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1 ÚVOD: 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 
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2 OBDOBÍ RENESANCE 

Pokud chceme porozumět vybraným oblastem lidského konání 

v období renesance, je třeba si nejprve přiblížit charakteristické rysy této doby. 

Renesance (z ital. inascimento, z fr. renaissance) je označení pro historickou 

a kulturní epochu, která vznikla na přelomu 13-14. století v Itálii, odkud se šířila 

dále do Evropy. Svého vrcholu pak dosáhla renesance v 16. století. Avšak 

v souvislosti s jejím šířením za hranice Itálie docházelo také k tomu, že 

myšlenky a témata italské renesance překročily výše uvedené časové rozpětí 

a v odlišných podobách působily ještě v průběhu 17. století.1 Renesance, 

zejména renesanční humanismus, se programově vrací k antice (starověku). 

Snaha napodobovat Řeky a Římany je silná též v sochařství a architektuře.  

Na první problém, který vyvstává s užitím pojmu renesance, narážíme 

ve snaze o jeho definování. Snaha definovat renesanci jako historické období je 

těžká, jak dokládají např. studie profesorů Fergusona (1723-1816) 

a Weisingera. Pokusy o definování a časové určení tohoto období jsou početné 

a nejednoznačné. Vedou k tomu, že bychom se uchýlili ke způsobu definice, 

který se nabízí v jiných oblastech, a to definovat renesanci jako historické 

období, o kterém píší renesanční historici.2 Samotný termín Renesance byl 

poprvé užit historikem J. Micheletem (1798- 1874) v roce 1858 a v jeho pojetí 

charakterizoval přechod mezi křesťanskou Evropou a počátkem moderního 

věku. 3 Kdy přesně ale nastal konec jedné epochy a začal počátek další? Tuto 

otázku s sebou přináší užití pojmu moderní, respektive změny v pojetí 

modernosti.4 Dalším, kdo vidí problém v časovém určení renesance je historik 

P. Johnson (1928). Ten zdůrazňuje, že ačkoli mezi historiky panuje konsensus 

ohledně toho, co nazývají raným moderním obdobím evropských dějin, tedy 

konec patnáctého a počátek šestnáctého století, v různých zemích se toto 

období datuje odlišně. Ve Španělsku je například moderní věk spojován 

s rokem 1492, kdy bylo dobytí Granady završeno vyhnáním židů a Maurů, 

v Anglii s nástupem Jindřicha VII., Francie a Itálie se připojily v důsledku vpádu 

Karla VII. Tyto příklady událostí jsou jasným důkazem toho, že spojitost 

renesance a rané moderní doby není z chronologického hlediska přesná.5 

V samotném pojmu renesance lze potom spatřovat dle Johnsona další 

problém. Johnson si je vědom toho, že kulturní znovuzrození (rozkvět- 

opěvování dřívějších hodnot) je v dějinách běžným jevem.6 S tímto problémem 

souvisí názor historika Petera Burka (1937), podle kterého je užitečnější 

                                            

1 Garin, E. Renesanční člověk. In Renesanční člověk a jeho svět, kapitola I., s. 9 
2 Kristeller, P. Renaissance Thought and the Arts, s. 2 
3 Johnson, P. Dějiny renesance, s. 7 
4 Burke, P. Italská renesance, s. 8. „ V práci vydané roku 1860 chápal velký švýcarský 

historik Jacob Burckhardt renesanci jako moderní kulturu vytvořenou moderní společností.“ 
5 Johnson, P. Dějiny renesance, s. 8 
6 Tamtéž, s. 8 
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zkoumat spíše inovace než „rozkvět“, neboť koncept novosti je mnohem 

jasnější. V Itálii bylo 15. a 16. století obdobím inovací nejen v umění ale v řadě 

nových oborů, stylů a žánrů.7 

Hlavním znakem renesance není jen návrat k antickému světu. Původ 

kulturního rozmachu, který je prostoupen celou renesancí, je třeba hledat 

i jinde, nejen v antických vzorech, ale především v lidských hodnotách, které se 

projevují v nejrůznějších oblastech života člověka, od umění až po občanský 

život.8 Jak bylo již zmíněno, renesance se zaměřuje na člověka jako na 

individuum. Individualismus bývá prezentován jako jeden z aspektů odlišující 

renesanci od středověku. O renesančním individualismu se zmiňuje například 

švýcarský historik a znalec italské renesance Jacob Burckhardt (1818-1897). 

