Posudek bakalářské práce
posudek vedoucího práce
Studijní program Specializace v pedagogice
Studijní obor
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název práce

oponentský posudek

K filozofii jazyka.
Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philophicus

Karolína Babíčková
Autor/ka práce
Vedoucí práce
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Oponent/ka práce Mag. Thomas Maria Haupenthal
Hodnocení práce
odpovídá názvu
odpovídá
Obsah práce
práce
s připomínkou
odpovídá zcela
odpovídá
Struktura práce
tématu
s připomínkou
odpovídá
odpovídá
Formální úprava
požadavkům
s připomínkou
odpovídají s
odpovídají normě
Citace v práci
připomínkou
vhodně doplňují
Přílohy práce
netýkají se tématu
téma
Odpovídá
odpovídá tématu
Seznam literatury
s připomínkou
odpovídá
Odpovídá
Počet stran práce
požadavkům
s připomínkou
velmi přínosná
standardně
Přínos práce
práce
přínosná práce
Celkové
1
2
hodnocení
Doporučení k obhajobě

odpovídá s výhradou
odpovídá s výhradou
odpovídá s výhradou

neodpovídá
názvu práce
neodpovídá
požadavkům
neodpovídá
požadavkům

odpovídají
s výhradou
jsou nevhodné
k tématu

nejsou v práci
uvedeny

odpovídá s výhradou

neodpovídá

odpovídá s výhradou

neodpovídají

neodpovídá
požadavkům
práce nepřináší
nové poznatky

3

nevyhověl/a

doporučuji

nedoporučuji

Podrobnější hodnocení
Die Autorin beschäftigt sich in ihre Arbeit mit einem anspruchsvollen, interdisziplinären Thema, das die
Bereiche Semiotik, Philosophie und Linguistik umfasst. Es geht um die Problematik von Sprache und
Denken und die Autorin richtet ihr Interesse, aus dem Blickwinkel der strukturellen Linguistik, vor allem auf
den Bereich der Syntax – konkret auf den Bau und die Bedeutung von Sätzen, die eine die
außersprachliche Welt betreffende Information enthalten..
Zur Bearbeitung eines solch schwierigen Themas sind entsprechende Kenntnisse in den zuvor
genannten Disziplinen vonnöten wie auch die Übertragung des mathemathisch-logischen Ansatzes auf
das Gebiet der Syntax eine schwierige Aufgabe darstellt
Im Besonderen behandelt die Autorin zunächst Ludwig Wittgensteins Leben und analysiert dann
sein sprachphilosophisches Hauptwerk anhand von Sätzen zur Semiotik und Form der Sprache..
Die Arbeit umfasst 61 Seiten Text in tschechischer Sprache, während die Autorin das behandelte
Werk, also den Tractatus auf Deutsch belässt und zitiert und so eine korrekte logisch-philosophische
sowie semantisch-linguistische Analyse der ausgewählten Sätze ermöglicht. Auch im Hinblick auf die
graphische Bearbeitung und den sprachlichen Stil zeigt sich die Autorin ihrem
Thema
mehr
als
gewachsen.

Otázky k obhajobě:
In welcher Weise wurde Wittgensteins Werk kritisiert und ist es möglich, einzelne seiner Sätze zu
bezweifeln oder zu widerlegen?
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