsou 

normy vnucené všem privilegovanou skupinou nutné pro sebezáchovu všech do té doby, dokud se 

struktura společnosti fundamentálně nezmění.
253

“ 

 

„Člověk není nepopsaným listem, na který může kultura psát svůj text. Je reálnou bytostí, která je 

nabita energií a která je specificky utvářena, přizpůsobuje se a při tom reaguje specifickým a 

zjistitelným způsobem na vnější podmínky. Kdyby se člověk přizpůsobil vnějším podmínkám tak, 

jako to dělá zvíře, změnou své vlastní přirozenosti, a kdyby mohl žit jen za takových podmínek, pro 

které vyvinul zvláštní schopnost adaptace, pak by tím znemožnil jakýkoli dějinný vývoj a dospěl by 

do slepé uličky zvláštního vývoje, který je osudem každého zvířecího druhu. Na druhé straně kdyby 

se člověk mohl přizpůsobit všem podmínkám, aniž by musel bojovat proti těm, které neodpovídají 

jeho přirozenosti, neměl by právě tak žádných dějin.
254

“ 

 

„Rozum, požehnání člověka, je současně i jeho prokletím. Nutí člověka, aby se bez ustání zabýval 

řešením rozporu, který je sám o sobě neřešitelný. Člověk existuje ve stavu stálé a nevyhnutelné 

nevyrovnanosti. Život člověka se nedá „žít“ tím, že by se opakoval vzor jeho druhu; člověk sám 

musí žít. Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a 

kterému nemůže uniknout.
255

“ 

 

„Protože se moderní člověk současně považuje za zboží i za prodavače tohoto zboží, je jeho 

sebevědomí závislé na předpokladech, které se vymykají jeho kontrole. Jestliže má „úspěch“ - je 

cenný, nemá-li, je bezcenný. Pocit nejistoty, která takto vzniká, se dá sotva přecenit. Jestliže člověk 

věří, že jeho vlastní hodnota není představována především jeho vlastními lidskými kvalitami, ale 

úspěchem v stále se měnících podmínkách trhu, pak se jeho sebevědomí stává nejisté a vede ke stálé 

                                                 
252 Fromm, Erich. Člověk a psychoanalýza str. 21 

253 Fromm, Erich. Člověk a psychoanalýza str. 189 

254 Fromm, Erich. Člověk a psychoanalýza str. 23 

255 Fromm, Erich. Člověk a psychoanalýza str. 37 



100 

 

potřebě po uznání ostatními.
256

“  

 

„Člověk má důvěru v sebe sama. Jsme si vědomi své existence, jádra své osobnosti, které je 

nezměnitelné a které se nemění po celý život přes měnící se okolnosti, bez ohledu na určité změny 

názorové nebo citové. Je to právě toto jádro, které je realitou pojmu „já“; na něm se zakládá naše 

přesvědčení o vlastní totožnosti. Nemáme-li víru ve vlastní vytrvalost, je náš pocit totožnosti 

ohrožen a stáváme se závislými na jiných lidech; to, zda schvalují naše činy, se pak stává základem 

našeho pocitu totožnosti.
257

“ 

 

„Obecně rozšířená představa o Marxově „materialismu“ - jako něčeho, co odporuje duchovnímu 

životu a co směřuje k jednotvárnosti a poddanství – je krajně falešná. Marxovým cílem byla 

duchovní emancipace člověka, jeho osvobození z pout ekonomických předurčení, obnovení lidské 

celistvosti a vytvoření předpokladů jednoty a harmonie s druhými lidmi a přírodou. Marxova 

filosofie, jazykem sekulárním a netheistickým, učinila v tradici prorockého mesianismu nový a 

radikální krok vpřed; zaměřila se na plné uskutečnění individualismu: - na cíl, který západní 

myšlení sledovalo od renesance a reformace hluboko do devatenáctého století.
258

“ 

 

