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Posudek oponenta bakalářské práce : 
 

Autorka předkládané práce si zvolila poměrně náročné téma, na bakalářskou práci možná až příliš. 

Filozofická problematika podstaty existencialismu byla již řešena tolikrát (nejen u nás, nýbrž 

zejména v zahraničí) a tak významnými interprety, že sebenadanější posluchač pregraduálního 

studia (jenž navíc nestuduje přímo obor filozofie) není s to podat víc, než shrnutí poznatků odborné 

literatury k tématu, a i tento úkol je neobyčejně náročný. Není proto divu, že autorka v první části 

práce přináší jednoduchou kompilaci z několika základních zdrojů převážně domácí  provenience, z 

nichž některé jsou již spíš pramenem než literaturou (V. Černý), jiné jsou ideologicky poplatné 

době svého vzniku (Kossak). Chápu, že vzhledem k zadání bylo nezbytné základní informaci o 

existencialismu podat, nicméně podle mého názoru zabírá příliš velkou část práce na to, jak 

omezenou výpovědní hodnotu z výše uvedených důvodů má. 

     To, co jsem uvedla o existencialismu, platí rovněž pro Camusova Cizince, jeden z klíčových 

textů moderní západoevropské literatury a dílo pro několik generací kultovním; od doby svého 

vydání byl podroben množství výkladů z pera špičkových interpretů a i zde dominuje produkce 

zahraniční, bez jejíž znalosti je jakékoli pojednání o tomto díle problematické. I zde však autorka 

vychází z několika málo česky psaných zdrojů, přinášejících nadto jen základní informace. Zde má 

ovšem i posluchač pregraduálního studia – bohemista šanci, sdělit na adresu tohoto díla něco 

podnětného, je-li citlivým a zaujatým čtenářem. Tuto schopnost autorka bezesporu osvědčuje; je 

zjevné, že ji titulní postava, její charakter a osud skutečně zaujala a že nad ní dokáže autenticky 

přemýšlet. Druhá část její práce je proto bezesporu zdařilejší, než ryze kompilační část první. 

Nemohu se však zbavit pochybnosti, zda k tomu, aby zprostředkovala své zaujetí Camusovým 

dílem a otázky, jež ji nad ním napadají, skutečně potřebovala onen ambiciózní pojmový aparát 

existencialismu, deklarovaný i v názvu práce. Zdá se mi totiž, že se jí příliš nepodařilo propojit toto 

pojmové „lešení“ s vlastní interpretací díla, jež navzdory neustálému připomínání zmíněných pojmů 

žije vlastním životem. 

Shrnutí: na bakalářskou práci se mi zvolené téma zdá být příliš náročné, byť chápu, že velká díla 

světové literatury (a velké filozofické koncepty) studenty přitahují a tuto skutečnost je bezesporu 

třeba podporovat.. Autorka se s ním vypořádala, jak v dané fázi svého intelektuálního a profesního 

růstu, uměla nejlépe. Nicméně výsledek by byl zřejmě přesvědčivější, kdyby nad přemírou 

učebnicově zjednodušujícího  teoretizování převládlo původní čtení díla. To totiž není málo a na 

učitelské fakultě to jistě platí dvojnásob. 

Přes tyto výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou velmi dobře. 
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