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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): PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Práci předložil(a): Alena Gärtnerová	

Název práce: Próza světa: Sympatie a antipatie v renesanční filosofii


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Co je cílem práce Gärtnerová v úvodu explicitně neuvádí, ale zdá se, že tím měl být výklad základů renesanční magie s důrazem na vztahy sympatie a antipatie. Gärtnerová se ve třech kapitolách postupně věnuje Ficinovi, Mirandolovi a Agrippovi a zasvěceně a kompetentně vysvětluje základy jejich magie. Cíl práce považuji za naplněný. 

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Práce Aleny Gärtnerové je výborná, ale na druhou stranu obsahuje i nedostatky. Pozitivně hodnotím zejména tři věci: a) práce s prameny, zejména s Ficinovým obsáhlým pojednáním De vita; b) práce se sekundární literaturou: Gärtnerová si ke svému bádání obstarala stejné tituly, které bych si vybral i já, protože je považuji za nejlepší výklady zvolené problematiky – oceňuji tedy práci s Walkerem, Zambelliovou a především řadou někdy i obtížně dostupných textů B. Copenhavera; c) schopnost věnovat pozornost i dějinám bádání o magii: zejména tomu, jak se v historiografickém bádání 19. a 20. století utvářel obraz renesanční filosofie a magie (kantovský výklad Cassirerův, pozitivistický přístup Thorndika atp.)
Negativně hodnotím také tři rysy práce A. Gärtnerové: a) kompozice: struktura práce je podle mého soudu ne dobře promyšlená a neproporční. Druhá kapitola (první úroveň číslování) má pouhé dvě strany, další kapitoly stejné úrovně jsou mnohem delší; kromě toho nepovažuji za šťastné zničehonic a nesystematicky zavádět čtvrtou úroveň kapitol (3.2.2.1 a 3.2.2.2); b) nepovedený závěr: Obecně řečeno, v závěru studentských i badatelských prací se neodkazuje na sekundární literaturu, závěr má shrnout vlastní výkon. Gärtnerová však do závěru přebírá jen formulace z hlavní textu, a to včetně poznámkového aparátu. Věta, podle níž se díky Yatesové stalo „slovo ‚hermetický‘ v podstatě synonymem slova ‚magický‘“, se v závěru objevuje již potřetí (s. 70, viz s. 7 a s. 29)! Věta P. Zambelliové o tom, že označování Agrippy za Fausta „bylo součástí očerňování renesanční magie“ (s. 72) se v textu také již objevila dříve (s. 61), podobné jsou i pasáže o Mirandolovi ze závěru (s. 71)  a z textu (s. 45). Závěr nemá být textem poskládaným z upravených formulací převzatých z hlavního textu. c) občas se Gärtnerová až příliš drží interpretací ze sekundární literatury a schází vlastní práce s pramenným textem. 

3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni a určitě převyšuje běžný standard EKS. V práci se také téměř neobjevují pravopisné chyby, jen občas drobné překlepy („maggnum miraculum“, s. 48). Za vysoce nešťastné považuji skloňování latinského výrazu oratio (s. 47 et passim). Poměrně zásadní jsou ovšem nedostatky v poznámkovém aparátu, kterých je celá řada: Například hned první odkaz, pozn. 1: Po „in“ se nepíše tečka, protože je to zkrátka předložka „v“; pokud je u knihy více editorů, uvádí se zkratka „eds.“, nikoli „ed.“. Po názvu knihy musí být čárka – každý údaj v bibliografickém záznamu se totiž striktně formálně bere za větu: a není možné začínat větu malým písmenem, tj. „Renaissance. s. 87“. U názvů článků a statí ve sborníků se nepoužívá kurzíva – viz např. pozn. 93 nebo 96. Takových neošetřených drobností je bohužel v textu víc. Knihu z O hieratickém umění podle Řeků v překladu R. Chlupa katalog Národní knihovny vůbec nezná – a na pofidérních internetových stránkách grimoar.cz se k textu nelze dostat (je údajně pouze pro registrované uživatele). Působí to na mě dosti podezřele; o svém překladu se R. Chlup nezmiňuje ani ve své monografii Proklos (Praha 2009).

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Práce Aleny Gärtnerové obsahuje sice nedostatky, ale má také své silné stránky – díky nim určitě výrazně převyšuje běžný standard EKS, a proto (navzdory všem formálním výhradám) doporučuji ještě hodnocení výborně. 


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

Nevím, proč se práce jmenuje „Próza světa“. U Foucaulta je to název kapitoly, který má ovšem svoji logiku v kontextu celého díla, tj. Slov a věcí. V textu práce A. Gärtnerové jsem nenašel místo, které by volbu takového názvu ospravedlňovalo. 

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

výborně
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