
Posudek diplomní práce Bc. Markéty Čápové „Etické hodnoty v dílech Ladislava 

Fukse“ 

 

   Diplomní práce Markéty Čápové „Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse“ je typickou 

interdisciplinární prací, která se opírá o znalosti studentky z etiky, filosofie a literární vědy. 

Autorka se pokouší pojmout téma své práce v širším společenském kontextu, ale hlavní 

pozornost samozřejmě věnuje životu a dílu Ladislava Fukse a proměnám etických hodnot 

presentovaných v jeho tvorbě. Ukazuje, jak se na tomto vývoji podílí lidský, ale i 

společensko-historický vývoj. 

    Po formální stránce je práci možno hodnotit jako úspěšnou. Na zpracování je vidět, že si 

autorka promyšleně stanovila cíl své práce a při svém zpracování ho dodržela. Práce splňuje 

všechny formální požadavky, které jsou na práci tohoto typu kladeny. Struktura práce je 

logicky vyvážená, nejsou v ní zbytečné pasáže.  

    Práce se věnuje spisovateli, u něhož je zjevný filosoficko etický rozměr jeho literárního 

díla. Zároveň je o to zajímavější, že hodnocení jeho života i tvorby po etické stránce není 

jednoznačné, a proto se autorka musela vyrovnat i s touto stránkou jeho díla. Domnívám se, 

že se jí podařilo vyjádřit to odpovídajícím způsobem, kritické výhrady nepominula, ale ani se 

nesoustředila jen na tento pohled na jeho tvorbu. Pro svůj rozbor si vhodně vybrala díla 

s trvalou platností a taková, která mají co říci k etickým konfliktům člověka a doby. Za 

hodnotné považuji, že se při tom dokáže samostatně vyrovnat jak s pramennou literaturou, tak 

i s literaturou sekundární. Literatura, s níž pracuje, je vybrána dobře a neukazuje jen jeden 

pohled na Fuksovu tvorbu. Určitý problém vidím v pokusech propojit toto téma se základními 

etickými a filosofickými přístupy. Jsem si ale vědoma, že jde o požadavek, jehož naplnění je 

pro studenta značně obtížné. 

    Po jazykové stránce je práce kvalitní- Studentka využívá bohatý a čtivý jazyk, neslevuje 

však nic z odborné kvality. Pojmy používá vhodně a je zřejmé, že terminologii všech 

využitých oborů dobře zvládla. S citacemi pracuje uváženě, práce jimi není přetížena a 

zároveň jejich využití v práci není samoúčelné. 

    Celkově hodnotím práci jako úspěšnou a navrhuji ji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě:  Vidíte nějakou souvislost mezi Fuksovým viděním etických hodnot a 

výkladem H. Arendtové o banalitě zla? 
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