
Posudek na bakalářskou práci Alfréda Schuberta: Naslouchat pohledu: Sartre, Lévinas a druhý 

 

Téma intersubjektivity, které si pro svou bakalářskou práci Alfréd Schubert (dále autor) zvolil, je dobře 

definováno a příhodně provokuje svou bipolárností. Autor konfrontuje Sartrovy klíčové teze a pojmy – 

„solipsismus, svoboda subjektu, Druhý mne zbavuje svobody, zpředmětňující pohled Druhého, 

původní příbuznost vědomí“ –, s klíčovými tezemi a pojmy Lévinasovými – „morálka, budování či 

rozšiřování subjektu skrze poznání, Druhý teprve svobodu subjektu ustanovuje, setkání tváří v tvář, 

Druhý je cizincem“. Zvolenou metodu neustálé konfrontace považuji za přiměřenou, ba spolehlivou, 

protože umožňuje okamžitě se vyjádřit ke všem problematickým aspektům obou vybraných 

analyzovaných textů: Bytí a nicoty a Totality a nekonečna.  

Postup výkladu je jasný a čtenářsky vstřícný. Od úvodní, svižné a zdařilé, expozice problému 

intersubjektivity, autor přechází k exkurzu o budování subjektu, otázkám Druhého jako A/alter-ega, 

otázce svobody a dochází k odhalování (na první pohled nesamozřejmých) společných rysů obou textů. 

Ty by bylo možné shrnout do tří okruhů: (1) vztah já-Druhý je pro oba autory vztahem nacházejícím se 

mimo poznání; (2) Druhý v obou koncepcích narušuje mou neomezenou vládu nad světem a (3) Tvář a 

Pohled nejsou tváří či pohledem konkrétního jedince (oči nemají barvu). Autorovy formulace považuji 

za výstižné a jeho teze za dobře doložené. Autor ve svém textu navíc vhodně zachovává nestranný 

přístup. Až do konce bakalářské práce čtenář opravdu netuší, zda autor jednu z referovaných pozic 

považuje za průkaznější než druhou.  

 

Poznámky – otázky: 

Odstavec pojednávající o studu u Sartra a Lévinase považuji za velmi cenný. Úvaha by si ovšem 

zasloužila podrobnější rozpracování, a to včetně lingvistických konotací, tj. které termíny pro „stud“ 

oba autoři používají a co tyto dále evokují (paralyzující stud, stud morální, stud jako možnost obratu, 

atp.) Odtud mi plyne mnoho otázek, zformuluji jen jednu za všechny: Jak se to má s funkcí řeči u 

Sartra? Překonává nějak stud? 

Na s. 22 a 35 autor zmiňuje motiv Druhého jako cizince. Jak pojmu cizinec rozumí u Lévinase 

a jak u Sartra? (Možná bezděky se tu pro srovnání nabízí i Cizinec Alberta Camuse).  

Detailnější úvahu by si také zasloužila analýza vazby Sartra a Lévinase k Hegelovi, který chápe 

vztah ke Druhému primárně jako konflikt. Mohl by diametrálně odlišný vztah, který k Hegelově 

filosofickému systému mají Sartre a Lévinas, v něčem vysvětlit jejich odlišné chápání Druhého? 

Ke kterému z prezentovaných názorů se autor kloní? Z předposledního odstavce na s. 38 a ze 

závěrečného odstavce celé práce odhaduji, že autor nakonec spíše přitakává Lévinasově koncepci. 

Formulace „Lévinas jde v jistém ohledu dál v chápání Druhého jako absolutně jiného“ může být ovšem 

chápána – a pro mnohé kritiky tak i chápána je – jako příslovečný krok stranou. V čem je tedy pro 

autora Lévinasa teze o „přijetí“ Druhého přesvědčující a či převažující nad pozicí Sartrovou? 

 

Závěr a hodnocení: 

Po obsahové i formální stránce je práce pečlivá. Za její sympatický rys považuji jisté pohrávání si 

s jazykem, které probleskuje například při volbě názvů kapitol („Být či nebýt tím, čím jsem“ nebo 

„Liberté, égalité, fraternité“). Poukazuje, podle mého soudu, na lingvistické naladění se na oba 



francouzsky píšící autory, v jejichž textech se cit pro jazyk a hraní s ním nedají přehlédnout. Stylisticky 

je text též příkladný, bez gramatických prohřešků, a to včetně správného použití přechodníků 

přítomných i minulých. V celém textu se nachází jen minimum překlepů či opominutí (chybějící 

interpunkce a kurzíva u názvů knih). 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Praze, 3. srpna 2019         Dita Válová, Ph.D. 


