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Záměr a charakter předložené práce:  

Na pohled útlá práce tematizuje motiv vážení jakožto základní rys novověké vědy, 

jehož původ správně hledá a nalézá v díle kardinála Mikuláše Kusánského. Odtud 

správně vyvozuje, že Kusánský je de facto jedním z duchovních otců-zakladatelů 

novověkého nazírání na svět.  

Bakalářská práce důkladně, strukturovaně a přehledně pojednává o Kusánského 

dialogu Idiota de statici experimentis, ve kterém se měření a vážení ukazuje 

jakožto univerzální vědecká metoda. Kusánský předjímá mnohé aspekty povahy 

novověké vědy, která má svůj původ ve filosofickém myšlení.  

 

Komentář: 

Velmi precizní práci lze jen stěží co vytknout, krom výjimečných jazykových šotků. 

Úvodní rámcový přehled pozdně středověké kosmologie jako i nástin středověkého 

pojetí čísla a experimentu později v textu zasazují výklad Kusánského dialogu do 

patřičného kontextu, proti kterému pak lze jasně a zřetelně vidět Kusánského přínos 

a originalitu.  

 

Otázky k obhajobě:  



Na str. 24 se v textu i v pozn. 64 objeví terminus technicus „matematizace světa“. 

Mohl by student porovnat svůj výklad Kusánského a Husserlův výklad Galileiho 

matematicko-geometrického rozvrhu skutečnosti podaném v Krizi evropských věd? 

Nešlo při práci využít jak tohoto spisu, tak jeho výkladů v interpretacích Jany 

Křužíkové (Pojetí vědy u Martina Heideggera) a Filipa Grygara (Kritika založení 

galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální 

fenomenologii“)?  

S pojmem „matematizace“ se mi asociuje původní řecký pojem to mathéma: mohl by 

student přiblížit filosofický význam tohoto pojmu? Respektive: do jaké míry je – s 

odpuštěním „mnou podávaný“ – filosofický výklad pojmu to mathéma plausibilní 

právě v případě Kusánského dialogu? (Srv. A. Novák, Moc, technika a věda: Martin 

Heidegger a Ernst Jünger, Praha 2008, § 4, str. 123-162.) 

K jaké proměně apofantického logu jakožto závazného hermeneutického klíče 

odemykajícího „něco jako něco“ dochází s touto „matematizací“?  

 

Hodnocení:  

Takto si představuji závěrečnou kvalifikační práci z oboru filosofie v bakalářském 

stupni studia. Bylo by vhodné, kdyby autor práci upravil do podoby článku a 

nabídnul ji k publikování do odborných periodiky jako např. Reflexe či Filosofický 

časopis.  

 

Práci považuji veskrze za přijatelnou k obhajobě, hodnotím ji jako výbornou.  

 

V Praze 29. června 2009  

 

Doc. Aleš Novák, Ph.D.  

 