„Marxova teorie nepředpokládá, že hlavním lidským motivem je touha po materiálním zisku, 

skutečným Marxovým cílem je osvobodit člověka od tlaku ekonomických potřeb, aby mohl být plně 

lidským; Marx se zabývá především emancipací člověka jako jednotlivce, překonáním odcizení, 

obnovením jeho talentu vytvořit plnokrevný vztah k lidem a k přírodě; Marxova filosofie zakládá 

duchovní existencionalismus v sekulárním jazyce a touto svou duchovní kvalitou stojí v protikladu k 

materialistickému chování a špatně maskované materialistické filosofii naší doby. Marxův cíl, 

socialismus, spočívající na jeho teorii člověka, je ve své podstatě prorockým mesianismem, 

vyjádřeným jazykem devatenáctého století.
259

“ 

 

„Hlavní rozdíl mezi Marxem a většinou autorů osmnáctého a devatenáctého století vězí v tom, že 

Marx nepovažuje kapitalismus za plod lidské přirozenosti a kapitalistickou motivaci za motivaci 

obecně lidskou. Nesmyslnost názoru, že touha po maximálním zisku je dle Marxe nejhlubší lidskou 

motivací, se ukáže ještě víc, vezmeme-li v potaz, že k otázce lidských pudů se Marx nejednou 
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vyjádřil velmi jasně. Rozlišuje konstantní nebo též „fixní“ pudy, „které existují za všech podmínek a 

které změnou společenských podmínek se proměňují jen co do své formy a zaměření“, a „relativní 

pudy“, jež „vděčí za svůj vznik určitému typu společenské organizace.“
260

“ 

 

„Práce a kapitál nebyly pro Marxe jen a pouze kategorie ekonomické; byly to kategorie 

antropologické, prosycené hodnotami, jež vyrůstají z jeho humanismu. Akumulovaný kapitál 

představuje minulost; naopak práce je, nebo spíš by měla být, až bude svobodná, výrazem života. 

Marx v Komunistickém manifestu píše, že „v buržoazní společnosti panuje minulost nad 

přítomností, v komunistické společnosti přítomnost nad minulostí. V buržoazní společnosti je kapitál 

samostatný a individuální, kdežto pracující individuum nesamostatné a neindividuální.“
261

“ 

 

„V Marxově pojetí odcizení provedli dějiny jen jedinou úpravu. Marx považoval pracující třídu za 

nejvíce odcizenou, a proto tvrdil, že emancipace odcizení by měla nutně začít osvobozením pracující 

třídy. Marx nepředvídal, do jaké míry se odcizení stane osudem velké většiny lidí, zvláště stále se 

zvětšující skupiny lidí, kteří místo se stroji pracují se symboly a lidmi. Vždyť úředník, obchodník, 

manažer je dnes více odcizen než kvalifikovaný manuálně pracující člověk.
262

“ 

 

„Marx mohl stěží předvídat, do jaké míry se věci a okolnosti, jež jsme vytvořili, stanou našimi pány. 

Pravdivost jeho proroctví nedokazuje nic drastičtěji než to, že celý lidský rod je dnes zajatcem 

jaderných zbraní, které sám vytvořil a politických institucí, jež rovněž jsou jeho vlastním výtvorem. 

Vyděšené lidstvo s úzkostí vyhlíží, zda bude zachráněno z moci věcí, které samo vytvořilo, a zbaveno 

zaslepené činnosti byrokracie, kterou si samo zřídilo.
263

“ 

 

„Poznamenejme, že Marx, podobně jako Spinoza a pozdní Freud, měl za to, že většina toho, co si 

lidé vědomě myslí, je „falešným“ vědomím, je ideologií a racionalizací – že člověk si není vědom 

hlavních pramenů svého jednání. Jednání podle Freuda pramení v libidózním puzení; podle Marxe 

v celé společenské organizaci, která lidské jednání zaměřuje jistým směrem a brání člověku, aby si 

uvědomil jisté skutečnosti a zkušenosti.
264

“  

 

