file_0.png

file_1.wmf


Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte):oponenta

Práci hodnotil(a): PhDr. Miloš ševčík, Ph.D.

Práci předložil(a): Petr Jež

Název práce: Plótinos a Jedno


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

Cíl práce byl splněn, vzhledem k čistě referujícímu charakteru práce však spíš základním způsobem.

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

Kolega Petr Jež se ve své bakalářské práci rozhodl věnovat Plótínovu pojetí božské bytosti, tedy Jednoho. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústřední pojem Plótinovy filozofické koncepce, může být Jedno ve formátu bakalářské práce přiblíženo jen v hlavních obrysech. Kolegy Jež však ve své práci čerpá převážně ze sekundární literatury, případně využívá citáty z primární literatury, které však z velké části opět přejímá z literatury sekundární. Takový postup mu však vlastně znemožňuje zaujmout ke zkoumanému tématu vlastní postoj.

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

Formální úprava práce je vyhovující.

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

Bakalářská práce kolegy Ježe má charakter delší, poměrně kultivovaně napsané seminární práce. Názory na jednotlivé aspekty Plótínova pojetí Jednoho získává ze sekundární literatury a doplňuje je citáty z Plótínových Ennead. Na některých místech se v textu setkáváme se stylisticky nevydařenými vyjádřeními. Na vrub stylistického zaváhání přičítám například formulaci ze strany 11, na které se hovoří o „Plótínových textech sepsaných Porfyriem“, nebo formulaci ze strany 27, na které je uvedeno, že „krása a umění je v Plótínově učení jednou z částí filosofie“.

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

Kolega Jež si v poslední kapitole všímá vlivu Plótína na Augustina. Kteří další myslitelé z období patristiky či scholastiky byli Plótínovým myšlením ovlivněni?



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

Datum: 28. 5. 2013								Podpis:

