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Stručné 

zhodnocení práce 

Hana Dvořáková předkládá k obhajobě práci na komeniologické téma – konkrétně 

se vztahující k útěšné tvorbě Jana Amose Komenského. Je nutné konstatovat, že se 

jedná o široce zpracované téma – jak z hlediska literárního, pedagogického a 

filozoficko-teologického.  

Východiska jsou autorkou definována již v samotném úvodu, cíli je pak podřízena 

struktura práce. Autorka použila standardní práce významných komeniologů a 

práce Komenského. Je však třeba zmínit, že nebyla využita práce badatelky 

Blekastad, která napsala poslední monografii o Komenském, tato práce není 

dostupná v českém překladu. Práci strukturovala do čtyř kapitol, práce je logicky 

dobře členěna. Z reflexe dobových událostí autorka postupuje k životním osudům 

Komenského ve sledovaném období. Ve třetí kapitole se věnuje útěšné tvorbě jako 

literárnímu žánru a v následující se pokouší o analýzu Labyrintu a dalších 

vybraných spisů. Autorka správně vychází z Komenského ukotvení v Jednotě 

bratrské a její teologii;  neopomíjí ani Komenského vztah k relevacím a 

charakterizuje jeho teologické myšlení v širších dějinných souvislostech. Nahlíží 

přitom na Komenského jako na člověka renesančního.  

Kriticky nahlížím na kapitolu čtvrtou, kde se autorka pokusila o analýzu, která 

nepůsobí úplně přesvědčivě – zůstává v rovině popisu. Touto připomínkou však 

nesnižuji snahu autorky. Je chvályhodné, že autorka reflektuje názory J. B. Čapka.  

Celková úroveň práce je solidní.  

Mohu konstatovat, že práce je zpracována standardně; splňuje požadavky kladené 

na tento typ práce, a to i přes kritickou připomínku.  

Spolupráci s autorkou hodnotím výborně. 
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  Velmi dobře    

 

V Praze dne 1. 6. 2015                                                           ThDr. Kamila Veverková, ThD. 


