
ZÁVĚR 

 
     Má diplomové měla za cíl komparaci názorů Jean-Paul Sartra a Alberta Camuse na téma 

existenciálních a filosofických motivů v jejich literárním díle. Pokusila jsem se na základě 

vybraných filosofických a literárních děl porovnat výskyt jednotlivých existenciálních 

kategorií u obou autorů, kteří jsou řazeni do francouzské větve ateistického existencialismu.   

     Má práce se v první kapitole zabývala základní charakteristikou existenciální filosofie a 

jejími proměnami mezi dvěma válkami a následným šířením filosofického směru do 

poválečné Evropy, kde zaznamenal velký úspěch v několika různých odvětvích. Větší prostor 

v této kapitole dostal právě existencialismus francouzský, jehož cílem bylo zkoumat a 

následně popisovat konkrétní existenci, přičemž lidská existence je zde ztotožňována se 

svobodou. Francouzský existencialismus se stal především zásluhou Jean-Paul Sartra tím 

nejvýznamnějším.       

     Následující dvě kapitoly stručně zmapovaly životní osudy Sartra a Camuse, protože život 

autorů filosofických a literárních děl se vždy s vlastním dílem pojí. Součástí druhé a třetí 

kapitoly je rozbor vybraných děl obou autorů, přičemž jsem neopomenula jejich tvorbu 

filosofickou a literární, jejíž součástí je také tvorba dramatická, pomocí které jsem 

prezentovala především myšlenky Jean-Paul Sartra. Kapitolu a tvorbě obou autorů jsem 

doplnila úryvky z děl, což může sloužit recipientovi k nahlédnutí do literatury, která se mísí 

s filosofií.  

     Hermeneutika vybraných filosofických a etických motivů byla náplní čtvrté kapitoly této 

práce. Vybrala jsem základní existenciální kategorie, jimž se ve svém díle Sartre a Camus 

zabývali, a následně jsem se pokusila srovnat názory obou autorů na tyto problémy. V této 

souvislosti jsem se zabývala následujícími pojmy: existence, svoboda, druhý, absurdno, čas, 

úzkost, svět a každodennost, smrt a Bůh. Ateističtí existencialisté bojovali za svou životní 

cestu jako individuální a svobodné bytosti, které byly vždy plně odpovědné za své jednání. 

Cestu životem jim komplikoval prvek časovosti, jenž vrcholí v nesmyslné lidské konečnosti, 

proti které není jiného úniku než  cesta revolty. 

     Většina názorů Sartra a Camuse se striktně lišila, stejně tak jako například názor na 

politickou angažovanost, jež byla mimo jiné obsahem poslední, páté kapitoly. V této kapitole 

jsem také provedla závěrečné shrnutí tvorby obou francouzských autorů.  

     Témata a myšlenky existencialismu jsou přitažlivé také pro dnešního mladého člověka, 

proto by se tato látka, kterou jsem v práci zpracovala, mohla v rámci občanské výchovy 



předkládat jako ucelený způsob myšlení, jenž je stále aktuální. Jednotlivé existenciální 

kategorie, spolu s vybranými texty Sartra a Camuse by se tak mohly využít při výuce jako 

prezentace ateistické existenciální filosofie. 



 


