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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce: bakalářská

Posudek: vedoucí

Práci hodnotila: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Práci předložila: Kristýna Vozková

Název práce: José Ortega y Gasset – publicista, editor a zakladatel madridské školy



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

Záměrem práce Kristýny Vozkové je „představit osobu španělského myslitele José Ortegy y Gasseta, ať již jako novináře, filosofa či spisovatele a reflektovat jeho dílo. Přiblížit jeho názory a poukázat na to, jaký měly vliv na další významné osobnosti“ (s. 2). Cíl práce byl naplněn zdárným způsobem naplněn.


2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
 
Kristýna Vozková si pro svou práci zvolila téma, které není v českém prostředí příliš často zkoumané, což mj. vyžadovalo, aby řadu publikací prostudovala přímo ve španělštině. Analýzu známějších a do českého jazyka přeložených Ortegových textů a charakteristiky jeho filosofického myšlení obohatila především o téma tzv. madridské školy a též publicistické a editorské činnosti José Ortegy y Gasseta. Její příspěvek k danému tématu je pečlivě a kultivovaně zpracovaný, prokazující porozumění odborné problematice. Oceňuji též reflexi širšího sociokulturního kontextu a vymezení Ortegových názorů vůči myšlenkám jiných autorů, především Miguela de Unamuna a Generace 98. Pozitivní je i autorčina snaha zaznamenat vývoj Ortegova myšlení a prezentovat jej nejen jako filosofa, ale jako osobnost zasahující do mnoha oblastí lidského vědění.


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

Struktura práce je logická, text je přehledně členěn. Jazykový projev Kristýny Vozkové je výborný – kultivovaný a vyzrálý. Drobné překlepy a nedostatky (např. v délkách u španělských jmen) nemají na výsledné hodnocení práce vliv.
Odkazy na literaturu mají standardní podobu; ověřené citace jsou správné. 


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

Bakalářskou práci Kristýny Vozkové hodnotím jako vydařený příspěvek k reflexi osobnosti a díla Ortegy y Gasseta v českém prostředí. Známá charakteristika Ortegova filosofického myšlení byla vhodně doplněna o nové poznatky i další témata, autorce zprostředkovaná studiem zahraniční literatury. Odborný text splňuje všechny potřebné náležitosti a lze jej označit za výborný po obsahové i formální stránce. Téma by bylo možné dále rozšiřovat i prohlubovat, věnovat se analýze dalších Ortegových textů, nedostupných v českém jazyce, což ovšem v rámci BP možné nebylo a což se stává spíše potenciálním úkolem pro další studium.


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

Jakou podobu má v současné době časopis Revista de Occidente? Jaké texty se v něm objevují? Je naplňována původní Ortegova idea?

Jak se konkrétně projevovala Ortegova „fascinace Německem“ v jeho díle?





6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: výborně
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