PSYCHOANALÝZA, HYPNÓZA
A RADY, JAK SE NEBÁT

Doprovodná přednáška
Doc. PhDr. Otty Čačky
k výstavě
Sigmund Freud:
Odhalení 21. století.
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Vstup volný

Nebyl zpočátku obecně
akceptován a na konferencích
byl velmi často vyzýván, aby
vysvětlil, kde sídlí „jeho“
instance – JÁ, NADJÁ A
ONO. Jeho odpověď byla stejně osobitá jako on
sám: „Pánové, tolik mozků jsem rozpitval, ale žádné
duševno jsem nenašel“.
Jeho koncepce výkladu dynamiky duševního dění
byla také podrobována kritice, Sigmund Freud měl
široké znalosti historie, psychologie, psychiatrie,
neurologie atp., tyto znalosti umožnily účinnou
kritiku jen tomu, kdo měl podobný rozsah vědomostí.
A takových lidí nebylo ani není mnoho.
Také jeho „tři zlaté cesty do nevědomí“ – volné
asociace, rozhovor v hypnóze a výklad snů – byly pro
odbornou veřejnost nezvyklé.
Nejpádnějším argumentem pro oprávněnost
využívání psychoanalýzy v psychoterapii však byl

fakt její úspěšnosti v terapeutické praxi. Přednášku
proto můžeme doplnit i předvedením hypnózy,
kterou lze provést i ve třídě se všemi posluchači.
Sám Freud nežil v nijak klidné době. Tématem
přednášky jsou proto především rady, jak se zbavit
strachu. Strach je přirozený citový proces vyskytující
se v každé nové a nejisté situaci. Významnou součástí
strachu, stejně jako i každé jiné emoce, je zvláště
imaginace.
Číňané říkají: “Kdo ví, jak se bránit, ten se nebojí”!
Boj se strachem spočívá proto jak v přiměřené
orientaci, tak hlavně ve schopnosti ovládnout
dynamiku doprovodné imaginace.
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FREUD

Sigmund Freud byl původně
neurolog. Když po návratu
z dovolené zjistil, že si jeho
kolega přisvojil výsledky
společného výzkumu
o účincích kokainu, začal se
věnovat psychoterapii.

Doc. PhDr. Otto Čačka
se narodil 13. 1. 1943
ve Vysokém Mýtě.
V roce 1969 ukončil
jednooborové studium
psychologie na filozofické fakultě v Brně a v roce 1972 dosáhl titulu PhDr.
Roku 1991 byl po řádné habilitaci a rozhodnutím
rehabilitační komise ustaven a jmenován do funkce
docenta psychologie na PdF MU, kde působil 43 let.
Na VŠPJ působil 12 let a dosud zde jako důchodce
zastává pozici garanta kurzu arteterapie. Odborně
je zaměřen na psychologii osobnosti, psychologii
imaginativní výchovy a ontogenetickou psychologii.
Všechny tyto a další obory vyučuje. Vydal
monografie a vysokoškolské učebnice spolu
s dalšími asi šedesáti tituly v odborných časopisech.

Děkujeme za
spolupráci
Rakouskému
kulturnímu
fóru v Praze.

