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Výzkum spočívá v rozboru odborné literatury. Věcně jej lze charakterizovat jako zkoumání 
přínosu psychobiografie, konkrétně psychoanalytické, ke Goethologii.

Tu nepsychoanalytickou Goethologii autorce reprezentují R. Friedenthal a jeho Goethe: jeho 
život a doba; a A. Seeleová a její Ženy kolem Goetha. Psychoanalytickou pak S. Freud a jeho Jedna 
vzpomínka z dětství a K. Eissler a jeho dvoudílná práce Goethe: A psychoanalytical study. Svou 
pozornost autorka soustředí na to, jak tito autoři interpretují vztah Goetha k jeho o patnáct měsíců 
mladší sestře Kornélii. Výsledky první fáze zkoumání textů zmíněných čtyř autorů prezentuje autorka 
v kapitolách 4. Přístupy k rozborům Goetha (s. 14–48) a 5. Komparace přístupů (s. 49–57). První fázi 
zkoumání pak končí formulací tří „hypotéz“ – vlastně tematizací otázek, jejichž prostřednictvím se 
snaží o zobecňující uchopení celé problematiky.

Tu logicky první by šlo parafrázovat následujícím způsobem: Byli k sobě Goethe a Kornélie 
skutečně přitahování také sexuální přitažlivostí? Ty druhé dvě se ptají po tom, zda tato sexuální 
přitažlivost skutečně čerpala energii v distanciaci sourozenců od rodičů a v přenesení sexuální touhy z 
matky na sestru a z otce na syna.

Druhá fáze zkoumání textů zmíněných autorů je tedy věnovaná odpovědím na tyto dvě otázky 
a jejich, řekněme, problematizaci či komplikaci: kapitoly 6. Vývojové období řešení incestních otázek 
(s. 58–66) a 7. Diskuse (s. 67–74).

Co se kritiky autorčina textu týče, mám dvě. Za prvé, v obou fázích rozboru textů zmíněných 
čtyř autorů se autorka rovněž snaží vstoupit do diskuse se zmíněnými čtyřmi autory jako rovnoprávný 
aktér. To je chvályhodné. Díky proplétání řeči rozboru a výkladu odborných textů o Goethovi a 
Kornélii a řeči autorčina vlastního rozboru vztahu mezi Goethem a Kornélií však není zcela jasné: (1) 
Co je vtip a co omezenost interpretací zkoumaných čtyř autorů; (2) V čem vlastně spočívá přínos 
psychoanalytických interpretací k těm od klasických historiků; (3) Co je přínosem interpretací 
samotné autorky.

Za druhé, autorka při této „proplétací“ prezentaci výsledků své práce nakonec jasně 
nevysvětlí, proč by se v případě vzájemné sexuální přitažlivosti mezi Goethem a Kornélií mělo 
uvažovat o jejím výkladu reakcí na utrpení v Oidipských komplexech Goetha a Kornélie. Ale ani to, 
proč by se o tomto výkladu mělo pochybovat. Která historická fakta lze tedy zavedením pojmu 
Oidipský komplex vyložit? A která historická fakta tento výklad zpochybňují?

Dlužno dodat, že autorka se svým výzkumem propracovala na aktuálně zajímavou teoretickou 
půdu a dotýká se řady otázek, jejichž řešení v rámci rozsahu této diplomové práce už  nelze očekávat. 
Výklad Oidipským komplexem a diskuse s ním by možná bylo možné také chápat jako věc diskuse 
Eisslera s Freudem, ve které reagoval na to, že Freudovým žákům nebyly známé jeho rozbory 
erotických vztahů mezi sourozenci, nýbrž jen rozbory jejich vzájemné řevnivosti směřující k 
Adlerovskému teoretickému rozpracování – jak by odpovídalo autorčině prezentaci Freudovy 
interpretace Goethových vztahů se sourozenci (s. 17–20). O Eisslerových úvahách o tom, že Goethův 
vztah ke Kornélii by mohl být povahy opěrné volby, že však odpovídá spíše volbě narcistní (s. 56), by 
se dalo uvažovat také jako o nějakém směřováním k rozlišení komplexu Oidipského a 
sourozeneckého. A o celé jeho kapitole o vztahu Goetha a Kornélie by šlo uvažovat též tak, že 
předjímal boom psychoanalytického zájmu o sexuální vztahy mezi sourozenci, jak jej lze sledovat v 
prvním desetiletí 21. století: např. J. Mitchell: Siblings: Sex and Violance 2003; P. Coles: The 
Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis 2003; P. Coles: Sibling Relationships 2006; J. 
Edward: The Sibling Relationship: A Force for Growth and Conflict 2012.

Přes uvedené kritické poznámky v souhrnu práci autorky hodnotím jako úspěšné zvládnutí 
vytyčeného úkolu a doporučuji ji k obhajobě.
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