Historik E. Garin (1909-2004) poukazuje na to, že Burckhardt spojoval dvě 

odlišná, ale související témata. Tím prvním je pozornost, která je v renesanci 

věnována člověku. Druhým tématem je otázka jak se během přeměny 

společnosti změnil vztah lidí k novým formám a novému zaměření lidské 

činnosti. Podle Garina se Burckhardt snaží spojit objevení člověka se zájmem 

o dějiny lidí ve společnosti. Italové, jak poznamenává „projevili Italové mezi 

Evropany jako první rozhodný sklon k přesnému popisu dějinného člověka 

v jeho rysech a v jeho vnitřních i vnějších kvalitách“.9 „Nezastavili se před 

popisem morální stránky lidí a národů, také zevnějšek člověka je předmětem 

pečlivého a detailního pozorování.“10 Tak nepřestává zdůrazňovat oko umělce, 

jímž můžeme v nejrůznějších rukopisech, včetně těch, v nichž bychom to čekali 

nejméně, pozorovat, jak se rýsují individua a typy.  

Je však důležité mít na paměti, že italská renesance v pojetí 

Burckhardta je poněkud značně idealizovaná. Tato idealizovaná podoba italské 

renesance je pravděpodobně následek toho, že Burckhardt žil v době 

industriální společnosti typické pro 19. století, která mu nebyla nikterak blízká 

a kterou často kritizoval.11 

Právě v období renesance, se začínají objevovat jednotlivé osobnosti, 

které se nebojí jakkoli odlišovat. Důraz na individualitu nalezneme v mnoha 

dílech. Jako dobrý příklad nám může posloužit Baldassare Castiglione (1478-

1529), který ve svém pojednání o dokonalém dvořanovi a jeho porozumění 

umění připomíná, že Mantegna, Leonardo, Raffael, Michelangelo byli dokonalí, 

každý „ ve svém stylu“.12 Obdobnou poznámku zmínil o Leonardovi, Raffaelovi 

                                            

7 Burke, P. Italská renesance, s. 22 
8 Garin, E. Renesanční člověk.  In Renesanční člověk a jeho svět, kapitola I., s. 10 
9 Tamtéž, s. 12 
10 Tamtéž, s. 12 
11 Burke, P. Italská renesance, s. 39 
12 Castiglione, B. Dvořan, 
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a Tizianovi návštěvník Itálie Francisco de Hollanda, když prohlásil, že každý 

z nich maluje svým vlastním stylem.13  

 Dalším důležitým prvkem renesance je universalismus. Mnoho umělců 

toho období bylo zdatných hned v několika odvětvích.  Příkladem takového 

všestranného (univerzálního) člověka je Dante Alighieri (1265-1321), který 

kromě toho, že napsal významné literární dílo Božská komedie, byl také filosof 

a teolog. Jak poznamenává jeden z účastníků dialogu O občanském životě 

florentského humanisty Mattea Palmieriho: „ Člověk je schopen naučit se 

mnoha věcem a sám se učinit univerzálním v mnoha znamenitých uměních.“14 

V podobném duchu se o člověku jako „chameleónovi“15 vyjadřuje také Pico 

della Mirandola (1463-1494) ve spise O důstojnosti člověka. Podle Mirandoly je 

člověk nadán schopností stát se tím, čím chce. Tato schopnost je dána jeho 

postavením ve světě. Bůh ponechal člověka jako stvoření bez určené podoby a 

postavil ho do středu světa. Při jeho stvoření do něj vložil zárodky všech forem 

života, a které zárodky člověk vypěstuje, ty v něm vydají své plody. Člověk tak 

podle své vlastní svobodné vůle rozhoduje o své přirozenosti. „ Kdo by nebyl 

naplněn obdivem k tomuto chameleónovi, jímž je člověk?“16 

V souvislosti s renesancí je na místě zmínit významný myšlenkový a 

vzdělanostní proud a tím je (renesanční) humanismus. Humanismus s sebou 

přináší změnu v myšlení, ale hlavně v pohledu na člověka a jeho život. Zatímco 

ve středověku se pozornost upírala především k bohu, nyní je středem zájmu i 

člověk. Nešlo o to, že by lidé přestali věřit v boha, ale začali klást větší důraz na 

rozum a vlastní úsudek.  

Humanismus se nesnažil vytvořit něco nového, ale obnovit starší, 

antickou tradici. Humanisté popírali obecně přijímané názory scholastiků a 

teologů, již ovládali univerzity ve středověku a stavěli se nejen proti univerzitám, 

ale bouřili se i proti jejich důrazu na vysoce formalizovanou techniku 

akademické debaty ke vštípení vzdělání. 17 Podle humanistů univerzity 

potlačovaly individualitu. Proto byla většina humanistů neakademiky. 