„Velká tradice humanistického etického myšlení vytvořila základy pro hodnotící systémy, které 
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spočívají na svéprávnosti a rozumu člověka. Jestliže tedy humanistická etika spočívá na poznání 

lidské bytosti, pak by se byla moderní psychologie a zvláště psychoanalýza musela stát jedním z 

nejsilnějších impulsů pro rozvoj humanistické etiky. Zatímco však psychoanalýza mohutně obohatila 

naše vědění o člověku, nerozšířila naše poznatky o tom, jak by měl člověk žít a jak by měl jednat.
265

“ 

 

„Pokusem proměnit psychologii v jednu z přírodních věd se psychoanalýza dopustila chyby tím, že 

odtrhla psychologii od problémů filosofie a etiky. Přehlédla, že lidskou osobnost nelze pochopit, 

pokud nenahlížíme na člověka v jeho celistvosti, která zahrnuje potřebu nalézt odpověď na otázku 

po smyslu jeho bytí a nalézt normy, podle nichž by měl žít. Freudův „homo psychologicus“ je právě 

tak neskutečná konstrukce, jako „homo economicus“ klasické ekonomie.
266

“   

 

„Člověk nemůže žít bez víry. Základním problémem naší generace i generací dalších je otázka, zda 

to bude iracionální víra ve vůdce, ve stroje, v úspěch, nebo racionální víra v člověka, založená na 

zkušenosti o vlastní produktivní činnosti.
267

“ 

 

„Marx bojoval proti náboženství z toho důvodu, že je odcizené a nenaplňuje pravé potřeby člověka. 

Marxův boj s Bohem je ve skutečnosti bojem s modlou, která byla nazvána Bohem. Marx už na 

konci svých univerzitních studií napsal jako motto své disertace: „Bezbožní nejsou ti, kteří pohrdají 

bohy mas, nýbrž ti, kteří mínění mas připisují bohům.“ Marxův atheismus je nejvyšší formou 

racionální mystiky.
268

“ 

 

„Víra v lidstvo je založena na myšlence, že možnosti člověka v potřebných podmínkách umožní 

vybudovat sociální řád na zásadách rovnosti, spravedlnosti a lásky. Dosud se lidstvu nepodařilo 

takový řád vybudovat, a proto přesvědčení, že je to možné, vyžaduje víry. Ale právě jako každá 

racionální víra není ani tato víra jenom zbožným přáním, ale zakládá se na důkazech o předešlých 

úspěších lidstva a na vnitřní zkušenosti každého jednotlivce, na jeho vlastní zkušenosti o rozumu a 

lásce.
269

“  

 

„Prožitek radosti a štěstí je, jak jsem ukázal, nejen výsledkem produktivního žití, ale také jeho další 

pobídkou. Represe zla může vycházet z ducha sebetrestání a smutku; nic víc však nepřispívá k dobru 
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v humanistickém smyslu než prožitek radosti a štěstí, které doprovází jakoukoliv produktivní 

činnost. Každé zvýšení radosti, kterou ta či ona kultura poskytuje, má pro etickou výchovu jejích 

členů větší význam než všechna varování před trestem nebo kázání o ctnosti.
270

“  

 

„Socialismus spojuje prorocko-křesťanskou myšlenku společnosti jako půdy pro duchovní 

sebeurčení člověka, s ideou individuální svobody. Proto je socialismus opakem církve, omezující 

lidského ducha, i opakem liberalismu, oddělujícího od sebe společnost a morální hodnoty. A 

vzhledem k autoritářství a podceňování humanistických hodnot je socialismus opakem stalinismu a 

chruščevismu. Socialismus je zrušením lidského sebeodcizení a znovuzrozením člověka jako 

skutečné lidské bytosti.
271

“ 
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8.3 Evidenční list 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za 

studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné 

práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v 

předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
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