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Karolína Kuntová učinila ohniskem své diplomové práce téma smrti jako ústřední filozofické 

kategorie v dílech existenciálních filozofů, Martina Heideggera, Jeana-Paula Sartra, Karla 

Jasperse a Alberta Camuse, přičemž se snažila zohlednit vliv tohoto způsobu myšlení na 

křesťanskou antropologii. V úvodu celkem přesně vystihuje, oč bude ve své práci usilovat, 

jakou zvolila metodu včetně určitého náznaku předpokládaných výsledků. Chybí zde ale 

analýza prací, které se zabývaly podobným tématem, a které by neměl být problém u takto 

frekventovaného tématu vyhledat. 

Celkem slušně je zpracovaná analýza děl jednotlivých myslitelů: u Heideggera je to 

především jeho kniha Bytí a čas a menší práce Co je metafyzika?; u Sartra je to Bytí a nicota a 

částečně též Existencialismus je humanismus; u Jasperse jde o Úvod do filozofie, Rozum a 

existence a Otázka viny; u Camuse Mýtus o Sisyfovi. Analýza zmíněných děl je také hlavním 

přínosem diplomové práce, kde se Kuntové celkem jasně podařilo odlišit smrt jako 

filozofickou kategorii, která umožňuje vědomí času či hledání smyslu života nebo naopak 

uvědomění si jeho nepřítomnosti od smrti jako kategorie psychologické, která se snaží pomoci 

člověku zasaženému smrtí blízké osoby například hledáním vhodných prostředků útěchy. 

Určitý problém vidím spíše v tom, že dělá příliš rozsáhlé exkurzi do oblastí, které s tématem 

smrti bezprostředně nesouvisejí. Tato nesnáz se odráží i v závěru práce, ve které ale hodnotím 

kladně snahu uvést do vzájemné diskuze díla všech jmenovaných autorů. 

Po formální stránce nemám až na některé stylistické nevyváženosti, občasné překlepy a 

opakovanou chybu ve jméně Nietzche (správně: Nietzsche) žádné zvláštní výhrady. Kuntová 

splnila požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci, a hodnotím ji známkou velmi 

dobře.  


