
Posudek diplomové práce Marie Hodinkové „Smysl života v díle Karla Čapka“

   Diplomová práce Marie Hodinkové „Smysl života v díle Karla Čapka“ je typickou 
interdisciplinární prací. Autorka se věnuje jak spisovatelské práci Karla Čapka, tak 
filosoficko-etickým názorům obsaženým v Čapkově literárním i vědeckém díle. Poněvadž 
považuje za důležité i postižení hlavním etap a křižovatek jeho života, zaobírá se průběžně i 
jím. Toto propojení tří souběžných oblastí jí pomáhá pochopit jak Čapkovy názory a jejich 
genezi, tak provázanost těchto názorů s Čapkovými osudy.
     Práce má jasně vytyčený cíl a naplňuje ho s porozuměním. V textu se prolínají všechny 
základní aspekty týkající se smyslu života a základních životních hodnot, tak jak je Čapek 
nejen teoreticky chápal, ale i skutečně prakticky svým životem naplňoval.
     Struktura práce je logická, všechny části na sebe smysluplně navazují a sledované téma 
postupně rozvíjejí. Propojení Čapkových názorů na smysl života s jeho životem vlastním bez 
ideologizace tématu je poměrně nové a ve středoškolské výuce dobře využitelné nejen v 
hodinách české literatury, ale i v hodinách základů společenských věd.
    Závěrečná část práce, věnovaná srovnání „Obyčejného života“ a „Života a díla skladatele 
Foltýna“ je asi nejlepší částí práce. Autorka v ní ukazuje na konkrétním materiálu vše, co bylo 
řečeno o Čapkových teoretických názorech, a tím zprostředkovává dobré pochopení tématu i 
nefilosofovi.
      Práce je bez vážnějších gramatických chyb, vyskytuje se jen několik drobných překlepů. 
Po terminologické stránce je vpořádku, také práce s literaturou plní požadavky kladené na 
diplomní práci. Studentka se zjevně snaží o kritické čtení sekundární literatury, i když se jí to 
ne vždy daří. Pochvalně je třeba také se zmínit o rozsahu sekundární literatury a o snahe najít 
vše relevantní, co bylo ke zvolené tématice o Čapkovi napsáno.
     Otázka pro obhajobu:
                 V čem vidíte důvod Čapkova zájmu o „obyčejnost“ života při naplňování jeho 
smyslu?
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