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Dagmar Antošíková napsala práci mimořádnou už samým rozsahem, který je oproti běžným 

diplomovým pracím dvojnásobný. Přitom jde o jednotnou, soustředěnou studii o díle Ingnáce 

z Loyoly, v níž autorka v celém výkladu udržela jasné rozčlenění a logický postup; i občasné 

návraty dílčích témat mají své oprávnění.  

Pojednání má relativně široké kontextové kapitoly, v nichž se projevuje schopnost 

orientace v prostudovaném materiálu. Autorce jde vždy o přehlednost informací, místy až 

didaktickou, a zároveň si je vědoma významu celkového kulturního pozadí: v 1. kapitole 

podkapitoly „Křesťaství“, „Mystika“, „Společnost v Evropě a ve Španělsku 16. století“, a 3. 

kapitola „Svobodná vůle a poslušnost v renesančním myšlení“; tato krátká kapitola působí 

mezi výrazně delšími ostatními kapitolami disproporčně, ale chápu, proč ji autorka vyčlenila 

samostatně; bylo by ovšem myslím namístě poněkud upřesnit příliš letmou zmínku o 

protestantském popírání hodnoty skutků i myšlenky svobodné vůle, neboť srovnání by mělo 

význam pro stěžejní téma diplomové práce. Poutavý je biografický kontext: životopis Ignáce 

z Loyoly je zcela propojen s jeho duchovním vývojem a dílem. Obecné téma spojitosti 

slovesného díla a života zde dostává přesvědčivý příklad. 

V kapitole věnované dílu Ignáce z Loyoly oceňuji zaujetí jeho duchovním i 

pedagogickým významem a zvláště smysl pro literání rovinu tří stěžejních textů Duchovní 

cvičení, Konstituce, Vlastní životopis: zdůvodnění, proč je řadit do literatury, vnímavost 

k postřehům kritiků o jejich umělecké kvalitě (např. Hořínkovy poznámky o jejich 

divadelnosti), jazykové postřehy o stylu textů (využití španělského gerundia pro úspornost – 

„neříkat žádné zbytečné slovo“).  Jedním z dobrých nápadů je průběžná komparace s dílem 

svaté Terezie. Práci dává soustředěnost zaměření na konkrétní problém poslušnosti a svobody 

v pojetí Ingnáce z Loyoly, jež tvoří její těžiště ve 4.-7. kapitole; toto téma je pojednáno 

důkladně, s velkou metodičností a výborným rozčleněním na dílčí aspekty. Pojednání o 

Ignácově stystematickém pojetí poslušnosti jako základu Tovaryšstva Ježíšova a zároveň 

autorčina myšlenka o její svobodné vnitřní volbě působí přesvědčivě, což je dáno 

promyšleností výkladu, nikoli subjektivní identifikací.  



K vyzrálému formulování náročného tématu přispělo prostudování mimořádně 

rozsáhlé odborné literatury, zahrnující kormě četných studií přímo k tématu i některé 

obecnější práce z oblasti filosofie a dějin literatury a divadla, jejichž studium v této souvislosti 

je nápadité. Profesionálně zvládnutá je práce se sekundární literaturou a bohatý poznámkový 

aparát. V neposlední řadě patří ke kvalitám práce její kultivovaná čeština, dobře se čte a je 

také pečlivě zredigovaná. 

Práce Dagmar Antošíkové zcela splňuje a přesahuje nároky kladené na diplomovou 

práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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