
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 255396/..... Bc

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta

Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Student: Bc. Kristýna Chvojková
Datum narození: 04.10.1988
Identifikační číslo studenta: 63294729

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 255396
Datum zápisu do studia: 08.09.2008

Název práce: Smrt a konečnost: Jaspers vs. Sartre
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Filozofie
Vedoucí práce: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Oponent(i): prof. PhDr. Pavel Kouba

Datum obhajoby : 10.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Kristýna Chvojková (autorka) představila svoji práci s názvem Smrt

a konečnost: Sartre vs. Jaspers. Text srovnává pojetí problematiky
lidské smrti a především smrtelnosti v díle J.-P. Sartra a K. Jasperse.
Přestože oba autoři bývají označováni za existencialisty, jejich
postoje k tématu smrti jsou velmi odlišné. Sartre vylučuje možnost
vztahování se ke své vlastní smrti z toho důvodu, že smrt nemá místo
ve struktuře bytí pro sebe, z čehož plyne, že nemůže mít pro člověka
žádný smysl, zatímco podle Jasperse se ke smrti může člověk
vztahovat v úzkosti v mezních situacích. To, že situacím čelí a
nezastírá si svou smrtelnost, vede k rozlišení toho, co nemá v ohledu
na časovou konečnost člověka smysl, a existenciálních momentů,
které stojí nad časem a zachovávají si svou hodnotu bez ohledu na
smrt. Díky uvědomění své smrtelnosti člověk aktualizuje svou
existenci, stává se tedy více sám sebou. Ze Sartrova pojetí naopak
vyplývá, že člověk vůbec nemůže o své smrtelnosti vědět – přesto
však pociťuje strach z toho, že ho druzí po smrti zbaví svobody.
Jaspers oproti Sartrovi pojímá já jako vícedimenzionální entitu, což
mu umožňuje připsat smrti smysl.
Podle vedoucího práce, dr. Václava Němce, Kristýna Chvojková ve
své bakalářské práci srovnává dvě rozdílná pojetí smrti a smrtelnosti,
jak se s nimi setkáváme u dvou představitelů tzv. filosofie existence,
resp. existencialismu: J.-P. Sartra a K. Jasperse. Protože toto téma se
u Sartra objevuje v souvislosti s jeho kritikou Heideggerovy pozice v
Bytí a času, je přiměřený prostor věnován též výkladu Heideggerova
pojetí. Téma smrti a smrtelnosti je v případě všech tří myslitelů
zasazeno do celkového rámce jejich filosofie a uvedeno do
souvislosti s jejich odlišnými myšlenkovými východisky, z nichž se
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též do značné míry odvozují jejich rozdílné přístupy k tomuto
tématu. Výsledkem je velmi zajímavá komparace, která odhaluje
především meze Sartrova pojetí smrti a kriticky osvětluje
problematická východiska Sartrovy filosofie spočívající v jeho
základu. Autorka dovozuje, že Jaspers díky svým odlišným a
jemnějším myšlenkovým východiskům – především díky rozlišení
různých dimenzí lidského já – podává adekvátnější popis fenoménu
smrti, který lépe odpovídá lidské zkušenosti. Na základě jejího
kritického srovnání se ukazuje, že Jaspersova Filosofie, přestože byla
sepsána o několik let dříve, může sloužit jako vhodný pendant k
Sartrovu Bytí a nicotě, který v podstatných bodech koriguje Sartrovo
pojetí a nabízí řešení některých jeho problematických tezí a tvrzení.
Podle vedoucího práce Kristýny Chvojkové nejenom splňuje
požadavky kladené na bakalářskou práci, ale představuje vynikající
studijní výkon, proto navrhuje hodnocení známkou „výborně“.
Oponent práce, prof. Pavel Kouba, potvrdil, že autorka se vyrovnala
s tématem velmi úspěšně, její práce je dobře promyšlena a jasně
napsána (vykazuje jen nepatrné nedostatky v interpunkci,
nevyznačuje tituly knih v textu kursivou apod.). Kdyby se chtěla
tématem zabývat hlouběji a nad rámec předložené bakalářské práce,
měla by pracovat přímo s německými originály Jaspersových děl.
Jakožto bakalářskou práci ji rozhodně navrhuje hodnotit jako
výbornou.
Následně autorka zodpověděla otázky z posudků oponenta a
vedoucího.
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