Humanisté si vytvářeli vlastní akademie podle Platónova vzoru. První 

škola, kde se vyučovalo podle humanistických osnov, byla v Mantově, další pak 

o několik let později ve Ferraře. Humanisté se rovněž vyskytovali u knížecích 

                                            

13 Burke, P. Italská renesance, s. 32 
14 Tamtéž, s. 71 
15 Pico z „Mirandoly“, O důstojnosti člověka, s. 58 
 K chameleónovi člověka přirovnal už Aristoteles, ovšem na rozdíl od Pica 

v negativním smyslu: Za chameleóna bychom podle něho museli považovat člověka, jehož 
blaženost by se měla zakládat nikoli na stálých ctnostech, ale na proměnlivých životních 
nahodilostech, tedy člověka stojícího na vratkém základě. Picova metafora inspirovala i jiného 
autora, Ficina, který k chameleónovi přirovnává lidskou představivost.(Tamtéž, s. 58). 

16 Tamtéž, s. 59  
17 Johnson, P. Dějiny renesance, s. 30 
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dvorů, kde si mohli vytvářet svá vlastní pravidla a kde panovníci často lačnili po 

kulturních novinkách. Například humanista Politian-vlastním jménem Angelo 

Poliziano (1454 -1494), který se stal vychovatelem dětí na dvoře de Medici 

a zároveň byl profesorem na univerzitě ve Florencii.18 Schopnost pronikat na 

šlechtické dvory umožňovala humanistům zvýšit šance na přízeň patrona z řad 

bohatých a mocných.19 Někteří humanitní učenci se uplatnili jako osobní 

tajemníci panovníků, aristokratů nebo jiných významných osobností. Za zmínku 

určitě stojí například Lorenzo Valla (1405- 1407), jenž byl vyloučen z univerzity 

v Pávii a poté se dostal do služeb neapolského krále a později sloužil jako 

tajemník papeže.20 Pozice osobního tajemníka nebyla nová, avšak její význam 

vzrostl s nárůstem administrativní zátěže panovníků a šlechticů.21  

V raném 15. století bylo v Itálii třináct univerzit, přičemž nejdůležitější 

byla univerzita v Padově, poté v Bologni a Ferraře.22 Z hlediska učebního plánu 

byly evropské univerzity jednotné. První gradus představoval bakalaureát 

umění, tj. sedmi svobodných umění, které se dělily na dvě skupiny, základní- 

trivium, jež se zabývalo jazykem (gramatika, rétorika, logika), pokročilejší-

quadrivium (aritmetika, logika, astronomie). Vyhrazen byl také prostor pro trojici 

filosofií (etiku, metafyziku a filosofii přírody).23 Postupem času docházelo 

k novému uspořádání výuky, které mělo na různých univerzitách různou 

podobu. Na mnoha místech do učebního plánu pronikl systém, který se lišil od 

rozdělení trivia a quadrivia. Šlo o systém humanitních studií- studia 

humanitatis.24 

Termín humanismus se vyvinul z pojmu humanista, užívaného studenty 

na italských universitách. Humanista byl profesor nebo student studia 

humanitatis. Studia humanitatis je termín označovaný pro studium pěti 

předmětů gramatiky rétoriky poezie historie a morální filozofie, všechny tyto 

předměty měly základ ve čtení klasických řeckých a latinských autorů.25 

Renesanční humanismus se vyvíjel pod vlivem několika středověkých 

aspektů. Mezi ně patřila v první řadě formální rétorika, která vzkvétala ve 

středověké Itálii jako technika sestavování dopisů a dokumentů a veřejných 

kázání, stejně jako trénink pro třídu radních a sekretářů, kteří sestavovali 

dokumenty a dopisy pro papeže, vládce, biskupy prince atd. Druhým 

středověkým vlivem na renesanční humanismus bylo studium latinské 

gramatiky, která byla pěstována ve středověkých školách. Studium bylo 

                                            

18 Tamtéž, s. 31 
19 Tamtéž, s. 32 
20 Burke, P. Společnost a vědění, s. 53 
21.Tamtéž, s. 38 
22 Burke, P. Italská renesance, s. 62 
23 Burke, P. Společnost a vědění, s. 110. 
24 Tamtéž, s. 118. 
25 Kristeller, P. Renaissance Thought and the Arts, s. 3 
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kombinováno se čtením klasické latinské poezie a prózy. Tento vliv byl patrný 

na konci třináctého století, kdy studium klasických latinských autorů bylo 

předpokladem pro elegantní sestavování dokumentů, což bylo úkolem 

profesionálních řečníků.26  Znalost latiny tak byla důležitá nejen v psaném ale i 

mluveném projevu.  

