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Vymezení úkolů, které si autorka stanovila, může vyvolat jisté rozpaky, hodnotíme-li práci 

z hlediska oboru filosofie, nikoliv literární vědy. Cílem není „hluboce pojednávat o 

axiologické problematice těchto hodnot, ale poukázat na tyto hodnoty v uvedených třech 

dílech a na jejich relativnost.“ (s. 6). Je pro diplomovou práci z oboru ZSV takové vymezení 

adekvátní?  

 

První část, pojednání o Fuksově životě, zaujímá bezmála polovinu celé diplomové práce. 

Spadá však svým tématem a zpracováním spíše do oboru literární vědy, do podoboru 

biografie. Autorka rekonstruuje jeho život objektivní metodou, kterou prokládá subjektivní 

výpovědí z Fuksovy autobiografie z konce jeho života. Časovou kontinuální linii doplňuje 

exkursy k rozhodujícím Fuksovým životním tématům.  

 

Druhá část práce nazvaná „Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse“. Hned na začátku 

autorka nevyužila příležitosti k tomu, aby práci vtiskla filosofický ráz, když problematiku 

hodnot vykládá prostřednictvím Karla Čapka, a nikoliv prostřednictvím nějakého filosofa. 

Karel Čapek se jistě také filosofii věnoval, ale proč si nezvolit jako vodítko někoho z velkých 

filosofů? Autorka si vytvořila zjednodušený filosofický rastr, který pak používá při hledání 

hodnot ve Fuksově díle. Ale co vlastně přesně hledá? Jaká je její badatelská otázka? Další 

nevyužitou příležitostí je to, že v pasážích o filosofických odkazech ve Fuksově díle se 

autorka nevydá směrem, kterým Fuks ukazoval, a nerozprostře před námi filosofický výklad 

uvedených motivů. Tak by mohla Fuksovy myšlenky konfrontovat přímo s filosofy, na něž 

Fuks odkazuje a práce by mohla být filosoficky poutavá. Autorka si bohužel vystačí 

s několika málo odkazy k původním filosofickým dílům (jedna citace z Camusova Mýtu o 

Sisyfovi s. 36, dvě citace z jediné strany Schopenhauerovy knihy O smrti, s. 38, jedna citace 

z Machiavelliho Vladaře s. 60) Celkem čtyři izolované odkazy a čtyři krátké pasáže věnované 

filosofické tématice. Dohromady by měly zhruba jednu stranu. To je poněkud málo na 

diplomovou práci předloženou v oboru filosofie. Je to práce, která by jistě obstála na katedře 

zaměřené na literární vědu, ale jsem na pochybách, zda ji lze obhájit na katedře OVF.  
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