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(Poznámka: vzhledem k tomu. že studenti mají ze Studijního a zkušebního řádu právo 
jít k obhajobě i v případě záporných posudkU, je bezpředmětné psát v závěru posud~~ 
"nedoporučuji k obhajobě". V tomto případě může pedagog navrhnout známku" 4 , 
tj. "neprospěl ". Děkujeme za pochopení.) 

Předlože,ná diplomová práce je již druhým pokusem vypořádat se s tématem, velmi obtížným, a 

přesto velmi zajímavým a potřebným z hlediska současných duchovních potřeb sociálního 

pracovníka. Ukazuje se, že i moderní sociální pracovník musí být obeznámen s myšlením, které se 

táhne evropskými (a nejen jimi), od starověku do dneška. Kolegyně Stehlíková chce poukázat na 

souvislosti astrologie, kterou nazývá hlubinnou, s filosofickými předpoklady, obsaženými v učení 

Platonově, v textech novoplatoniFkých, ale i v textech Marcilia Ficina, který je výraznou filosofickou 

osobností naší renesance, dosud velmi opomíjenou. Tento autorčin počin'je nutno pochválit, protože 

diplomové práce, v tomto ohledu, chybí. Panuje tu strach s tématu, které je právem označováno za 

nevědecké, ale současně je nutno poukázat na souvislosti filosofické, především v oblasti 

gnozeologie. A to se autorce podařilo. 

Autorka není vystudovanou filosofkou, proto jí některé souvislosti zcela minuly, ale nám šlo 

především o vhled do problematiky astrologie, v její provázanosti ze starověkou filosofií a současně 

s filosofií raného středověku. To autorka prokázala, i když její texty jsou velmi úsporné. Je vidět, že 

váží každé slovo, aby v textu nebylo nic redundantního, co by mohlo čtenáři překážet v tom hlavním, 

a tím je souvislost mezi astrologickými tématy a hermetismem starého Egypta, hermetismem starého 

Řecka a hermetismem, jenž přichází do Evropy z území okupovanými Turky v patnáctém století. 

Te~ty, které Marcilio Ficino překládá pro Lorenze Medicejského, jsou texty ortodoxních křesťanů 

z oblasti současného Turecka a z Balkánu. Je nutno si uvědomit, že právě tyto impulsy vytvořily 

v Evropě půdu pro renesanci a humanismus, pro chápání celku, které nacházíme i v Komenském, a u 

dalších myslitelů. Z hlediska formálního práce má nějaké nedostatky, např. chybějící abecední 

seznam autorů, je seřazen bez abecedního pořádku, některé chybičky se najdou. Přesto hodnotím 

práci za velmi dobrou a kolegyní Stehlíkové dávám do diskuse tuto otázku: 

Jak souvisí hermeneuetika dnešní filosofie s hermetismem starověkým či středověkým? 

V Praze dne 29. 8. 2009 


