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   Student Pavel Banďouch si ve své práci vytkl na nelehký úkol prezentovat 

pohled na vybrané aspekty druhé poloviny 15. a počátku 16. století prizmatem 

osobnosti dominikánského myslitele Jeronýma Savonaroly. Autor rezignoval na 

popisný biografický profil tohoto italského dominikána a spíše využil jeho 

životní příběh a dílo k předložení „syntézy vývoje Itálie a italské společnosti“ – 

v práci student zohledňuje Savonarolův vztah k italskému vývoji, papežství či 

dobové protetické atmosféře. Při zpracování student využil relevantní, 

především italskou literaturu, a Savonarolova díla. 

 

   Bakalářská práce je rozdělena do tří, resp. čtyř hlavních oddílů. První ve 

zkratce shrnuje Savonarolova životopisná data a představuje základní 

biografické zachycení tohoto muže. Druhá část již prezentuje první část 

problematiky spjatý s vývojem Itálie v druhé polovině 15. století. Třetí oddíl 

zpracovává formování pokoncialiristického papežství a církevního státu, resp. 

čtvrtá část se věnuje dopadům níže popisovaných událostí na dobovou duchovní 

atmosféru (profetismus).  

 

   Předloženou práci považuji za poměrně originální přístup k tématice – student 

překročil prostou biografii vybrané osobnosti a spíše ji využil k zamyšlení nad 

hlavními událostmi a fenomény, které bylo možné v italské oblasti nalézt. 

Metodologicky práce osciluje kolem využití biografické metody, což je ambice, 

kterou lze pouze ocenit. Autor nahlíží na vybrané aspekty – Itálie ve víru bojů 

velmocí, papežství a profetismus – v těsném vztahu k prioritám a myšlení 

Savonaroly a dochází k závěrům, které jsou do značné míry neotřelé a dobře 

argumentačně podchycené. Toto jsou nepochybná pozitiva práce. Styl práce má 



svá negativa i pozitiva, byť nelze popřít, že komplikovaná členitost souvětí, plná 

vsuvek a odbočení ubírá práci srozumitelnost a přehlednost. Současně je 

zdrojem mnoha gramatických pochybení – jako vedoucí práce mohu snad pouze 

poznamenat, že výsledná jazyková a stylistická podoba textu je mnohem lepší, 

než tomu bylo v prvních verzích, a student četné úpravy již provedl.  

 

   S ohledem na zvolené téma a postup při zpracování se v případě přesvědčivé 

obhajoby kloním i ke klasifikaci výborně. 
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