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Posudek vedoucího práce 

 

Předložená práce vystihuje hlavní styčné body i rozdíly mezi Sartrovým a Lévinasovým 
přístupem k otázce druhého a jeho radikální jinakosti vůči všemu, co dokáži konstituovat ve 
sféře vlastního vědomí. Jako významný styčný bod autor uvádí zejména to, že ani pro Sartra, 
ani pro Lévinase není druhý zprvu „předmětem pro poznání“ (viz kapitola 2.2), ale setkání 
s ním oslovuje, proměňuje a problematizuje mé vlastní bytí. Na tomto společném půdorysu 
pak autor přesvědčivě ukazuje důvody, proč je tento vztah Sartrem pojat principiálně jako 
ontologický, zatímco u Lévinase jako vztah etický. Zpředmětňující pohled, okolo nějž se točí 
dialektická zápletka Sartrova popisu našeho bytí-pro-druhé, je dále vhodně a účelně postaven 
do kontrastu s Lévinasovskou analýzou etického rozměru setkání s druhým, založeného na 
rozmluvě. Tento základní rozpor mezi Sartrovým „být viděn druhým“ a Lévinasovým „být 
osloven druhým“ tvoří pevný svorník, okolo nějž jsou dílčí analýzy podané v této práci 
uspořádány. Jak pro Sartra, tak pro Lévinase je přitom ústředním tématem fenomenologický 
popis proměny, kterou setkání s Druhým zpochybňuje či problematizuje svobodu 
autonomního já: zatímco u Sartra je však výsledkem spíše svoboda ohrožená či přímo 
odcizená, u Lévinase je právě toto původní zpochybnění mé zdánlivě neomezené svobody 
nepominutelným krokem pro její proměnu ve svobodu „pověřenou“ (investie), 
ospravedlňující se a zodpovídající se ze svých činů i liknavostí před druhým (str. 32 a 
následující). V závěru se pak autor přiklání spíše k pozici lévinasovské, neboť Sartre podle něj 
„selhává ve snaze najít vztah, který by umožňoval setkání s konkrétním druhým“ (s. 41).  

Na prvém místě je třeba ocenit, že autor nepředložil pouhou juxtapozici dvou koncepcí, jejichž 
rozdíly a styčné body by zrekapituloval až v samotném závěru, jak je u komparativních (nejen 
bakalářských, ale i publikovaných) prací častým a neblahým zvykem. Naopak se odvážně a 
velmi zdařile zhostil úkolu vystavět celou osnovu své práce na detailních komparacích toho, 
jak Lévinas a Sartre posuzují vztah k druhému z hlediska jeho konfliktních, ontologických a 
etických aspektů. Za druhé je třeba vyzvednout preciznost autorových formulací, stejně jako 
stylistickou eleganci, díky níž je četba jeho textu hladce plynoucí a radost přinášející 
zkušeností.  

S ohledem na věrnost a přesnost podané interpretace lze dané práci celkově jen těžko co 
vytknout, snad kromě toho, že zvolená průběžná komparace někdy vedla k častému opakování 
podobných motivů na různých místech (například stranách 8 i 9 a znovu pak na stranách 36 a 
37 se dozvídáme, že ve vztahu k Druhému řeší Sartre především otázku solipsismu). Pro 
nadcházející obhajobu bych autora rád vyzval k tomu, aby zodpověděl některé z otázek, které 
po přečtení jeho práce považuji za nadále otevřené.  

Na straně 24 stavíte proti sobě Sartrovu a Lévinasovu koncepci následujícími slovy: „Lévinas 
tuto představu, že můžeme jednoznačně uchopit vztahy mezi druhým a světem, odmítá.“ 



Nebylo by však správnější poukázat s ohledem na nepostižitelnost Druhého v jeho vztahu ke 
světu na shodu, která mezi Lévinasem a Sartrem v tomto bodě panuje? Vždyť sám Sartre 
opakovaně v kapitole „pohled“ prohlašuje, že druhý mi neustále uniká svou 
„nepředvídatelnou svobodou“!  

Na to dále navazuje otázka druhá, pro jejíž zodpovězení by bylo vhodné lépe zrekapitulovat 
vaši závěrečnou kritiku Sartrovy koncepce, která se podle vás prohřešuje samotnou snahou o 
podání rozhodujícího důkazu o nezpochybnitelné existenci druhého. Jestli správně chápu 
stránky 40 a 41, pak je to právě tato snaha o prokázání existence druhého za 
nezpochybnitelnou, která Sartra vede k příliš jednostrannému popisu setkání s druhým 
výhradně v termínech konfliktu. Mohl byste tento argumentační krok rozvést a lépe vysvětlit?  

Konečně by bylo vhodné alespoň v závěru zmínit, zda je podle vás nějaký aspekt 
intersubjektivního vztahu, který je opomíjen oběma autory současně. Podle mého názoru by 
jejich sdílené fenomenologické východisko mohlo být kriticky zhodnoceno například na 
základě poukazu na předem dané rámce, v nichž se každé setkání s konkrétním druhým 
odehrává. Pohled druhého (Sartre) i jeho rozmluva (Lévinas) nejsou co do svého významu 
toliko jeho dílem, ba ani toliko společným dílem nás obou. Význam, jehož nositelem je pro mě 
druhý, totiž není ani konstitucí mého vědomí, ani jednostrannou lekcí, jíž se mi z jeho strany 
dostává, nýbrž je podmíněn sdílenými, společensko-politickými normami, které předem 
strukturují pole možných scénářů a etických důsledků, které se v tomto setkání mohou 
konkretizovat. Souhlasil byste s touto kritikou, kterou naznačuje například J. Butler, nebo 
byste před ní oba autory hájil, případně kritizoval z důvodů zcela odlišných?  

V souhrnu je nutno znovu ocenit, že autor předložil osobitou a mnoha ohledech nápaditou 
srovnávací studii, jejíž náročnost je dána průběžným srovnáváním obou perspektiv s ohledem 
na témata svobody, solipsismu, radikální jinakosti, intersubjektivity a proměny vlastního já 
tváří v tvář druhému. O to víc je třeba vyzdvihnou, že předsevzatému úkolu dostál, aniž by se 
přitom ztratil v přílišných detailech či se spokojil s přílišnými zjednodušeními. Právě to, že 
Lévinase autor konfrontuje se Sartrem takřka na každé stránce, činí z jeho textu svébytnou 
úvahu i čtivou četbu, za niž si dle mého názoru zasluhuje hodnocení výborně. 
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