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Integrál pszichológiai (IP) összefoglaló: jeles (5)
A téma eddigi állásának áttekintése: kivàlò (5*)
A tanuló saját témájának kifejtése: kivàlò (5*)
Formai szempontok: kivàlò (5*)
A budapesti Duna partjàn integràl szemlèlettel lètrehozott köztèr (Valyo=vàros ès folyó), ennek
integràl gyakorlati vizsgàlata ès èrtelmezèse a szakdolgozat tèmàja. A tartalom ès forma egysègère
való törekvès dìcsèretesen jellemzi a munkàt. Az egèsz dolgozat magas szintû, AQAL integràl
szemlèletû tudàst tükröz. A szakdolgozat írójànak következtetèsei helytàllòak, tovàbbi kutatàsi
irànyokat felvàzolóak.
Üdítô a sajàt èrlelèsû elemeket is tartalmazó IP összefoglalót olvasni, amelyben felcsillan a sajàt
tèma is (pl. 9. old. 3. àbra). A spiràldinamika (SD) elmèletènek összegzô ismertetèse az IP
összefoglalóbòl hiànyzik. Ugyanakkor a kèsôbbi fejezetekben - (pl. 29. - 30., 34. - 35., 56., 59.
lapokon), ahol a tèma jelen helyzetèt, illetve az integràl megjelenèsèt a vàrosi közössègekben
mutatja be a szakdolgozat ìrója - jól leìrja ès adaptàlja a SD-i alapokat is.
A megfogalmazott hipotèzisek (45. lap) ès a módszertani ismertetès (tudomànyos mèlyinterjúk,
szakèrtôi interjúk ès konzultàciók, sajàt kèszìtèsû kèrdôìv 30 item-mel ((vegyes mt.)) megalkotàsa,
ennek pilot - projektje, majd az ez alapjàn 246 online rèsztvevôvel törtènt kutatàsi anyag)
színvonalasak. A kutatàs wilberi "tanokat" ès SD-t is magàban foglaló, kvalitatìv ès kvantitatìv
elemzèsei, ezek kièrtèkelèse ès a 66. lapon leírt következtetèsek tudomànyos tisztessègûek, kreatív
a megjelenítèsük. Kivàló a 35. lap 20. àbràja, mely a dolgozat írójànak sajàt szintetizàló, integràló
munkàjàt tükrözi.
A làbjegyzetek plusz hivatkozàsok alkalmazàsa kikerülhetetlen ilyen dícsèretesen alapos
forràsmegjelölès esetèn. Az àbràk jegyzèkènek (71. lap) szàmozàsa sajnos elcsúszott. A felhasznált
irodalomban bőven talàlható integràl, igènyes, ès up to date forràsmû. A sajàt ès vàlasztott àbràk,
fotók az eredeti (feltètelezett) rendeltetèsükön túli hozzàadott èrtèkkel bìrnak mind tartalmi, mind
formai szempontból, mert fokozott mûködèsre ösztönzik az olvasóban levô tükörneuronokat!

ÖSSZEGEZVE: kivàlò (5*)
Javaslom, hogy a dolgozat írója a projektet ismertesse meg az 'integràl vilàggal' pl. cikk
formàjàban. Ezen túl jó alapnak tartom ezt a munkàt Doktori Iskolàban való kutatàs
folytatàsàra.

OPPONENSI KÈRDÈSEK:
1. A Pontoon jövôbeli vizsgàlatàra miket tart relevàns kutatàsnak?
2. Mivel magyaràzza, hogy nem állta meg a helyét az a hipotézise, hogy a SD minden
szintjének igényei azonos értèkelést kapnak majd a szakdolgozat vizsgálatàban?

