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Pavel Banďouch  si  ve své  bakalářské práci stanovil za  úkol vylíčit osobnost a činnost 

Girolama Savonaroly, a to v kontextu historických událostí druhé poloviny 15.století, zvláště dění 

ve Florencii, a ve vztahu k renesančnímu papežství a dominikánského řádu.  Vzhledem ke 

sledované problematice  se nejprve velmi zeširoka zabýval děním v Itálii, poté  vývojem 

soudobého papežství  a také renesančním proroctvím.  Na takto nastíněném pozadí analyzoval 

Savonarolovu činnost a teoretické názory.   

 

Po odborné stránce  zvládl autor svůj úkol na velmi solidní úrovni. Prostudoval řadu 

pramenů a titulů odborné literatury včetně anglické a italské, shromáždil velké množství 

informací, které dokázal logicky uspořádat, a nastínil sledovaný problém z mnoha úhlů pohledu.  

Jistě bychom mohli diskutovat o tom, kolik tisíc obyvatel zahynulo během vydrancování Říma 

německými lancknechty roku 1527 (s.50), nebo o tom, jak velký vliv a zda vůbec měli na rozvoj 

Florencie cizinci, kteří sem podle Banďoucha přicházeli pracovat snadněji než do jiných italských 

měst (s. 21). Nemohu souhlasit s tvrzením, že „snaha o reformu byla často pohledem zpět do 

´zlatého věku´antiky a snahou o jeho imitaci“, i když autor připouští, že mohlo jít o imitaci 

„obohacenou o výraznější vlastní příspěvek“ (s.32). Nešlo spíše o inspiraci k nalézání nových cest 

než o imitaci? Dovolila bych si pochybovat také o tom, že „ nadále  je většina kultury pouze orální“  

a že   „hlavními centry, kde se přenášejí a vyměňují informace, jsou náměstí a kostel “ (s.32) – 

tuto výměnu snad nelze nazývat kulturou!   To vše jsou však pouze drobné připomínky.  Snad bych 

jen Pavlu Banďouchovi doporučila, aby se nad myšlenkami, které přejímá od jiných autorů, 

zamýšlel hlouběji, ne je pouze pasivně opisoval.  Při obhajobě bych si ráda poslechla autorovo 

vysvětlení, proč klade počátky renesance už do období kolem roku 1300 a v čem je spatřuje. Mojí 

nejvážnější výtkou ohledně obsahu je, že v  úvodní kapitole chybí alespoň základní rozbor pramenů  

a představení nejdůležitějších titulů literatury, jež supluje nadmíru stručná zmínka o 

monografiích, jichž autor ve své práci využil. 

 

Problematická je formální, především gramatická a stylistická úroveň práce.  Banďuchův 

styl působí mnohem více dojmem mluveného slova než střízlivého odborného textu, místy jde o  

téměř plamenný projev, jenž je doplňován jednoslovnými výkřiky nebo větami bez slovesa, což do 

vědeckého slohu nepatří.  Mnohé věty jsou velmi spletité, příliš dlouhé nebo neobratně 



formulované, a proto těžko pochopitelné. Kromě toho obsahují nadbytečné množství závorek a 

mnoho chybné (většinou přebytečné) interpunkce, což rozhodně nepřispívá ke srozumitelnosti 

textu.  Výroky jako „papež se stává  pánem svého vlastního principátu“ (s. 22) nebo 

„mendikantské řády …měly šířit víru v papeže, jako držitele moci klíčů“ se chápou opravdu dost 

obtížně. Autor nezvládl psaní velkých písmen na počátku označení státních útvarů, často 

používání malého a velkého písmena střídá – někdy lze opravdu použít obojí, autor se však musí 

rozhodnout pouze pro jednu variantu a být důsledný.  Na místě není ani neustálé zdůrazňování, co 

bylo uvedeno výše nebo na jiných místech práce, bez čehož by se měl odborník obejít.  Pokud je 

doslovně citováno v textu práce, měl by zde být uveden  autor citace, a to nikoliv pouze 

v poznámce. 

 

Vzhledem  k  uvedeným   skutečnostem  doporučuji  bakalářskou práci Pavla Banďoucha  k 

obhajobě a navrhuji ji klasifikovat  známkou velmi dobře.  
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