 Primárním jazykem tak byla latina, bylo by však chybou nezmínit se 

alespoň okrajově o rozvoji řeckých studií v období renesance. Oproti latině 

chyběla v oblasti řeckých studií jakákoli evropská středověká tradice. Vyjma 

oblastí Sicílie a jižní Itálie, kde se mluvilo řecky, existovalo jen málo učenců, 

kteří řecky uměli. Přínos humanistů je tak v oblasti řeckých studií významný. 

Humanisté zavedli výuku řečtiny na univerzitách a středních školách, ale 

zasloužili se také o překládání a interpretaci celé antické řecké literatury. Ačkoli 

byl vliv humanistů na řecká studia značný, zdaleka nepřesáhl rozsah a inovaci 

v oblasti studií latinských 

3 VYBRANÉ RENESANČNÍ DVORY V ITÁLII 

V nejobecnějším principu lze dvůr chápat jako místo, nejčastěji palác, 

s branou a nádvořími, strážnicí, ale také s místností poskytující vladaři 

soukromí a klid. 27 Dvůr však především představuje místo, kde se zdržuje 

vladař.  Pro renesanční vladaře bylo typické, že se nezdrželi na žádném místě 

dlouho. Většina z nich strávila dost času na cestách přesunem z jednoho 

paláce do druhého. Pokud se vladař odebral na cesty, převážná část dvora 

s ním. Týkalo se to hlavně úředníků, kteří byli nuceni krále kamkoli následovat. 

Dvůr obvykle zahrnoval stovky až tisíce lidí. Například dvůr v Urbinu čítal na 

konci 14. století kolem 350 osob. Avšak již na počátku 15. století dosahoval 

Milánský dvůr počtu přes 600 osob, dvůr v Mantově ve 20. letech 15. století 

okolo 800 a římský dvůr za vlády papeže Lva X. až 2000 osob.28 

V důsledku tak velkého počtu lidí u dvora, nelze přesně stanovit, kdo 

patřil ke dvořanům a kdo nikoli. Osazenstvo dvora bývalo velmi různorodé a 

představovalo široké spektrum sociálních vrstev, od šlechticů zastávajících 

vysoké úřady, komorníka, číšníka, přes řadu nižších dvořanů, jako byli sekretáři 

a pážata až po nejnižší služebnictvo zahrnující kuchaře, trubače, sokolníky 

nebo podkoní. 29 Důležitou roli hrála právě šlechta, neboť jejím úkolem bylo 

dodat dvoru na vznešenosti. Tato skupina dvořanů se ještě dále dělila. Na 

vrcholu této hierarchie nalezneme šlechtické držitele četných úřadů s vysokým 

společenským postavením, například komořího nebo číšníka. Takové 

uspořádání může vyvolat dojem, že pozice komořího nebo číšníka nebyla 

                                            

26 Tamtéž, s. 3 
27 Burke, P. Dvořan. In Renesanční člověk a jeho svět, s. 110 
28 Tamtéž, s. 112 
29 Burke, P. Italská renesance. s. 233 
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na vysoké společenské výši. Je třeba ale zdůraznit, že držitelé těchto úřadů 

vykonávali tyto funkce služebníků v domácnosti osobně pouze při zvláštních 

příležitostech a ve spojení s ceremoniemi. Po zbytek času byly tyto povinnosti 

svěřeny jejich zástupcům.30 

Vladař se rád obklopoval předními šlechtici, nejen proto, aby je mohl 

požádat o radu, ale také aby je měl pod svým dohledem. Panovníci se obecně 

rádi stýkali se svou aristokracií, protože jim umožňovala chovat se vznešeně, 

což byla kvalita, za kterou bývali panovníci často chvalořečeni. Důvody pro 

příchod šlechticů ke dvoru tak byly různé, ať už to byla snaha o panovníkovu 

přízeň nebo naděje na společenský vzestup. Téměř každý panovník měl své 

oblíbence, tzv. favority. Většinou se jednalo o mladé šlechtice, jejichž úkolem 

bylo dělat panovníkovi společnost ve chvílích volna. Společenské postavení 

oblíbenců záviselo na vladařově náklonnosti. Jakkoli to může znít pošetile, je 

třeba brát v úvahu, že i panovník potřeboval mít přátele a alespoň na chvíli 

zapomenout na formální povinnosti.31 

„Postavení favorita ve skutečnosti plnilo společenskou úlohu s pozitivní 

politickou funkcí, alespoň z hlediska vladaře. Umožňovalo určitou míru flexibility 

