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Matějů

si zvolil za cíl své práce nelehký úkol, zmapovat kultrní historii hermetické

ťi lusolic I X. století. l)kolje náročn)' hlavně z toho dúvodu. že v tomto období je tradičně

kladen dlmE na tzv. osvícenské tendence a náboženská hnutí
byla opomíjena nebo pr-ehlížena. To se odráží i v

literatuře

pro litL'raturu tuzemskou), kterú bud' esoterní problematiku

včetně

esoterního hermetismu

k danému období (což platí
přehlíží

hlavně

nebo nekriticky

vyzdvihuje.
Radim

Nemeček

tematicky rozložil diplomant práci do sedmi kapitol. V prvních dvou

seznamuje s vymezením hermetismu a s jeho genezí od
Vl' tr-etí k:lpitole se

věnuje

starověku

problematice osvícenství, aby

naznačil

do 18. století.
kontrasty k

tradičnímu

hermetickélllu myslení. ('t\Ttou kapitolu zasvěcuje nově vznikajícím r'ád i'im , jako byli
s\ohodní zednMi. neorosenkruciúni. iluministé

či

martinisté.

Konečně

pátá kapitola podává

medailony v)'znLlmných osobnosrtí hermetismu 18. století: Emanuela Swedenborga,
rvlartinéze cle Pasqually. Louise-Clauda de Saint-Martin. Jeana Baptisty Willermoze,

hraběte

l.llUisc dl' Saint-Clermain, ;\Iexandra Cagliostra (Guiseppa Balsama), Antoina Courta de
C;éhlin. Etteilly.
současné

včetnč

franze Mesmcra a Giacoma Casanovy. Pátá kapitola je

věnována

recepci alchymie a hermetismu v dílech René Alleaua, Mircey Eliada, van Lennepa,

1\(l~l'I"~1.

\1clllloshl' :1 /l'jllll'nJ

\)111l'/cn0 obldSti

I1cmťlismu

Clľl~1

Gustava .lunga. Poslední kapitola se snaží o ph:sah z

ll/ce

věnována třem význallln~1l1

do širších kulturních souvislostí. Je

1I1lll'lclllll 1X. století. malíi'í Williamu Blakovi, hudebníku Wolfgangu Amadeu
\

1o/<lľl(l\'i ~I

b,'tsníku .loh'll1I1U Wol ťgangu Goethovi.

\' ZÚ\l'rll

pl·~'tcť

se éllltor

stručně

Illll'lHlll' il'I,,) 111:1\lli Il'prC'/Cllt:1I1t) \.

dotýká dalšího vývoje hermetismu v 1. a 20. století a

cizině

i II nús. Práci

doplňuje

sebekritickým hodnocením.

klk se (llllloll\:'t hLl\'nl' zaj:l7.ykO\ou neznalost. která ho vedla k omezení studované literatury

I.I'lISl1h

I url1l,'!illí ltprél\iI pr,kcjc \ clmi

pečlivú.

kdnotlivé kapitoly .isou srozuitcln0

lllLllí lldpu\íd,'1 1llC/.in,'trodním

nOľl11úm

ajc

I'd~ 111,ll i II Č ,IS(I II iscc kl'ho
d\lhh.~ /\'Iťldnllta

. (Na str.4:2

špatně

spokhlivč 7m~lp()\Ún,1 :1

výběr

obrazových

\

[ll,'ICl'

"l'lľlllic

doplnit

Oblast diplomantovy explorace není

četných

lImělecké

aby se autor

proudy a

směry

mimořúdnou

příloh,

úskalí. Udržuje si

informací a drží se kulturologického

d\)!1()J'lIČll\',tli.

tr,ldicL' 111:1\'Ill' 11:1 modí..'mí

zdařilou.

zlutor se nezalekl

11'-'r)\)dl\):il'll~cil CI 1~lhul()\~\Jl~'ch

I< ,ti"kllSi hYl'l1om

(doporučujeme

uvedeno káry místo správného kéry). S

l't'lkovl' prúci hodnotíme jako velmi

\/,\

bezchybný

od kazu na l. Kanta v I iteratuře). Stylisticky i gramaticky je prúce

pcL·li\w.;tíic pruvcdcl1 ilustrativní

,1\)I'\)SlId

téměř

čknl'Il:.

podrobněji

střízliv)'

přístupu

odstup

ke svému

zmínilo vlivu herllleick0

(symbolismus, surrealismus).

11:\l'Oky na diplolllovou prúci a doporučujeme ji k obhajobě.
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