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Diplomová práce Bc. Tomáše Tlapy „Druhý u J.-P. Sartra a E. Lévinase“ je věnována velmi 

důležitému tématu, které ve filosoficko etickém zkoumání oslovuje především dnešního 

Evropana, který se musí vyrovnávat se stále složitější multikulturní společností a stále 

důsažnějším individualismem, plynoucím z jeho filosofické a šířeji i kulturní tradice. Hned na 

počátku svého posudku mohu konstatovat, že je to práce velmi zdařilá. 

    Autor v ní nejprve věnuje pozornost důvodům, které ho k napsání práce vedly. Potom 

rozvíjí interpretaci fenoménu druhého v myšlení J.-P. Sartra a opírá se zde především o 

kapitoly z jeho nejrozsáhlejšího filosofického spisu „Bytí a nicota“.  Dobře nachází 

nejdůležitější momenty s tímto problémem spojené a prokazuje schopnost samostatné 

interpretace. Významná je i jeho snaha opírat se o českou a cizojazyčnou sekundární 

literaturu, kterou nepoužívá samoúčelně, ale vždy v souladu s cíli, které si ve své práci klade. 

     Druhou základní oblastí je zkoumání téže problematiky v díle E. Lévinase. Jak sám autor 

připomíná, opírá se zde především o vrcholná díla  ze středního období Lévinasovy tvorby a 

vysvětluje, proč pomíjí díla z pozdního období. Také v tomto rozboru prokazuje autor značné 

interpretační schopnosti a umožňuje čtenáři dobrý vstup do zkoumané problematiky. 

    Dobrá úroveň obou interpretací mu potom pomůže k celkovému srovnání postojů obou 

myslitelů ke zkoumané problematice. Tato část vykazuje rysy originálních odpovědí na 

otázky, které vyplynuly z předchozích částí. 

    Práce dodržuje všechna pravidla odborné práce. Stanovuje si cíl, který naplňuje, má 

logickou strukturu, využívá odpovídajícím způsobem pramennou i sekundární literaturu a 

dodržuje pravidla citací. Také výběr této literatury je vhodný a ukazuje, že nejde o náhodný , 

ale o promyšlený výběr opřený o samostatné studium a zájem o řešené otázky. 

   Ocenit je možno i jazykovou úroveň. Autor dokáže postihnou zkoumané problémy pro 

čtenáře srozumitelně, aniž by přitom musel slevit z terminologické přesnosti a náročnosti. 

 

Celkově hodnotím práci jako úspěšnou a navrhuji ji k obhajobě. 

 

Otázka pro rozpravu při obhajobě: 

V čem vidíte hlavní rozdíl Sartrových a Lévinasových ontologických východisek a jak se 

podle Vás podepsaly na rozdílném vidění „druhého“? 
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