a neformálnosti v prostředí, v němž hrozilo, že společenské chování ustrne 

v obřadnosti.“32 

 Renesanční dvůr tak představuje instituci s mnoha rozličnými 

funkcemi. Slouží nejen jako místo, umožňující panovníkovi vládnout, ale také 

jako kulturní centrum. „ Dvůr je zvláštním typem instituce, společenského 

prostředí, v němž bylo vytvořeno a užíváno umění, jež nazýváme renesanční.“33  

Potřeba zkrátit si dlouhou chvíli pomáhá k vytvoření prostředí, ve 

kterém se vladař a dvořané věnují hudbě, poezii, salonním hrám a jiným 

druhům zábavy. Zájem o literaturu a kulturní novinky vytváří ze dvora jedno 

z hlavních center kulturního pokroku. Řada vladařů podporovala různé 

umělecké činnosti. Dvůr se tak stával místem, kde se vyskytovali významní 

umělci, básníci a hudebníci. V některých případech se jednalo o tak zvanou 

patronaci.34  

                                            

30 Burke, P. Dvořan. In Renesanční člověk a jeho svět, s. 113 
31 Tamtéž, s. 115 
32 Tamtéž, s. 116 
33 Burke, P. Dvořan. In Renesanční člověk a jeho svět, s. 110 
34 Burke, P. Italská renesance, s. 104  
Burke uvádí pět druhů patronace. Prvním druhem patronace je začlenění umělce do 

domácnosti, kdy bohatý člověk bere umělce nebo spisovatele na několik let do svého domu, 
poskytuje mu stravu, ubytování a občasné dary, za to očekává, že bude postaráno o jeho 
umělecké a literární potřeby. Druhým je systém objednávky. Opět jde o osobní vztah mezi 
umělcem a patronem trvající do doby než je malba či báseň dodána. Třetí je systém trhu, kdy 
umělec nebo spisovatel vytvoří něco hotového, co se pak snaží prodat, buď přímo sám, nebo 
prostřednictvím obchodníka. Tento typ se v Itálii již objevoval, ale první dva typy převládaly. 
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Pozitivní náhled na uměleckou patronaci měl například N. Machiavelli 

(1459-1527), který zmiňuje, že panovník se má též projevit jako milovník umění 

a věd, má zaměstnávat proslulé muže a prokazovat poctu vynikajícím umělcům. 

Má povzbuzovat práci také v jiných odvětvích lidské činnosti.35 

Je pochopitelné, že všechny druhy patronace měly své výhody i 

nevýhody. Častým problémem u té dvorské byla například lhostejnost umělce, 

nebo panovníkova netrpělivost. „Chceme, abyste pracoval na jisté malbě, 

kterou chceme mít vyhotovenou, a přejeme si, abyste jakmile toto obdržíte, 

všeho nechal, vsedl na koně a přijel sem k nám“36 (Napsal vévoda milánský 

lombardskému malíři Vincenzu Foppovi).  

Další nevýhodou pak byla služebnost. Na dvoře v Mantově musel 

například italský malíř A. Mantegna (1431-1525) žádat svého patrona o svolení, 

aby mohl cestovat a přijímat zakázky i odjinud.37 Hlavním úskalím této 

patronace však byla vázanost umělce na svého patrona. Pokud vladař zemřel, 

mohl umělec vše ztratit. V těchto případech pak více než jindy záleželo na 

stycích a přátelských vztazích. Důležitost těchto vztahů lze ilustrovat na 

příkladu dvou umělců G. Vasariho (1511-1574) a B. Bandinelliho (1493-1560).  

„Vasari získal práci pro Ippolita a Alessandra de' Medici, protože byl 

vzdáleným příbuzným jejich poručníka, kardinála Silvia Passeriniho. Když po 

smrti vévody Alessandra jeho naděje „ odvál vánek“, jak se vyjádřil, Vasari se 

pokusil vstoupit do stálé služby u jeho nástupce Cosima. Bandinelli měl rovněž 

rodinné vztahy k Medicejským; jeho otec pro ně pracoval před jejich vyhnáním 

z Florencie v roce 1494.“38  

Naopak výhodou dvorské služby bylo, že poskytovala umělci relativně 

dobré ekonomické zázemí v podobě stravy, ubytování, občasných darů apod. 

