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Představení práce (kandidát): Jde o komparativní analýzu koncepcí
subjektivity u Sartra a Lévinase. Zásadní rozdíl: zatímco u Lévinase
je pro ustavení intersubjektivity zapotřebí uschopnit subjekt
vztahovat se k radikálně jinému a tím ustavit jeho svobodu (skrze
nároku nechat se Druhým oslovit), u Sartra je svoboda subjektu vždy
již ustavena a ve vztahu k druhému jde o vztah ohrožující tuto
bytostnou svobodu subjektu (skrze ohrožující vztah býti viděn
Druhým). Podstatnými tématy, na nichž je analýza prováděna, je
svoboda, zpředmětňování a praktická zodpovědnost. Ústřední teze:
Sartre nakonec selhává ve své ambici prokázat existenci Druhého
jako konkrétní bytosti; to se naopak Lévinasovi daří díky otevření
etické dimenze, která umožňuje radikální jinakost přijmout.
Vyjádření vedoucího práce: Oceněno zejména to, že autorovi se
podařil vymezit společný sdílený tematický půdorys. Rovněž
základní rozpor mezi „být viděn Druhým“ a „být osloven Druhým“
je vypíchnut velmi dobře a umožnil obsažnou komparaci. Autor se
při komparaci nespokojil s pouhou juxtapozicí dvou pozic, což je
nesamozřejmý výkon. Text je rovněž stylisticky na vysoké úrovni a
velice čtivý. Námitky: (1) Na s. 24 nesprávně stanoveno, co kdo z
obou autorů přijímá, resp. odmítá stran uchopení vztahů mezi
druhým a světem. (2) Nedostatečně vysvětleno, pro přesně Sartre
selhává ve svém projektu postižení události setkání s jednotlivým
Druhým. Podnět: (3) Nejsou oba autoři kritizovatelní kvůli
ignorování konstitutivních funkcí společensko-politických struktur?
Navržené hodnocení: výborně.
Vyjádření oponentky práce: Dobré a provokativní téma, výborně
provedená komparace. Rozumně zúžena zohledněná primární textové
báze, práce je čtenářsky velmi vstřícná a zajímavá. Význačným
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rysem je jazyková hravost a lehkost, která nepůsobí vyumělkovaným
dojmem. Autor rovněž zachovává výkladovou nestrannost. Otázky:
(1) Jak se to má s řečí u Sartra – překonává nějak stud? (2) Jakou
přesně roli hraje motiv cizince u Lévinase? (3) Bylo by možné použít
pro vysvětlení diametrálně odlišného vztahu obou zkoumaných
autorů k Druhému jejich diametrálně odlišný vztah k Hegelovým
pozicím? Navržené hodnocení: výborně.
Reakce kandidáta: Ad vedoucí: Ad (1) Autor uznává, že příslušnou
konkrétní problematiku poněkud podcenil a zasluhovala by
zpřesnění. Ad (2) Svoji reakci autor staví na rozlišení mezi
dokazováním existence Druhého a dokazováním jednotlivosti toho
kterého konkrétního Druhého, s tím, že prostředkující roli hraje
vědomí. Ad (3) Autor s kritickým podnětem souhlasí. Opominutí této
slabiny, společné oběma zkoumaným myslitelům, vysvětleno
rozsahovými omezeními formátu bakalářské práce. Autor naznačil,
jakým směrem by se rozbor tohoto momentu případně mohl ubírat.
Ad oponentka: Ad (1) Autor v Sartrových textech nenašel dostatečné
podklady pro zodpovězení takto kladené otázky. Ad (2) U Sartra
motiv cizince není nijak zvlášť explicitně rozvíjen, každopádně
působí jako narušitel, ohrožující prvek; u Lévinase jde naopak o
vítaného „návštěvníka“. Ad (3) Autor souhlasí; Sartre se stejně jako
Hegel pokouší vypracovat v principu kompletní rozumový systém,
do nějž je možné zahrnout veškerou „zkušenost vědomí“, zatímco
Lévinas celý tento projekt naprosto odmítá.
Podněty dalších členů komise: Bylo by dobré zohlednit ještě
Ricoeurovy příspěvky k tématu.

Hodnocení obhajoby bakalářské práce: výborně

zapsal: doc. Jan Palkoska, Ph.D.
9. září 2019

Klasifikace obhajoby: výborně (1)
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