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Posudek vedoucího bakalářské práce : 

 

V každé práci věnované Albertu Camusovi, zejména pak proslulému Cizinci, už 

zřejmě nelze obejít otázku po desetiletí vršených interpretací jak autora, tak 

jeho díla – a koneckonců existencialismu vůbec. Autorka se seznámila s určitým 

výsekem u nás a v češtině dostupné sekundární literatury (toto výlučné jazykové 

zaměření do jisté míry práci předem limituje), zvláště soustředěné na filozofický 

existencialismus. Zřejmě i proto poměrně značnou část práce věnovala 

axiomatickým shrnutím obsáhlého pole směru, který se snaží charakterizovat 

jednak po stránce myšlenkové a literární, jednak vzhledem ke Camusovi 

(„Cizinec jako produkt existencialismu“). Převažují však obecnější  

charakteristiky v definiční, takřka „učebnicové“ – a někdy i strohé – podobě, 

provázené neustálými odkazy na použitou literaturu. Tato řekněme shrnutí, 

rozčleněná do základních okruhů (existencialismus filosofický, literární)  sice 

mohou být užitečná a také otevírat cestu k vlastní interpretaci Cizince (jak 

autorka  dále ukazuje), bylo by však vhodné u nich upřesnit a rozlišit (slečnu 

Kopřivovou jsem na to ostatně upozornil), do jaké míry jsou kompilací či 

parafrází závěrů z uváděné sekundární literatury, anebo zda se jedná o přímé 

citace. Neurčité slovo „Blíže“ v odkazech pod čarou tuto odborně nutnou 

identifikaci neumožňuje. - Invenční rysy práce se projevují spíše v části 

soustřeďující se už na Cizince (od s. 26). Tady autorka načrtává tematickou 

strukturu postihující  jádro problematiky (na několika místech ji však měla 

rozvinout – např. oddíly Náhoda, Zvyk…) nebo na ni aplikuje opětovně 

konstatované existencialistické postuláty s pomocí sekundární literatury. Zdá se 

však, že zážitek četby (resp. detailního čtení) je tu stěžejní, protože v závěru 

autorku vede k formulování otázek – bez nutných či nucených odpovědí -, které 

stále prodlužují „život“ Camusova díla. 

 

   

 

 



 

       Práci doporučuji k obhajobě, klasifikaci navrhuji v rozmezí velmi dobře – 

dobře podle průběhu obhajoby. 
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