
Sigmund Freud
(1856–1939)

- znám˘ vídeÀsk˘ lékafi a psychiatr
- autor teorie psychoanal˘zy



• narodil se 6. kvûtna roku 1856 v Pfiíboru na Moravû (tehdej‰í
Freiberg) jako Sigismund Schlomo Freud – jméno si zmûnil
na Sigmunda aÏ ve dvaceti dvou letech

• jeho otec Kallmon Jacob Freud byl o 20 let star‰í neÏ matka
Amalia, rozená Nathanson, z pfiedchozího manÏelství mûl jiÏ
dva syny

• Sigmund byl nejstar‰í ze ‰esti dûtí

• na pfielomu roku 1859 a 1860 se rodina musela z ekonomick˘ch
dÛvodÛ odstûhovat nejprve do Lipska a krátce nato do Vídnû,
kde Freud Ïil aÏ do roku 1938

• roku 1873 ukonãil studia na gymnáziu (základní ‰kolu
i gymnázium absolvoval jako jeden z nejlep‰ích ÏákÛ)
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• v tomtéÏ roce zaãal studovat medicínu na vídeÀské univerzitû
(pÛvodnû uvaÏoval o studiu práv a dráze politika, ale ovlivnûn
Goetheov˘m spisem „Pfiíroda“ se nakonec rozhodl pro vûdeckou
dráhu a studium medicíny)

• bûhem studií na univerzitû se poprvé setkal s antisemitismem
• v letech 1876–1882 pracoval ve fyziologické laboratofii Ernsta

Brücka, kter˘ se mu stal celoÏivotním vzorem, Freud se zde
zab˘val zkoumáním histologie nervov˘ch bunûk

• roku 1881 ukonãil studium medicíny

• v následujícím roce se seznámil a zasnoubil se svou budoucí
Ïenou Marthou Bernays (1861–1951)
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• na doporuãení svého uãitele ukonãil Freud kvÛli pfietrvávajícím
finanãním problémÛm kariéru badatele a zaãal se pfiipravovat
na otevfiení vlastní soukromé praxe

• v letech 1883–1885 pracoval kvÛli získání praxe ve VídeÀské
v‰eobecné nemocnici

• v roce 1884 objevil analgetické úãinky kokainu a zaãal s ním
experimentovat nejen na sobû, ale i na sv˘ch pacientech;
ve VídeÀské v‰eobecné nemocnici byl jmenován primáfiem

• v následujících letech publikoval do roku 1887 celkem 5 prací
o úãincích kokainu

• v roce 1885 se habilitoval na vídeÀské univerzitû prací z oblasti
neuropatologie a získal docenturu
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• je‰tû v roce 1885 podnikl studijní cestu do PafiíÏe, kde se
seznámil s prací profesora Jeana-Martina Charcota, absolvoval
jeho demonstraãní v˘klady o pfiípadech hysterie a úãincích
hypnózy a sugesce

• v roce 1886 si otevfiel soukromou praxi, vedle toho ale je‰tû
pracoval jako neurolog v Dûtském nemocniãním institutu, v záfií
se oÏenil s Marthou

• vedle elektroterapie vyuÏíval Freud k léãbû pacientÛ i hypnózu

• v roce 1887 se manÏelÛm Freudov˘m narodila dcera Mathilda

• v roce 1889 nav‰tívil v Nancy Hippolyta Bernheima, aby se
seznámil s jeho technikami hypnózy, ve stejném roce pfii‰el
na svût jeho syn Jean-Martin
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• 1891 se narodil syn Olivier, vÏdy po roce pak následovaly dûti
Ernst a Sophie

• 1894 publikoval Freud studii o obrann˘ch psycho-neurózách

• v následujícím roce vydal s J. Breuerem studii o hysterii, narodila
se mu dcera Anna

• v roce 1896 se Freudova pfiedná‰ka o sexuální etiologii hysterie
setkala u posluchaãÛ se znaãn˘m odporem a odmítnutím

• 1897 u sebe Freud pozoruje zhroucení hodnot; následnû
definuje oidipovsk˘ komplex a zkoumá fantazie

• v roce 1899 vydal „V˘klad snÛ“ (pozn.: na tiráÏi knihy je uveden
letopoãet 1900)
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• v roce 1902 byl Freud jmenován mimofiádn˘m titulárním
profesorem, vytvofiil kolem sebe kruh studentÛ: Alfred Adler,
Max Kahane, Rudolf Reitler, Wilhelm Stekel, Hugo Heller,
Paul Federn, Max Graf, Eduard Hitschmann aj.

• 1909 Freud v doprovodu sv˘ch ÏákÛ Ferencziho a Junga
odcestoval do Ameriky, kam byl pozván, aby uspofiádal cyklus
pfiedná‰ek na Clarkovû univerzitû; jeho psychoanal˘za se zvolna
zaãala stávat svûtovû známou a uznávanou

• v této dobû napsal studie „Anal˘za fobie pûtiletého chlapce“
a „Poznámky k pfiípadu nutkavé neurózy“
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• roku 1910 se konal psychoanalytick˘ kongres v Norimberku,
bylo zaloÏeno Mezinárodní psychoanalytické sdruÏení (IPV),
jeho prezidentem byl zvolen FreudÛv Ïák a oblíbenec Jung;
Freud publikuje „Pût pfiedná‰ek o psychoanal˘ze“

• 1916–17 uspofiádal cyklus pfiedná‰ek „Úvod do psychoanal˘zy“

• v roce 1918 se zúãastnil psychoanalytického kongresu
v Budape‰ti, kde se diskutovalo mimo jiné i o zpÛsobech léãby
váleãn˘ch neuróz

• 1919 napsal Freud staÈ „Poznání vzniku sexuálních perverzí“

• v roce 1921 publikoval „Masovou psychologii“ a „Anal˘zu Ega“
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• v roce 1923 se u Freuda poprvé objevila rakovina patra
a podstoupil první operaci

• 1927 publikoval práci na téma feti‰ismu a práci o náboÏenství
(„Budoucnost jedné iluze“)

• 1931 se zab˘val otázkami Ïenské sexuality

• v roce 1933 byly v Nûmecku spáleny Freudovy knihy a knihy
dal‰ích Ïidovsk˘ch a levicov˘ch autorÛ národními socialisty

• 1938 do‰lo k pfiipojení Rakouska k nacistickému Nûmecku;
dceru Annu vysl˘chalo gestapo, americk˘ prezident Roosevelt
a italsk˘ diktátor Mussolini intervenovali za Freuda u Hitlera,
aby mu bylo umoÏnûno vystûhovat se z Rakouska
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• v ãervnu 1938 vycestoval Freud s celou rodinou pfies PafiíÏ
do Lond˘na

• 23. záfií 1939, 3 t˘dny po vypuknutí druhé svûtové války,
zemfiel Sigmund Freud ve svém domû v Lond˘nû

• v‰echny ãtyfii Freudovy sestry, které musely zÛstat ve Vídni,
byly deportovány do Terezínské pevnosti a Treblinky,
Ïádná z nich nepfieÏila
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• základní my‰lenou psychoanal˘zy je nalezení nevûdom˘ch
sexuálních pfiíãin vût‰iny psychick˘ch obtíÏí

• Freudova teorie a metody byly nejprve povaÏovány
za kontroverzní a pfiíli‰ revoluãní, pozdûji se staly moderními
a pfiijíman˘mi

• moderní vûda povaÏuje ãást jeho hypotéz za pochybné
ãi pfiekonané, mnoho jeho názorÛ na poruchy a léãení
lidské psychiky ale platí dodnes
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