
Posudek diplomové práce Lenky Bečvářové „Srovnání filosofických a etických motivů 
v literárním díle Alberta Camuse a Jean-Paul Sartra“

    Diplomová práce Lenky Bečvářové „Srovnání filosofických a etických motivů v literárním 
díle Alberta Camuse a Jean-Paul Sartra“ je podle mne cenná již tím, z jak rozsáhlého 
materiálu vychází. Autorka se  totiž tématu věnuje dlouhodobě. Již její ročníková práce byla 
k tomuto tématu zaměřena, a proto může diplomantka své pochopení problémů neustále 
prohlubovat.
   Druhým výrazným rysem práce je interdisciplinarita. Na jedné straně k ní vede studium 
základů společenských věd a filosofie, na druhé straně studium českého jazyka a literatury, 
které připravuje autorku k práci s literárním textem. Výsledkem je pak zdařilé využití obou 
odborných východisek.
   Třebaže je tématem podle názvu je srovnání filosofických a etických motivů v literárním 
díle obou myslitelů, diplomantka si situaci nijak neulehčuje. Východiskem pro její práci jsou 
vždy díla filosoficko teoretická – pro Camuse Člověk revoltující, pro Sartra Bytí a nicota a 
především Existencialismus je humanismus. Nezabývá se sice jejich detailním rozborem, ale 
s přehledem vybírá to podstatné, co jí potom slouží k hlubšímu pochopení literárního odkazu 
obou autorů. 
    Práce vychází i z poznání, že pro autory existencialismu je velmi důležitý vlastní život a 
jeho filosofická reflexe. Předkládaná práce se proto zabývá i jí, tedy nepopisuje život autorů 
v podobě faktografického hesla v literárním či filosofickém slovníku, ale snaží se odhalit, co 
v autorově životě modelovalo jeho postoje a vyslovované názory, a jak si byl této skutečnosti 
vědom.
    Samotné jádro práce tvoří v souladu s názvem a zadáním rozbor literárního díla obou 
myslitelů a jejich myšlenkové srovnání. Diplomantce se zde na poměrně malé ploše podařilo 
skutečně vystihnout nejen shody v tzv. ateistickém existencialismu, ale především rozdílné 
etické a filosofické představy a rozdílná  myšlenková ukotvení obou představitelů ateistického 
existencialismu. Na rozboru jejich děl to ukazuje velmi přesvědčivě, a je možné říci i 
didakticky velmi účinně, proto považuji její práci i za dobrou pomůcku pro další 
pedagogickou praxi. Přesto, že fascinace existencialismem, která provázela starší generace již 
v současnosti poněkud opadla, pro školskou praxi a přitažení maturantů k filosofie, může 
právě takováto práce mnoho dát.
     Práce je zároveň psána velmi kultivovaným jazykem, je proto skutečně čtivá, aniž by 
ztrácela na odborné úrovni. O níž svědčí také to, jak autorka pracuje s primární a sekundární 
literaturou. Citace nejsou nadbytečné, vždy slouží účelům práce a jejich rozbor posunuje 
argumentačním i poznávacím způsobem práci dál.
    Pro diskusi v rámci obhajoby navrhuji následující otázky:

1. V čem vidíte základní rozdíl mezi Sartrovým Volím, tedy jsem, Camusovým 
Revoltuji, tedy jsem a Descartovým Myslím, tedy jsem!

2. V čem vidíte pozitiva a negativa propojení filosofie a literatury
Celkově hodnotím práci Lenky Bečvářové jako velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 
navrhuji klasifikovat ji v případě úspěšné obhajoby stupněm „výborně“.
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