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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce :  bakalářská

Posudek : vedoucího

Práci hodnotila: Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.

Práci předložila: Karolina Kašeová

Název práce: Vliv kabaly na kulturu rudolfínského dvora


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

Autorka v Úvodu nastiňuje své cíle, mezi něž patří představení kabalistické tradice v Evropě a zejména v Praze v 16. století, dále představení náboženskopolitické situace na Rudolfově dvoře, osobnost samotného císaře a jeho zájem o oklutní vědy i přátelství s představiteli židovské komunity. Cíl práce byl naplněn.




2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Autorka si zvolila velmi ambiciózní téma, které si nutně vyžádalo větší rozsah, než jaký je žádaný u bakalářské práce. Z celé studie je patrné velké zaujetí a značně precizní zpracování přejatých informací. Nutně jde o kompilaci, ale o celkem dost kvalitní kompilaci, která naplňje požadavky kladené na bakalářskou práci. 



3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):


Jazykový projev Karoliny Kašeové je na vysoké úrovni, práce je velmi dobře čitelná, až čtivá, grafická úroveň je výborná a celá práce působí velmi příznivě. Přestože je porozumění esoterickým myšlenkám značně obtížné, autorce se podařilo skloubit základní informace o historickém kontextu s hermeneutickým přístupem. Je zřejmé, že formát bakalářské práce neumožňuje zpracovat téma do hloubky, ale předložená práce může sloužit jako zajímavá prolegomena určená poučeným laikům i studentům, kteří mají zájem jak o dějiny rudolfinské Prahy, tak o mystiku a judaismus.








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


Práci karoliny Kašeové považuji za zdařilý pokus o stručné shrnutí informací o vztahu Rudolfova dvora k pražské židovské komunitě, kde jsou styčnou plochou dobové pokusy o proniknutí do skrytých struktur světa, o mystiku, alchymii a kabalu stejně jako všeobecný kulturní rozmach, který se pojil k Rudolfovu císařskému dvoru a který díky výrazným osobnostem zavládl i v židovkém městě. Autorce se podařilo atmosféru rudolfinské Prahy dobře a srozumitelně přiblížit a představit výrazné osobnosti renesanční epochy a prolínání myšlenek dvou kultur .- křesťanské a židovské pa půdě humanismu a individuální spirituality.




5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLI}ŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Jaké osobnosti stály u zrodu pražské astronomické elity a jak zde spolupracovali, pokud to lez prokázat, astronomové židovští s křesťanskými?




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


Navrhuji hodnocení Výborně




Datum: 								Podpis:

7. května 2013                                                                                         Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.