Renesanční dvůr však nelze vidět jen v pozitivním světle. Výše 

uvedené vylíčení renesančního dvora může vyvolat až příliš idealizovanou 

představu o dvoru jako prostředí, vhodném pro umělce, spisovatele i učence.39 

Někomu se vydobýt místo u dvora nepodařilo, jiní toho zase litovali. Jestliže se 

například B. Castiglione vyjadřuje o dvoru jen v kladném duchu, neznamená to, 

že se nenašly i negativní názory. Mnohdy byl samotný odraz reality zcela 

                                                                                                                                

Čtvrtý (systém akademie- vládní kontrola prostřednictvím instituce ustanovené umělci) a pátý 
(systém subvencí- nadace podporuje tvůrčí jedince, aniž si činí nárok na výsledky jejich tvorby) 
typ ještě neexistovaly. (Tamtéž, s. 100) 

35 Machiavelli, N. Vladař, kap. 21, s. 79  
36 Burke, P. Italská renesance, s. 106 
37 Tamtéž, s. 108 
38 Tamtéž, s. 115 
39 Burke, P. Dvořan. In Renesanční člověk a jeho svět, s. 128 
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opačný, jak můžeme vidět ve spisu humanisty Aenea Silvia Piccolominiho 

nazvaný Strasti dvořanů – Le miserie dei cortigiani sepsaný v roce 1444. 40  

„Jestliže se někdo snaží dosáhnout na dvoře stavu radosti, píše 

Aeneas, bude zklamán. Je pravda, že na dvoře zní hudba, avšak jen tehdy, 

když si ji žádá vladař, a ne když si ji přejete vy, ale bohužel právě tehdy, když 

jste doufali, že usnete. Služebníci nikdy nepřinesou jídlo včas a náhle, ještě než 

skončíte, odnášejí talíře. Nikdy nevíte, kdy se dá dvůr na cesty, spěšně se 

chystáte k odjezdu, a zjistíte, že vladař změnil rozhodnutí. Samota a klid jsou 

vyloučeny. Ať už vladař stojí nebo sedí, dvořan musí být vždy na nohou.“41 

3.1 FLORENCIE 

První fází přijímání renesance bylo rozšiřování florentských inovací do 

ostatních částí Itálie. Toto přijímání bylo provázeno kulturními postoji Cosima A 

Lorenza D' Medici, kteří usilovali o umístění florentských umělců na dvory do 

Neapole, Mantovy a dalších. Podle Burka je však důležité vyhnout se pojmu 

florentsko-centrický, který odpírá účast na inovaci ostatním regionům. 42 Rod 

Medicejů učinil ze znovuobjevování klasického starověku téměř princip vlády. 

Sám Cosimo D' Medici (1389 - 1464) byl nadšeným samoukem (nechával od 

písařů opisovat do své knihovny klasické autory) ale také patronem několika 

předních renesančních umělců. Jeho činnost předčil vnuk Lorenzo Il Magnifico 

(1449-1492), který se stal nejen patronem učenců ale rovněž básníkem. 43  

Oba tyto panovníky spojoval zájem o Platóna, na jehož počest založili 

v roce 1460 „akademii“.44 Cosimo D' Medici si dokonce objednal překlad 

Platona od významného humanisty M. Ficina (1433-1499). 45 

3.2 MANTOVA 

Dalším významným centrem humanismu byla Ferrara, kde vládl rod D' 

Este. Ercole I., vévoda ferrarský, měl dvě dcery, Isabellu a Beatrici. Isabella D' 

Este (1474-1539) se provdala roku 1490 za markýze z Mantovy, Francesca 

Gonzagu (1466-1519). Byla to právě ona, kdo se v této rodině zajímal o umění. 

