IP szak - szakdolgozat opponensi vélemény
Integrál pszichológiai összefoglaló
A hallgató nagyon világosan, érthetően és érdekfeszítően fejti ki az
integrálpszichológia lényegét. Kellő figyelmet fordít a kulcsfogalmak
magyarázatára, a szintek bemutatására. 5
A téma eddigi állásának áttekintése, szakirodalmi áttekintéssel
A dolgozat olvasása közben végig érezhető a magasfokú tájékozottság, a
téma szakirodalmának széleskörű , precíz ismerete. 5
A tanuló saját témájának kifejtése
Eddigi tapasztalataim szerint a téma újszerű, nem találkoztam hasonló
munkával. Az integrálszemlélet bemutatását követően a hallgató érthetően,
hitelesen, érezhetően magas szintű küzdősportos jártassággal fejti ki saját
témáját, sikeresen vezetve végig a bemutatott pszichológiai irányzatot a
harcművészet sajátos rendszerén. 5

Formai szempontok
Nyelvezet szakmai tényeken, érveken, adatokon alapuló.
Hivatkozások, irodalomjegyzék, képek, ábrák, táblázatok megfelelőek.
Formázások, esztétika, áttekinthetőség. 5
Külső opponens: Csizmadia Zoltán testnevelő tanár, judo szakedző, 15 évig
válogatott cselgáncsozó, EB bronzérmes, sokszoros magyar bajnok és
világkupa érmes. Jártasságok egyéb küzdősportokban: ökölvívás, kempo,
kick-box.
Nagy élvezettel olvastam a dolgozatot. Versenyzőként mindig érdekeltek a
küzdősportok
filozófiai,
pszichológiai
vonatkozásai.
Munkám,
sporttevékenységem és tanulmányaim során nagy érdeklődéssel fordultam a
pszichológiai, filozófiai, harcművészeti irodalmak illetve módszerek felé.
Nagy figyelmet fordítottam ezek tapasztalati megismerésére. Nagyon
szerencsésnek tartom a témaválasztást, véleményem szerint a küzdősport

talán a legalkalmasabb terület a nyugati pszichológia és a misztikummal
átszőtt keleti filozófiák összevetésére. Nagyon érdekfeszítő, alapos és
tudományos a téma felvezetése, az alapok kifejtése. Magas szintű
küzdősportos múlttal, tapasztalatokkal kijelenthetem, hogy a saját téma
felépítése újszerű, hitelesen egyesíti az integrálpszichológiai szemléletet a
harcművészetek összetett, bonyolult rendszerével, mindeközben a filozófiai
vonatkozások mellett szerencsésen megmarad a tudományos alapok mellett.
Végig érezhető a magas fokú tudományos, filozófiai műveltség, a téma iránti
elkötelezettség és a küzdősportokban való jártasság megléte. Eddigi
tanulmányaim, tapasztalataim, tudásom alapján kiválónak ítélem meg a
témaválasztást, a dolgozat felépítését, a közölt tudásanyagot, a tudományos
és filozófiai műveltség ilyen magas fokú ötvözését, mely a küzdősportok,
harcművészetek szempontjából vizsgálva a dolgozatban nagyon hatékonyan
valósult meg.

