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Práci předložila: Jitka Navrátilová 

Název práce: Stoická filosofie – determinismus a lidská svoboda


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

Cílem práce, který odpovídá i samotnému jejímu názvu, je vysvětlit stoické pojetí determinismu a svobody. Současně chce autorka ukázat jakým způsobem byly ve stoickém myšlení spojeny. Vzhledem k tomu, že determinismus primárně vychází ze stoického pojetí přírody, je první část práce věnovaná výkladu různých pojmů, takových jako logos, fysis, pneuma, tonos atp., které jsou s ním spojené. Autorka shledává, že ačkoli je dění ve světě deterministicky určené, je stoiky přesto zachována mravní odpovědnost člověka. Ta vychází z rozumu jedince, jeho skutečné přirozenosti, kdy jedinec může rozhodovat právě o věcech, které má „ve své moci“. V této souvislosti autorka tematizuje i stoické pojetí vášní, od kterých má člověk získat svobodu. Cíl práce se tak daří dobře splnit.


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

Zvolené téma rozhodně nepatří mezi nejjednodušší, nicméně autorka se s ním dokázala dobře vyrovnat. Výklad přitom vede sama, přičemž se opírá o bohatou primární i sekundární literaturu.


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

Text práce je na dobré jazykové úrovni. Autorka si velmi dobře osvojila práci s primárními i sekundárními zdroji, což podtrhuje i správným způsobem citování. Práce je členěna do mnoha kapitol, které vysvětlují jednotlivá problémová témata.


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

Práce v žádném případě není jen kompilačního charakteru, ale vykazuje samostatnou práci autorky a dobrou práci s prameny.


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.
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