Ve známost vzešlo hlavně její tzv. studiolo (kombinace kabinetu 

a sběratelských kuriozit). Na jeho výzdobě se podílela řada předních umělců 

(A. Mantegna, P. Perugio) a bylo zaplněno knihami a různými uměleckými 

předměty.46 

                                            

40 Burke, P. Italská renesance, s. 234 
41 Tamtéž, s. 234 
42 Burke, P. The European Renaissance, kapitola 1, s. 38 
43 Johnson, P. Dějiny renesance, s. 34 
44 Burke, P. The European Renaissance, kapitola 1, s. 36 
45 Johnson, P. Dějiny renesance, s. 33 
46 Tamtéž, s. 35 
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4 VĚDA A UMĚNÍ NA RENESANČNÍM DVOŘE 

4.1  PŘÍRODNÍ VĚDY 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 
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vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 
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jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

4.1.1 Alchymie 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 
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Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  
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Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

4.1.2 Astronomie 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 
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dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 
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Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 
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světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

4.1.3 Přírodní magie 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 
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Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

4.1.4 Přírodní filosofie 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 
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koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 
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strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 
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způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  
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Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 
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Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 
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myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

4.2  VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 



25 
 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 
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způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  
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Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 
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Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 
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myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 
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kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 
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Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 
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5 INSPIRAČNÍ VLIVY ITALSKÝCH DVORŮ V ČESKÉM 

PROSTŘEDÍ 

5.1  ALCHYMIE A PŘÍRODNÍ VĚDY NA DVOŘE RUDOLFA II. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 
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vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 
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jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 
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kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 
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ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 
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renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Počátek renesance a humanismu je spojován s oblastí Severní Itálie na 

přelomu 13/14. století a její kolébkou bývá označována Florencie. Období 

renesance a humanismu se vyznačuje návratem k Antické kultuře. Ta se stala 

vzorem nejen pro sféru politického uspořádání, ale především s sebou přinesla 

opětovný zájem o antické umění.  

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 
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zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem mé práce byly věda a umění na renesančních dvorech. 

Významným činitelem v oblasti vědy se stal humanismus, jehož prostřednictvím 

se dostal do popředí zájmu také člověk a jeho rozum. Humanisté byli většinou 

profesionálními učiteli, kteří působili buď na univerzitě, nebo jako soukromí 

vychovatelé na panovnických dvorech. Vzdělání však neprobíhalo jen pod 

vlivem humanismu, mnohdy to byli sami panovníci, kteří toužili po kulturních 

novinkách. Renesanční vladaři rádi a hojně podporovali nejrůznější umělecké 

činnosti, nejčastěji pak formou patronace nebo mecenášství. Nejrozšířenější 

byla dvorská patronace, kdy umělec pobýval na dvoře svého patrona 

dlouhodobě a staral se o jeho umělecké potřeby. Důležitou součástí vzdělání 

pak byly kavalírské cesty, během kterých teprve docházelo k úplnému dozrání 

dvořanovi osobnosti.  

Vzdělávání v období renesance se stávalo důležitou součástí vladařova 

života, neboť vzdělanost dodávala panovníkovi na vznešenosti, vážnosti a 

prestiži. Panovníka však nevedla k pěstování vědění na dvoře jen touha po 

poznání, ale mnohdy i primárně pragmatičtější důvody, týkající se především 

politiky. V průběhu doby se ze vzdělání stávala spíše nutná potřeba nezbytná 

pro plnění vladařových povinností. 

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 
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kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 

jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 

Zatímco ve středověku byla pozornost filosofie věnována Bohu, 

v období renesance se upíná směrem ke člověku. Zájem byl směřován ke 

světské stránce života a k lidskému myšlení. V důsledku této změny tak 

dochází k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti. Renesanční humanismus 

zdůrazňoval lidskou důstojnost, rozumové jednání a svobodné myšlení každého 
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jedince. Renesanční člověk pak ztělesňuje osobnost všestranně nadanou, 

orientující se v mnoha oblastech lidského vědění. Nutným předpokladem je 

orientace nejen v  oblasti filosofické, ale také společensko-kulturní a politické. 

Italské renesanční dvory představují významnou paralelu k soudobému 

vzdělání institucionálnímu. 

Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra 

vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd.  V první 

kapitole se zaměřuji na vymezení období renesance, které přibližuji na základě 

koncepcí historiku P. Johnsona, P. Burka a E. Garina. Dále se zabývám 

myšlenkovým a vzdělanostním proudem humanismem¨. V další části se práce 

věnuji vybraným italským dvorům, konkrétně florentskému a mantovskému.  

Hlavní část práce se zaměřuje na přírodní vědy, přírodní filosofii 

a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Analyzována není jen 

jejich povaha a specifika (v kontrastu k soudobému vzdělání institucionálnímu), 

ale též kulturní, sociální a mocenské předpoklady jejich konstituování, včetně 

strategií a podob mecenátu. Následující část se zabývá jedním z dílčích témat, 

kterým je vazba mezi přírodními vědami a výtvarným uměním na těchto 

dvorech. Závěr práce je pak věnován inspiračním vlivům renesančních dvorů 

v českém prostředí. 

