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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce: bakalářská

Posudek: vedoucího

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

Práci předložila: Lucie Prokešová 

Název práce: Pojetí vášní ve stoické filozofii


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

Cílem práce je výklad stoického pojetí vášní. Z toho důvodu text práce provází nejen stoickou etikou, ale rovněž i pojetím přírody, neboť člověk je její neoddělitelnou součástí. V první části se proto text soustředí na stoický výklad člověka jako takového, jehož základním etickým apelem je žít ve shodě s přirozeností – tedy nejen v kontextu sebe sama, ale i celku světa. Následně chronologicky pojednává o jednotlivých koncepcích vášní u představitelů stoické filosofie. Následně se přímo zaměřuje na čtyři hlavní, kterými jsou: bolest, strach, žádostivost a rozkoš. Poslední kapitola pak sumarizuje předchozí výklad, přičemž přichází se stoickým hodnocením vášní, které odmítá ty nepřiměřené a přikazuje jejich nahrazení těmi vedenými rozumem. Cíl práce, který je uveden v úvodu, se tak daří splnit.


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

Autorka zvolila zajímavé téma, kterého se dobře zhostila především na rovině práce s primární literaturou, doplněnou i postřehy literatury sekundární. Sekundární literatura sice není zastoupena velkým počtem, přičemž to naopak jasně podtrhuje velké zastoupení právě důležitější literatury primární. Práce neobsahuje žádné přílohy, které zde ani nejsou potřebné. 


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

Styl práce je dobrý. Jen občas se objevují drobné nesrovnalosti (např. skloňování slova pneuma). Citace jsou správné. Citace primární literatury odpovídají obvyklému úzu, přičemž je práce na svém konci doprovázena seznamem zkratek. Práce je i dobře členěna a výklad je tak pozvolný. 


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

Práce je pěkná a k jejím kladům patří především schopnost práce s primární literaturou.


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: 14. 5. 2012							Podpis:




