
Posudek na bakalářskou práci 

Kontrast koncepcí Freuda a Junga s ohledem na jejich interpretaci snů 
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Předložená práce si stanovuje ambiciózní, ale zajímavý cíl: porovnat Freuda a Junga (a Lacana, 

třebaže není v titulu práce zmíněn) s ohledem na jeden z úhelných kamenů psychoanalytické teorie i 

praxe, totiž na fenomén snu. Takto se celkem logicky postupuje od části věnované teorii snu u Freuda 

(manifestní a latentní bosah, snová práce, cenzura, předeterminovanost atd.) přes Lacana (vztah 

nevědomí a jazyka, teorie signifikantu) až k Jungovi a jeho „archetypální“ teorii snů. Práce je 

přehledně strukturovaná a řazení kapitol dává dobrý smysl. 

Kdybych se měl vyjádřit k tomu, co pokládám za její problematické body: zdá se mi, že téma je přece 

jen stanoveno příliš široce (tato bakalářská práce navíc není nijak rozsáhlá). Úplně bohatě by stačilo 

zabývat se jen jedním z uvedených autorů. V důsledku toho to dopadne tak, jak to dopadnout musí: 

autorka letem světem prochází jednotlivé texty (které ovšem, nakolik mohu posoudit, velice dobře 

zná) a provádí jakýsi jejich stručný referát, který někdy připomíná slovníkové heslo. Není provedena 

žádná soustavná interpretační práce. Výsledkem této stručnosti je někdy to, že autorčiny věty jsou 

jen mírně pozměněnou parafrází vyjádření rozebíraných autorů: tak například věta o 

předeterminovanosti na str. 32 skutečně výrazně připomíná původní Lacanovo vyjádření, ovšem bez 

uvozovek (ačkoli odkaz je uveden v poznámce pod čarou). Některé věty je těžké pochopit: „Metoda 

katarze (…) přenosem vytěsněných zážitků do vědomí vede ke ztlumení příznaků choroby skrze 

povolenou energii“ (str. 8; co se myslí „povolenou energií?“); „Symbolický subjekt je tak pro něj 

(Lacana) subjektem, který je postihnut signifikantním způsobem“ (str. 20); „Lacan hovoří o dvojím 

referentu, mezi něž (sic) řadí promluvu a řeč“ (str. 26; jak se k sobě má promluva, řeč a referent?); 

„imaginární identifikace subjektu s druhým je subsumována symbolickou identifikací s Druhým, což 

objektivizuje imaginární identifikaci do dialektického produktu mysli“ (str. 32; co je dialektický 

produkt mysli?) atd. Beru v potaz, že čeština není autorčin rodný jazyk, ale při obhajobě se jistě 

snadno zjistí, zda je s těmito formulacemi v autorčině psýše spojen nějaký konkrétnější význam. 

Jestliže v případě Freuda a Junga má autorka k dispozici dosti rozsáhlý korpus českých překladů, ze 

kterých může vycházet, v případě Lacana je to horší. V češtině vyšly pouze dva texty, z nichž jen jeden 

je pro její téma jakž takž použitelný (Římská přednáška), což je velmi málo. Autorka to sice reflektuje 

(str. 6), ale přece jen je problematické věnovat část bakalářky autorovi, od něhož známe jeden 

primární text a zbytek takříkajíc „vaříme“ ze sekundární literatury. Lacan, jak autorka správně 

podotýká, sice nevěnoval interpretacím snů tak systematické úsilí jako Freud a Jung, ale leccos by se 

u něho našlo (a sehnat si některé jeho texty alespoň v angličtině by zase neměl být takový problém): 

ve druhém semináři takto reinterpretuje slavný sen o Irmině injekci, který známe z Freudova Výkladu 

snů, v semináři o psychózách se věnuje interpretaci snů a halucinací předsedy Schrebera, 

v jedenáctém semináři věnuje dlouhé pasáže snu o hořícím dítěti, který uvádí do souvislosti 

s reálnem atd. Obávám se, že bez těchto referencí se lacanovský exkurs stane velice kusým a do 

značné míry i nesrozumitelným. 

I závěrečné kapitoly by mohly být o něco rozsáhlejší, neboť avizované „srovnání“ zabere zhruba jednu 

stránku (str. 42). 

U obhajoby chci autorku požádat o důkladnější objasnění pasáže o langue, langage a parole na str. 22 

– nejsem si jist, zda jsem ji dobře pochopil 



Tyto námitky ovšem nemají naznačovat, že práce by byla špatná. Přes veškerou stručnost jsou 

uvedené koncepce shrnuty adekvátně a bez zásadnějších omylů. Vzhledem k náročnosti úkolu, který 

si autorka stanovila, navrhuji známku velmi dobře. 

Praha, 24. 7. 2017     Josef Fulka 

 


