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(Posudek vedoucího.) 

 

 Jde o pozoruhodnou práci, která přesahuje nároky kladené na bakalářský stupeň. Investovaným 

pracovním úsilím, vlastní tvořivostí, důkladností v kvantitativním a kvalitativním zpracováním, poctivým čtením 

literatury: už úvodní podání Freudova učení není vůbec špatné, na až tak zběsile smělý záměr, a přitom je 

děláno, na rozdíl od podobných textů, přímo z Freuda, a nikoli z jeho druhotných výkladů Plhákovou, 

Nakonečným či kýmkoli jiným. 

 Protože se práce přímo zapojuje do našich výzkumů tzv. pop-panteonu, jsou hlavní literaturou, po 

Freudovi, naše zveřejněné práce, tj. Mikšíčkova diplomová práce, můj výklad pop-panteonu v monografii 

„Formy citů“ a diplomová práce J. Kravcová; z poslední doby pak můj text na seminář „Volba idolů 

v terminologii Freuda (a Lacana)“. 

 Autor sám se před několika lety výzkumu (s dr. Klusákem a dr. Viktorovou) zúčastnil svou seminární 

prací jako ostatní jeho kolegové z ročníku (2012/13), kteří mu poskytli data od 257 chlapců a 247 dívek, celkem 

992 voleb, jež pak on zakódoval do tří klasifikací, které nazval jako „fenomenologické třídění“, „sociologicky 

výrokové třídění“ a „KUKLAF“ – to poslední představuje psychologickou interpretaci a má být zkratkou za 

jména „Kučera – Kravcová – Lacan – Freud“, což mi velmi lichotí a současně mě také zajímá. 

 Toto třídění by se ale možná mělo jmenovat spíše KUKLAFR, protože zde autor prování řadu inovací. 

 Vzhledem k tomu, že ho považuji vlastně za mladšího kolegu a určitého člena týmu, dovolím si zde 

spíše diskusi a úvahu než nějakou kritiku. Tím spíše, že se mi moje vlastní poslední třídění (v onom seminárním 

textu) stále ještě nelíbí, resp. že mám občas potíž rozhodnout, kam danou volbu zařadit, asi hlavně v bodě 

rozdílu mezi imaginární a symbolicku identifikací, které jsem převzal od Lacana. Tak je poměrně jednoznačné, 

když si děvče třeba v 6. třídě zvolí Katy Perry (tak by chtěla vypadat, tak bych chtěla být obdivovaná atd.) 

/kóduji jako imaginární identifikaci/; ale co když si v 9. třídě zvolí nějakou zpívající šerednou rebelku, k níž 

připojí poznámku, že to měla „těžké“? /Kóduji často jako symbolickou identifikaci./ (A co když volí dokonce 

rebela? /Už si nejsem moc jistý, zda mám volit raději hned adoraci, dost desexualizovanou, nebo dál 

symbolickou identifikaci, založenou na postavě „mého hrdiny“/.)  

Ale zpět k imaginární vs. symbolické: rozdíl by měl být nějak topický, asi ve smyslu, že idol je jednou 

umístěn jako příklad, vzor Já (ideální Já), jednou na místo jáského ideálu čili Nadjá. Ale není žádoucí či ideální 

Já dost blízko ideálu mého Já? Je v imaginární identifikaci vždycky nějaká imitace rysu, zatímco v symbolické 

být nemusí?: to se zdá Freud naznačovat v oné scéně z Masse z „Valdštejna“. Nebo je to tak, že k pořádnému 

rozlišení musíme současně rozehrát obě funkce?: máme nějaké „blbnutí“, vyvádění Já třeba i podle mistra, když 

bych chtěl být jako stejný frajer jako on, ale pak je zde ještě nějaká persona, vůči níž se zařazuji? Nebo se to má 

slučovat?: volím Messiho, a on je, vedle toho, že podpírá mou fotbalovou sublimaci, ještě bodem pro mou 

imaginární slávu + ještě symbolickým bodem pro mou des-identifikaci od hřiště mýho táty? Jak to pak kódovat, 

zařadit do rubriky? Podle odhadované síly funkce? 

 Ale problém je už u Freuda, a to v souvislosti s rozlišováním adorace vůdce a identifikace s ostatními. 

Freud opravdu vztah k vůdci nepovažuje za identifikaci, ale za adoraci, cílově zabrzděnou erotiku (obsazení), a 

to ze strany muže či ženy, to je mu jedno. Přitom překonání Oidipa má být cestou identifikace s otcem, ne cestou 

adorace otce. 

 Na tuto Freudovu podvojnost se reagovalo v psychoanalýze i u Lacana rozdělením jáského ideálu vs. 

Nadjá: Nadjá pro Lacana není pacifikující jako jáský ideál = objekt symbolické identifikace, ale „obscénní a 

kruté“, jako by zde zazníval onen starý, archaický samec z pratlupy, i s tím, že ze synů možná nadělá 

homosexuály. Tento archaický Nadjá-moment se objevuje i ve formách hetero-zamilovanosti, např. jako strach, 

že sám bych byl sexuálně „sprosťák“, že žena je svatá, že každý, kdo si mě vybere, má na mě nárok a nesmím 

jeho sympatie odmítnout apod., jako u oněch dětí ve škole ve „Formách citů“.  

 Některé inovace „R“ považuji za zajímavé, nápady dokonce všechny, a připustil bych nakonec i to, že 

adorace může mít víc forem, jak vyplývá už z vůdce výše, a jak je to možné podle Freudova typu oné druhé 

lásky, nikoli opěrné, ale narcistní, která je fakticky identifikační: milovat druhého ne proto, jak na mě 

imaginárně, v podstatě fetišisticky působí, ale podle toho, jaké rysy bych chtěl mít a nemám. 

 Tím vším narážím na autorovo zdublování identifikace stejnými rubrikami adorace. Nějaké možnosti 

tam jsou. Ale nepovažuji za dobré stanovit, že izosexuální volba = identifikace a hetero-volba = adorace. Sice to 

zjednodušuje a urychluje zakódování, ale jde to proti duchu freudismu i proti lidoznalectví, které ví o latentní 

homosexualitě, o klukovských partách, motivovaných strachem ze ženy, o dívce, co se zhlídne ve své učitelce. 

Právě určité tápání po objektu (pomocí různých hůlek a berliček), klikacení, které patří k psychosexuálnímu 

vývoji (hlavní myšlenka pop-panteonu), mi připadá podstatné. 
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