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1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Tématem práce K. Vodrážkové je „reflexe renesančního člověka se zaměřením na negativní aspekty jeho lidskosti … Práce si klade za cíl prověřit hypotézu o významu bědnosti v povaze renesančního člověka“ (s. 2). Tyto formulace nejsou zprvu příliš jasné především kvůli vágnosti a neobvyklosti výrazů jako „negativní aspekty“ nebo „bědnost“, ale v průběhu čtení práce je čtenáři čím dál jasnější, že autorka se rozhodla poměrně nápaditě soustředit na pesimistické antropologické koncepce v renesančním myšlení. Pesimistické pojetí lidské přirozenosti pak Vodrážková ukazuje na vybraných šesti autorech (Petrarca, Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Bacon, Burton). V závěru se pokouší o srování stanovisek těchto autorů. Cíl práce byl naplněn. 

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Téma práce je nápadité, neboť v literatuře se většinou vyzdvihují optimistické stránky renesanční antropologie a Vodrážková ukazuje, že jednostranné vyzdvihování optimismu renesančních antropologií neodpovídá obsahu dobových pramenů. 
Ocenění si zaslouží, že autorka pracuje s relevantní zahraniční literaturou. Ovšem v některých případech se citace ze zahraniční literatury jeví jako poněkud samoúčelné, přesněji řečeno – jejich cílem je patrně jen navýšit množství citované zahraniční literatury, aniž by s ní autorka skutečně pracovala (viz např. s. 27-29, 40 etc.). 
V práci chybí zdůvodnění výběru probíraných autorů – není například vůbec jasné, proč je ve výběru Burton, který žil v 17. století, a proč je v něm Bacon, který v hlavních bodech svého filosofického programu k renesanci jistě nepatří. 
Autorka poněkud přecenila své schopnosti a možnosti, neboť si vybrala hned několik velice obtížných autorů, aniž by zcela rozuměla kontextu jejich filosofického uvažování. U Burtona například téměř úplně chybí pojednání o významu a hodnocení melancholie v renesančním myšlení (jak ji ve své slavné knize popisují např. Klibansky, R. – Panofsky, E. – Saxl, F., Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin der Religion und der Kunst, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992 – kniha je k dispozici na ZČU a existuje i angl. překlad). Rozbor Bacona je velice povrchní, zvláště analýza idolů nepřesahuje rámec běžných učebnic filosofie. Odhad Baconova vztahu k náboženství založený na četbě Esejů je velice neinformovaný a amatérský – zde by byla zapotřebí lepší literatura a především četba jiných Baconových spisů, než které jsou přeložené do češtiny. Podobně i výklad Montaigne je velice povrchní – chybí vysvětlení vztahu skepse a fideismu, které je tak důležité např. pro citovaného Popkina. Obecně se domnívám, že jedním z hlavních důvodů povrchnosti některých pasáží je to, že Vodrážková nezná nebo nechápe křesťanské pojetí prvotního hříchu a jeho důsledků, které je pro pochopení důrazu na lidskou ubohost kruciální. Totéž se týká pojetí svobodné vůle – v obou případech by pochopitelně bylo nutné seznámit se s Augustinovým učením o predestinaci, hříchu a svobodné vůli. 
Anoncovaná komparace v závěrečné části se rovněž příliš nezdařila. Vodrážkové se nedaří dosáhnout syntetizujícího náhledu, zobecnění či systematického přístupu – místo toho téměř školometsky za sebe řadí jednoho autora za druhého a ukazuje, čím se liší od předchozího či následujícího.
Navzdory těmto výhradám je ovšem třeba také říci, že autorka prokázala značně široký rozhled a schopnost zpracovat nemalé množství literatury. Tyto schopnosti a kompetence rozhodně nejsou u našich studentů samozřejmostí.   


3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Stylistická úroveň textu je velice dobrá, pravopisná úroveň je excelentní. V práci jsem sice našel několik překlepů, ale neobjevil jsem žádnou pravopisnou chybu – to se mi během mé pedagogické praxe ještě nestalo. 
Způsob citování, který Vodrážková používá, neznám, ale je srozumitelný a dá se s ním pracovat. Autorka ovšem nechápe, jak se v odborném textu při citacích stejného textu užívá slůvko „Tamtéž“ (viz např. s. 21, 44). U diplomové práce je to zarážející. Anglické summary je dosti nepovedné – např. svobodná vůle je přeložena jako „free motion“ (s. 68).  
V seznamu literatury je uvedeno italsko-latinské vydání Ficinovy Platónské teologie – v textu se s ním nepracuje. 


4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Velice pozitivně hodnotím přehledný, srozumitelný a logický způsob psaní a členění tematiky. Vodrážkové se sice nedaří docházet k samostaným závěrům či neotřelým zobecněním, ale na druhou stranu dokáže napsat logicky provázaný a promyšlený výklad. Spisovatelsky je Vodrážková již vyspělou autorkou, schází jí jen hlubší filosofická erudice a zvláště pochopení náboženských aspektů renesančního myšlení. Její práce přesahuje standard běžný na EKS – především v kvalitě písemného projevu, v logice uspořádání a v práci se zahraniční literaturou. Proto navzdory určitým výhradám navrhuji ještě hodnocení výborně. 


5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Kde a kdy autorka získala italsko-latinské vydání Ficinovy Platónské teologie a jak s ním pracovala? 
Jaká je Augustinova koncepce prvotního hříchu a jak se projevuje v pesimistickém hodnocení člověka během renesance? 

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