
 
Katedra filozofie 

 

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE 

 
Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská 

 

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta 

 

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Mgr. Karolína Jiráková 

 

Práci předloţil(a): Bc. Gabriela Marková 

 

Název práce: Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Italské renesanční dvory a rozvoj přírodních věd 

 

 

1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

 

Cíl práce naplněn nebyl, text nesplňuje požadavek počtu znaků stanovených pro diplomovou práci. Předložená 

práce je rozpracovaným dílem (v podstatě úvodem či přípravnou studií), které předpokládá řádné dopracování 

(vlastní text končí na straně 9, dále obsahuje plánovanou strukturu práce). 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 

 

Vzhledem k nedokončenému charakteru práce je obtížné obsahovou stránku práce hodnotit. Jedná se o téma 

velmi vhodné pro diplomovou práci, konečný výsledek bude záležet na přístupu studentky, vzhledem 

k potenciálu práce by však byla škoda, pokud by práce zůstala u popisu dané problematiky.  

Již nyní však lze ocenit rozhodnutí autorky této práce nepojednávat o badatelských aktivitách  

na renesančních dvorech komplexně, nýbrž zaměřit se na přírodní bádání (přírodní filosofii, přírodní magii). 

Výborným nápadem je rozebírat vztah mezi přírodním zkoumáním a uměním. Zajímavým bodem práce by 

mohla být i plánovaná pátá kapitola ukazující na inspirační vlivy italských dvorů v českém prostředí. Tato 

kapitola však jistě bude předpokládat úsilí autorky o nenásilný přechod v tématu. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

 

Z formálního hlediska práci nyní nelze hodnotit, jedná se o text rozpracovaný. Nicméně za četnými překlepy  

a formálními pochybeními způsobenými zřejmě nedostatkem času, se rýsuje pěkný jazykový projev autorky.  

Za povšimnutí však stojí pěkná práce s poznámkovým aparátem, který je přes formální nedostatky funkční, tj. 

neslouží pouze k odkazování na příslušnou stranu textu, nýbrž je v něm uváděno mnoho zajímavých informací  

a doplňujících úryvků, ať již ze sekundární či primární literatury. 

Doporučuji při dopracování práce seznam literatury více členit, přinejmenším na prameny a sekundární 

literaturu. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek apod.): 

 

Dojem z práce je nutně útržkovitý. Recenzent se však těší na plnou podobu práce po jejím dopracování. 

Uvádím nyní dva aspekty, které by měla studentka pro svůj další postup v práci zvážit. Není vhodné z textu 

samostatně vydělovat odstavce, které jsou doslovně citovanou pasáží ze sekundární literatury (například na 

straně 9). Takový postup by byl vhodný, pokud by se jednalo o delší úseky z primárního textu. Naopak by bylo 

vhodné zmíněné pasáže začlenit do textu a podpořit tak vlastní výklad dané problematiky. V případě 



používaných delších citovaných pasáží je doporučuji doplnit vlastním komentářem. I přesto, že vybrané pasáže 

ze sekundární literatury jsou opravdu důležité (a zároveň vybraným badatelem pěkně zformulované), je vhodné 

zvážit, které části budou citovány doslovně a o kterých bude pouze referováno. 

Druhým problematickým aspektem je úvodní studie k renesanci a humanismu obecně (druhá kapitola). Místy 

dochází ke glorifikaci renesance oproti středověku, který je hodnocen jen velmi povrchně. Ačkoli je zřejmé, že 

studentka se snaží především ukázat na vymezení se renesančních myslitelů a humanistů vůči středověku 

(především vůči scholastice, např.: „Nešlo o to, že by lidé přestali věřit v boha, ale začali klást větší důraz na 

rozum a vlastní úsudek“, s. 4). Nabízí se otázka, zda je kapitola pojednávající o renesanci obecně nutnou součástí 

této diplomové práce. Zdá se, že by bylo možné rovnou začít s tématem, tj. se dvory v renesanční Itálii. 

Studentka by mohla z úvodní kapitoly o renesanci vybrat pouze ty aspekty, které pro ni budou podstatné v přímé 

souvislosti s vlastním tématem. Vyhne se problému schematičnosti, který nutně vzniká, chce-li se zabývat 

renesancí jako takovou na necelých čtyřech stranách (renesance jako pojem a problém jejího vymezení, 

renesanční humanismus, vymezení se oproti scholastice, návrat k antice a aktivity s tím spojené). 

Pokud jsou knihy vybraných renesančních autorů dostupné, doporučuji citovat přímo z nich, nikoli přejímat 

citace ze sekundární literatury (to je i případem úryvku od Aenea Silvia Piccolominiho, který vybírám pro otázku 

k debatě při obhajobě). Pokud někdo z renesančních autorů není dostupný v moderním překladu, doporučuji 

formu zápisu například „Citováno podle …“.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

aţ tři): 

 

1. Vysvětlete význam úryvku (ve Vaší práci na straně 9) z díla humanisty Aenea Silvia Piccolominiho 

v kontextu Vaší práce. O čem vypovídá? 

 

„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.“ 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Jedná se o práci ve stádiu rozpracování, která nesplňuje minimální počet stanovených znaků. Proto práci 

hodnotím jako nevyhovující.  
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