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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

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): PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Práci předložil(a): Markéta Vaňourková 

Název práce: Koncepce přirozeného stavu v novověké filosofii: Thomas Hobbes 


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

Cílem práce je „zkoumání a přiblížení filosofie Thomase Hobbese, zejména jeho antropologie, která stojí v základech jeho politické a sociální filosofie“ (s. 1). Vaňourková se totiž oprávněně domnívá, že předpokladem Hobbesovy známé politické filosofie byla jeho antropologie, která je mnohem méně častěji analyzována. Vaňourková se tedy ve své práci postupně věnuje Hobbesovu životu a dílu, pak následuje stěžejní kapitola o Hobbesově antropologii, po ní přichází výklad Hobbesovy sociální filosofie, přehled koncepcí přirozeného stavu a nakonec výklad Hobbesova historického působení. Cíl práce tak byl naplněn.  


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

Práce M. Vaňourkové se nevyznačuje zcela systematickým duchem: Autorce, zdá se, by nejlépe svědčilo, kdyby prostě mohla převyprávět obsah pramenů, avšak ve chvíli, kdy má systematicky předložit teorii, která je představena v několika Hobbesových spisech (tj. Hobbesovu antropologii obsaženou v O člověku, O tělese, O občanu, Leviatan), pak se jí takový úkol nedaří optimálně naplnit. Hned první teoretická kapitola 3.1.1. například nese název „Metoda“, ale o metodě se v ní příliš nepojednává, zato se zmiňuje náboženství a pohyb. V poslední kapitole 5 se zase objevuje poněkud roztříštěný a nesouvislý výklad ideje přirozeného stavu od Epikura po Rousseaua, k níž je bez ohledu na chronologii připojena kapitola o Hobbesově pojetí. 
Samotný výklad zvolených témat bohužel většinou nepřekračuje učebnicovou úroveň – Vaňourková na jedné straně pracuje s kvalitní zahraniční literaturou, ale většinou se stejně uchyluje k prvorepublikovému Rádlovi a Tvrdému, k marxistickému Formování novověké filosofie nebo k Sobotkovým předmluvám. Na filosofickou práci až příliš ochotně pracuje s politologickou literaturou, která není pro historika filosofie příliš vhodná. Potenciál obsažený například v obou cambridgeských „companionech“ věnovaných Hobbesovi tak zůstal nevyužit. 

3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Jazykový projev M. Vaňourkové je slušný, plynulý, většinou bez standardních nešvarů zatěžujících studentské práce. Citace a odkazy na literaturu jsou až na detaily udělány pečlivě a přehledně. 

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Práce M. Vaňourkové představuje kompilát z vybraného souboru knih – hlubší vhled do Hobbesovy filosofie neposkytuje, samotná antropologie se z textu spíše vytratila, podobně i popis přirozeného stavu u Hobbese (tj. jakési „antropologické utopie“) zaujímá pouze jednu stranu (s. 34 n.). Na druhou stranu autorka pracovala se zahraniční literaturou a má poměrně slušný literární projev. Po zvážení všech okolností navrhuji hodnocení velmi dobře. 

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


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



Datum: 								Podpis:
7. května 2012								



