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Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Mgr. Lada Hanzelínová

Práci předložil(a): Nikola Lukešová

Název práce: Láska a nenávist

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

Cíl práce byl naplněn - autorka popsala různé přístupy výkladu lásky a nenávisti. Vlastní téma lásky a nenávisti nalezla ale převážně v díle Ericha Fromma, C.G. Jung se podle jejích slov konkrétní koncepcí lásky a nenávisti nezabýval (str. 35 a 43).  Naplnění cíle se proto povedlo díky zapracování přístupů P. Laustera a M.S. Pecka.


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

Práce je teoretická s drobnou vsuvkou vlastní praktické zkušenosti na straně 40. 


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

U některých textů často není jasné, zda se jedná o parafráze či citaci (např. celá strana 16 se shoduje se zdrojem s více než 90%).
V mnoha částech práce je rozhozeno zarovnání konců řádek, což působí rušivě při čtení.
Využití citátů je zajímavé, nelze však dohledat jejich původ. 
Skutečnost, že internetové zdroje byly citovány pro celou práci v průběhu čtyř dní, nepůsobí pro odborný text seriózně, stejně tak využívání odkazů na Wikipedii.
Práce dostatečně překračuje doporučený rozsah.


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

Práce je textově obsažná, doporučená literatura byla zpracována. Jedná se o kompilaci, vlastní myšlenky nejsou v práci prezentovány.


5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
1) Jak by autorka vysvětlila větu použitou na straně 24: "kdybychom mohli milovat jen druhé, pak bychom nedokázali a tedy ani nemohli milovat vůbec."



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

Velmi dobře.
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