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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce: diplomová

Posudek: vedoucího

Práci hodnotil: Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Práci předložila: Bc. Jan Komárek 

Název práce: Stoická etika a pojetí osudu


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

Cílem práce je výklad stoického pojetí osudu a ukázat jeho vztah k různým stanoviskům stoické etiky (str. 1). Autor se nejprve zaměřuje na stoické pojetí světa, člověka a jeho vztahu ke světu, i na východiska a zásady stoické etiky. Následně již obrací pozornost k osudu a zřejmému problému, který je s ním spojen – možnosti svobodného jednání. Zde se zaměřuje na téma příčin nebo možnosti a nutnosti. S tím úzce souvisí pojetí charakteru člověka, kterému autor věnuje širší prostor. Konečně pak dochází k výkladu stoického pojetí svobody, odpovědnosti a osudu jako takového. Poukazuje přitom na odlišná pojetí různých představitelů Stoy, přičemž klade zejména důraz na Chrýsippa. Dochází k závěru, že stoikové zdůrazňovali přímou mravní odpovědnost člověka (jako autonomní bytosti) za své postoje vůči všem vnějším vlivům.  Formulovaný cíl práce se tak daří dobře splnit.


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

Autor zvolil náročné téma, které velmi dobře zpracoval. Argumentuje za vydatné pomoci primární literatury, kterou doplňuje i sekundárními zdroji. Výklad přitom pouze „nepřebírá“ ze sekundární literatury, ale prezentuje i vlastní stanoviska.


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

 Jazykový projev je velmi dobrý. Autor jasně demonstruje, že si práci s literaturou správně osvojil. Práce je rovněž adekvátně členěna. Vzhledem ke svému tématu ani neobsahuje žádné přílohy.


4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Dojem z práce je velmi dobrý. Snad lze nicméně vytknout, že mohla obsahovat větší počet zahraniční literatury. 


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

----------


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

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.


Datum:	15. 8. 2012					Podpis:




