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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucí práce

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě):

Práci předložil(a): Bc. Blanka Zezulová

Název práce: W. Bejamin a zrod moderního městského života



1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Cíle práce- totiž podat a zasadit názory Waltera Benjamina do kontextu dalších konceptů k otázce zrodu moderního městského života – bylo dosaženo s mimořádnou plností:  té autorka dosahuje  využitím rozličných typů zdrojů k tématu (odborné literatury, literatury i vlastních  poznatků).







2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Nejen literatura filozofická a sociologická ( Simmel, Baudrillard, Bauman, Keller a d.), ale též literární zdroje  (Baudelaire, Poe, Flaubert, Dumas, Zola ale i Calvino či R. Musil) slouží autorce k plastickému pojetí „města“ a typů, jím utvářených. Jedná se o typ flanéra, typy tuláka, turisty či hráče, též „clocharda“ či cizince v širokém hodnotovém rozpětí až po destruktivní intence. Bohatá paleta typů s jemným odstíněním jejich zvláštností, včetně odkazů na literaturu, ukazuje  teoretickou zralost autorky. 







3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
 

Rozsáhlá práce rozvíjí téma klasickým způsobem, tj. od hlavního článku, jímž je dílo (i život) W. Benjamina k odlišným pojetím tématu v literatuře starší i novější a v závěru k osobnímu pohledu na problém.  Autorka se stručně vyrovnává i s  problémem dandyho a dandysmu. Na s. 60 se v kontextu Paříže  vyskytne malý překlep: pražské ulice. Příloha dokládá plastičnost slovního líčení fotografickým materiálem. 





4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Mimořádná práce co do odborného záběru a pojetí neobvyklého tématu ukazuje teoreticky zralou osobnost autorky, ale i zažitou problematiku „města“ jako životního prostoru. Oceňuji využívání literárního materiálu. Jen okrajově připomínám, že by toto téma uneslo i bohatou tematiku výtvarnou či filmovou ba i hudební, a to orientovanou nejen na Paříž. Takové rozšíření by však bylo žádoucí až pro možnou práci budoucí. 












5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

      Charakterizujte českou literaturu, vztahující se k osobnosti a dílu W. Benjamina.        










6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Výborně

Datum: 	12. května 2012							Podpis:




