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A obsahová

V prácijsou Vymezeny zák|adní a dí|čí ďe, Heré jsou v koncepci páe
patňčně rozpracovány. cÍle jsou adekvátně nap|ňovány.

Práce sp|ňuje ďle zadání.

Studující vyuŽívá a kliticky Yybífá sekundámí ďnebo primámí literaturu. -,8,.

Práce má vymezen předmět, je vyuŽto odpovídajícíďt metodologidtýďt
postupů.

Výs{upy výzkumných částí jsou ade|rvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno. [' tr
V prácije vyuŽita odbomá termindogie a jsou riywálmy h|awrí pdmy.

V pÉcijsou formu|ovány jasné závěry, |(eré se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cí|ům. ,81,. ff

B. formá|ní

Práce lykazuje standadní poznámkový aparát a jednďný způsob citaď
v rámci práce, ie typognaficky jednotná. ..8'.,

Studující dodržuje jazykovou normu, te{ je styíisnicky jďnotný.

Text je soudržný, stozumite|ný a argumentačrrě pod|oŽený.
B.., .fi..'

c. přÍnos práce (tvMI sístup #udujÍcÍlw, komgiWtÍ rlď.ltota,
využltí pa yaxi)



Celkové hodnocení práce (max. 17fÚmaků}:
Tématem práe Terezy Stibťrrkové jsou ťi|osoÍickrá aspekty v To|kbrpvě dí|e Pán prstenů,
které jsou s|edovány s pomocí existencia|istickýďt konepcí M. Heideggera, J. Patočky a K.
Jasperse. Autorka se soustředi|a na pop.s života r}obitů a na vybraných postavách ukáza|a
proměnu jejich existenoe z neautentické v autentickou a dějinnou. Z obsahového h|ediska je
práce ve|ice uspokojivá a svědčí o odborné en-ldovarpsti autorky a iejí dobré oznámenosti
s pouŽívanou fi|osofickou lÍterafurou i To|kienovým dí|em. Srovnání Života hobitů
s Patočkov''ýmipohÉy |idské existene troďru "poku|hává" snad jen pň popisu jejich Života
v Kraji, kde sama autorka píimává (s. 2s26), Že práce rrení po hobity tíží aŽe pracují rádi,
a to i nad rámec toho, m potřebují ke své obŽivě {sám Tolkien se s Životem pů|číků v Kraji
identifikova|). Je otázka, zdalze v takovém případě hovoňt o sebestnavování života prací a
zda není třeba roz|iŠovat, zda se práe děje jen pro lŽivu, nebo také prc rea|izacia rozvoj
vlastních schopností.

Z hlediska gramatické spÉvnostiautorka často nerespektuje shodu pdměfu s přísudkem
(nebo přív|astkem) a ve s|oveseďt minu|ého &su (nebo přídavnýďt.iméneďt) na konci píše
''i.,. Na s. 24 místo,.sugeruje', má být pafně'2a|í}ívá,., na s' 25 místo'.pohyb ochrany Života''
má být ''pohyb obrany Života.., místo slova "pfirozené národý na s. 38 by mě|o být ''přírodní
národy'.. odkazy na |iterafuru nemají jednoÚtou Íormu (viz s.24}.

Práce sptňuje požadavky na rdě|ení aka&mic|réhotitrdu bata}á*

Práci doporučuii k obhajobě:

Návrh klasifikačnÍho sfu pně:

Náměfu oro obhaiobu (max. 1ffi0 mal<ú):

1. objasněte Pdočkovu myš|enku, že',práe se... dodka prob|emaťčrrosti Života a ároveň
zastírá výhled na nia brání jí". (s. 23)
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