Ve své práci si nečiním nárok pojednat o vzdělávání na renesančních 

dvorech v komplexitě, nýbrž v mnou vybraných oborech a přispět tak svým 

způsobem ke zkoumání tohoto tématu, které v českém prostředí není takřka 

reflektováno, přinejmenším nikoli v ucelené, systematické podobě. 
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7 RESUMÉ 

Presented Thesis deals with science and art in the environment of 

Italian and Spanish renaissance courts. Structure and system of courts are 

described including their functioning in social context. Examples of most 

significant courts are used.  

Main focus is given on the fields of music and literature, it is presented 

analysis and reflection of such chosen fields. Education in its entirety is under 

influence of humanism, humanistic scholars lived, thought and worked at courts, 

they played role as tutors equally as their roles in everyday life of courts. Grand 

tours are depicted as an inseparable part of educational process of aristocrats, 

examples from Czech lands. 

Opinions and ideas of outstanding philosophers and historians are 

presented in every part of the Thesis, their works are quoted and compared. 

Most relevant are Castiglione, Burckhardt, Burke, Kristeller, etc. 

By this methods there is formed contribution to not entirely elaborated 

topic.  

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

BURCKHARDT, J. Kultura renesanční doby v Itálii. II. díl. Praha, 1912. 

BURKE, P. Společnost a vědění, Karolinum, Praha 2007.  

ISBN 978-80-246-1319-2 

BURKE, P. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii, Mladá fronta, Praha 

1996. ISBN 80-204-0589-5 

BURKE, P. The European Renaissance, Blackwell Publishers Ltd, 1998.  

ISBN 0-631-19845-8 

BŮŽEK, V. - KRÁL, P. Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007. 

ISBN 978-80-7203-694-3 

CASTIGLIONE, B. Dvořan, Odeon, Praha 1978. Přeložil Adolf Felix 

ČERNÁ, J. a kol. Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků. Plzeň: 

Epocha, 2011. ISBN 978-80-7425-088-0 

FICINO, M. De vita libri tres. (Three Books on Life, 1489) translated by Carol V. 

Kaske and John R. Clarke, Tempe, Arizona: The Renaissance Society of 

America, 2002. ISBN 0-86698-041-5. 



43 
 

GARIN, E. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003.  

ISBN 80-7021-653-0 

HANKINS, J. Renesanční filosofie. 1.Vyd. Praha: Oikoymenh, 2011. ISBN 978-

80-7298-418-3 

JANÁČEK, J. Rudolf II. a jeho doba. Praha: Svoboda, 1987.  

JOHNSON, P. Dějiny renesance. 1. Vyd. Brno: Barrister& Principal, 2004.  

ISBN 80-86598-68-3 

KRISTELLER, P. O. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad, 2007. 

ISBN 978-80-7021-832-7 

KRISTELLER, P. O. Renaissance thought and its sources. New York: Columbia 

University Press, 1979. ISBN 0-231-04513-1 

KRISTELLER, P. O. Renaissance Thought and the Arts. Princeton, New 

Jersey: Princeton University Press, 1990. ISBN 0-691-02010-8 

KUSUKAWA, S. Picturing the Book of Nature:Text and Argument in Sixteenth- 

Century Human Anatomy and Medical Botany. Chicago: University of Chicago 

Press, 2012. ISBN 9780226465296. 

MACHIAVELLI, N. Vladař. 3.vyd. Praha: Železný, 1997. ISBN 80-237-3544-6 

Překlad Ivo Hajný 

MARSHALL, P. Magický kruh Rudolfa II.: alchymie, astronomie a magie 

v renesanční Praze. Praha: BB art, 2008. ISBN 978-80-7381-238-6 

MIRANDOLA, P. O důstojnosti člověka. Praha: Oikoymenh, 2005.  

ISBN 80-7298-164-1 Překlad T. Nejeschleba 

MONTAIGNE, M. de. Eseje. 2. vyd. Praha: ERM, 1995. ISBN 80-85913-12-7 

PARKER, G. Filip II. Španělský král z rodu Habsburků „Nejmocnější křesťanský 

vládce“. Praha: Brána, 1998. ISBN 80-85946-94-7 Překlad Jiří Kasl 

TICHÁ, Z. Jak staří Čechové poznávali svět. Praha: Vyšehrad, 1986. 


