
Posudek na diplomovou práci Jany Cvrčkové „Niccolò Machiavelli a jeho myšlení na 

příkladu srovnání s Danteho spisem De Monarchia“ 

 

Práce má celkem 68 stran textu včetně úvodní strany, poděkování, prohlášení, anotace a seznamu 

klíčových slov, obsahu, seznamu zkratek, stránky s mottem před vlastním textem a seznamu použité 

literatury a resumé v anglickém jazyce v závěru práce. 

Formálně je práce rozdělena do 4 základních částí, jimž předchází úvod a za nimi následuje závěr.  

V úvodu (str. 9) autorka seznamuje čtenáře s formálním i věcným obsahem díla i s cílem práce, za něž 

si klade „střízlivý pohled na Machiavelliho diskutované dílo politické a jeho srovnání s jedním s děl 

Danta Alighieriho, další významné osobnosti Florencie.“ Sekundárně pak J. Cvrčková chce ve své práci 

potvrdit, že Machiavelli není totožný s  machiavelismem „a že dnešní obecný a vžitý výklad jeho 

odkazu je vhodné neustále zkoumat“. 

První kapitola (str. 10-13) je věnována stručnému historickému vývoji Florencie do doby života Nicola 

Machiavelliho. Má určitý úvodní charakter, který vhodným způsobem čtenáře uvádí do rámce dějin 

Machiavelliho města. Použita je sekundární literatura, což je v tomto případě dostatečné, Cvrčková 

důsledně kromě odkazů na literaturu v poznámkách pod čarou neopomíná vysvětlovat i různé 

termíny či události použité ve vlastním textu (např. bitva u Montaperti r. 1260), takže i případný 

čtenář nezasvěcený do podrobností se bez problémů může v textu orientovat a získá základní stručný 

přehled. 

Kapitola druhá, nejrozsáhlejší (str. 14-49), se již věnuje Machiavellimu. Zde bylo vhodné obměnit 

název hlavní kapitoly (N.M. v kontextu jeho doby a prostředí), který je téměř totožný s názvem první 

podkapitoly pojednávající i o Machiavelliho životě; jedná se zejména o výtku stylistického charakteru, 

pouze částečně i obsahového – vzhledem k tomu, že součástí této druhé kapitoly je i Machiavelliho 

dílo a rozbor některých jeho spisů. 

Kapitola 2. 1. – Životopis Niccola Machiavelliho v kontextu doby a prostředí (str. 14-20) je v rámci 

celkového rozsahu práce rozsahově vyvážená, podobně jako kapitola o Florencii je vhodně doplněna 

v poznámkovém aparátu vysvětlením některých osobností, událostí atd. Poznámka č. 25 by si však 

zasloužila odkaz v závěru tvrzení, poznámka č. 39, týkající se Sacco di Roma, mohla být formulována 

lépe – méně literárně a více faktograficky.  

Kapitola 2. 2. se věnuje Machiavelliho dílu. U hlavních Machiavelliho děl uvádí i pod jakými názvy byly 

přeloženy do českého jazyka a pečlivě se věnuje i terminologii – například uvádí, proč poprvé použije 

italského názvu „Il Principe“ a poté používá zažitý český „Vladař“ (pozn. č. 45). Bohužel  u některých 

děl není uveden, alespoň velmi stručně, jejich obsah; i když se jedná o méně známé Machiavelliho  

práce, zejména alespoň u spisů Capitoli a Karnevalové zpěvy, které, jak Cvrčková sama správně uvádí, 

byly z části přeloženy i do češtiny, tento nedostatek mohl být napraven. 

V další části kapitoly je rozbor vybraných spisů: Il Principe a I Discorsi sopra la prima decà di Tito Livio. 

Při psaní Cvrčková vhodně použila i vzájemné komparace obou Machiavelliho spisů.  Ve snaze po 

důslednosti je v textu někdy až nadbytečně poznámek pod čarou ve formě odkazů, což ovšem na 

straně druhé dokazuje autorčinu pečlivost. Mohla však v této části i více vysvětlovat v poznámkách 



pod čarou málo známé pojmy, jak to činí jinde v textu (naopak v případě poznámky č. 81 na str. 32 

jde o nadbytečnost, informace pod čarou jsou uvedeny předtím v textu). V Machiavelliho výkladu 

týkajícího se komentářů k Titovi Liviovi se zaměřuje více i na jeho pohled na úlohu náboženství a na 

církev, což je vzhledem k podání diplomové práce na UK HTF velmi vhodná volba. Text mohl být 

doplněn více hodnocením (částečně ho nacházíme ve čtvrté kapitole, viz např. str. 59, kde však 

mohlo být doplněno i vlastním hodnocením autorky). 

Před vlastní komparací Machiavelliho názorů s Danteho spisem De Monarchia je kapitola 

pojednávající o Dantově životě a spise De Monarchia (str. 50-57). Stručnost kapitoly 3. 1. je 

v pořádku, trochu však působí, že byla psána ve spěchu, např. obsah poznámky č. 162 evidentně patří  

k poznámce č. 166. Kapitola 3. 3. - Charakteristika spisu De Monarchia je výstižným shrnutím, opět 

pečlivě doloženým odkazy jako i v jiných částech práce, mohl však na konci být krátký shrnující závěr.  

Čtvrtá kapitola se věnuje samotnému srovnání Danteho a Machiavelliho pojetí vlády a moci (str. 58-

63). Kapitola 4. 1. srovnává De Monarchia s Il Principe. I když jde o stručný text (str. 58-61), Janě 

Cvrčkové se podařilo porovnat základní rozdíly či naopak podobnosti díla obou autorů; mohla se ale 

tomuto tématu věnovat více, například srovnáním některých konkrétních částí textu. 

Kapitoly 4.2 a 4.3 se věnují krátkému srovnání osobností a osudů Danteho a Machiavelliho.  

Autorka v určitém srovnávání pokračuje i v kapitole 4. 4. – shrnutí (str. 62-63) a v závěru (str. 64). 

Seznam použité literatury (str. 65-67) je rozdělen na prameny, sekundární literaturu a elektronické 

dokumenty, které byly v práci použity spíše doplňujícím způsobem (celkem tři). Práce je založena na 

rozborech pramenů a využití sekundární literatury.  

Práce je psána pečlivě (byť někdy lze najít chyby z přehlédnutí, i gramatického rázu), má zdárnou 

strukturu a logický postup. Cíl byl splněn, byť stručně, a Jana Cvrčková mohla více prezentovat i svoje 

vlastní hodnocení problematiky. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, přes výše uvedené výtky 

bych se klonil spíše k hodnocení „výborně“ ,  s podmínkou, že některé výtky, zejména týkající se 

obecně kapitoly 2. 2. a minima vlastního hodnocení, především v závěrečném shrnutí, zdůvodní 

předkladatelka při obhajobě práce.  

 

       ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. 


