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Lenka Bečvářová se ve své diplomové práci zaměřuje na existencialistickou filosofii, a to na 
základě studia díla Camusa a Sartra. Opírá se přitom o primární i sekundární literaturu 
v dostatečném rozsahu. Práci začíná systematickým vymezením pojmů, rekapituluje vývoj 
existencialismu a správně jej ukazuje v souvislosti se S. Kierkegaardem, předchůdcem 
existencialismu. Existencialismus vymezuje známou Sartrovou větou: Jedině u člověka 
předchází existence podstatu, člověk sám určuje, kým je. (s. 9) Definovat existencialismus 
však vůbec není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Autorka si toho je vědoma, a proto říká, že 
nebyl vyhraněným filosofickým směrem či školou… že je tónem výpovědi o lidských  
problémech, o postavení ve světě, o smyslu života, o svobodě člověka a o hodnotě jeho volby.  
(10). Přitažlivost existencialismu způsobila i to, že se stal především v poválečné Evropě 
jakousi módní věcí. Mezi základní existencialistická témata patří: absurdita, nicota, úzkost, 
váženost, mezní situace, autenticita aj. Práce se pak zaměřuje konkrétně na francouzský 
existencialismus; tento existencialismu určuje právě existenciální metoda – ta je reakcí na 
klasickou filosofii a zaobírá se především věcmi konkrétní existence (Nietzsche by řekl, 
malými věcmi života). Dalším stěžejním pojmem francouzského existencialismu je svoboda 
(Sartre: Člověk je ke svobodě odsouzen, existence člověka je se svobodou totožná; s. 12)

Po oddílech věnovaných jednotlivým představitelům existencialismu: Camus (uvádí 
jej příznačným citátem: Každá generace se domnívá, že musí změnit svět. Moje generace však  
ví, že svět nepředělá. Její úkol je možná větší: zabránit, aby se svět nezhroutil; s. 16). Po 
krátkém biografickém ohledu se věnuje jeho dílu a ústředním problémům jeho myšlení. 
Hlavním tématem pro něj byla otázka strachu ze samoty a problém společenského odcizení (s. 
19). Konkrétně a pečlivě uvádí obsahy jednotlivých Camusových děl a interpretuje je. 

Jean-Paul Sartre – to je název další kapitoly, v níž Lenka Bečvářová postupuje 
analogicky jako v kapitole předchozí: život, dílo.

Hermeneutika nejvýznamnějších pojmů (např. existence, svoboda, druhý, absurdno, 
čas, svět, úzkost aj.) je systematické zpracování významných pojmů existenciální filosofie, a 
to jak u Camuse, tak u Sartra. 

Práce končí porovnáním Camuse a Sartra. Zde dospívá autorka k závěru, že oba 
myslitelé hledali a popisovali smysl lidského života. Oba pojí to, že svá filosofická témata 
vtělili do umělecké tvorby. Poněkud s nepochopením zde autorka staví proti sobě filosofii a 
literaturu – cožpak jedno vylučuje druhé? Literatura není jen beletrie! (s. 105).

Práce má logickou strukturu, je psána pěknou češtinou a bez gramatických chyb. 
Chybí však anglický název. Český název práce je zbytečně složitý a slušelo by mu 
zjednodušení na: Filosofické a etické motivy v díle Camuse a Sartra. Poněkud nepřehledný 
způsob citací – doporučuji pro přehlednost odkazy v poznámkách pod čarou, aby čtenář 
nemusel neustále listovat na konec díla. To vše jsou však pouze výhrady okrajové a nijak 
nesnižují kvalitu textu. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: VÝBORNĚ a přeji 
autorce úspěšnou obhajobu!
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