
Posudek na diplomovou práci Bc. Tomáše Tlapy 

    Diplomová práce „Druhý u J. P. Sartra a E. Lévinase“ je výrazem jedné základní intence, která 

provází kolegu Bc. Tomáše Tlapu velmi bytostně až vtíravě. Je jí subjekt-objektový rozvrh, který se 

karteziánsky usadil v našem myšlení jako netematizovaná samozřejmost, která se však v naší 

zkušenosti začíná nelítostně mstít, např. fakt objektivizace člověka v holocaustu atp. Obé můžeme 

najít naprosto jednoznačně u Sartra i u Lévinase. Každý tento problém, jenž se stává tématem par 

excellence až po holocaustu, i když u Sartra, s jeho marxistickou minulostí se objevuje dříve, se řeší 

různě. 

    Sartre má ve svém myšlení relikty hegelovské, přetransformované marxisticky, vystupují zde 

motivy freudistické a samozřejmě fenomenologické. To vše vytváří svéráznou filosofickou platformu, 

na níž stojí Sartrovo veliké dílo. Bytí pro sebe a pro jiné, vyvolávání reliktů „pána a raba“, nemluvě o 

fenoménu alter ego vytváří až nepřehledné pole problémů, které jakoby se samy amplifikovaly až do 

nepřehlednosti, která čtenáře zavaluje bez dořečenosti, bez pevného vhledu do jasnosti. Tak působí 

první část předložené práce, proto navrhuji do rozpravy otázku: Jaký charakter má negace u J. P. 

Sartra, podobá se spinozovské „determinatio est negatio“, což nacházíme i v dopracované formě u 

Hegela a koneckonců i v marxismu, anebo jde o negaci, která je negativnější než matematická 

negace, tak jak ji nacházíme u Patočky v jeho „Negativním platonismu“, či jde o nějakou třetí formu?  

    Druhá část, která se věnuje Lévinasovi je klidná, vyrovnaná, jasná a velmi dobře pochopená. Stejně 

je tomu s pojmem transcendence, v ontickém myšlení jde o přesah toho, co je za fyzickým světem, po 

provedené transcendentální epoché je transcendence možná i uvnitř toku cogitationes, poukazuje na 

rozdíl mezi reelní imanencí a reelní transcendencí oproti reální transcendenci.  

    V druhé části věnované Lévinasovi je běh myšlenek velmi jasný a velmi precizní, přesto bych zde 

vyslovila otázku: Jak se vztahuje lévinasovské „stejné“ a heideggerovské „totéž“. Zde se nabízí mnohé 

k pochopení. Autor má prostudovány knihy, které vyžadují vhledy hlubšího charakteru, než jsou 

běžné filosofické knihy přehledového charakteru. Celkem mohu zodpovědně říci, práce je výborná po 

věcné stránce, po stránce formální jsou zde některé drobné chyby, což není tak podstatné. Rozhodně 

doporučuji práci k obhajobě a myslím si, že jde opět o diplomovou práci, která je po stránce 

filosofické hluboká a velmi kvalitní.    
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