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Autorka si vytýčila nelehký cíl – o Galileovi byly napsáno velké množství 

literatury. Budiž řečeno hned na počátku, že tohoto cíle se jí podařilo dosáhnout. 

Nechtěla se v prvé řadě zabývat Galileovými objevy ani názory tehdejší církve, 

ale především dobou a vlivy, které Galilea formovaly. Celá její s velkou akribií 

psaná práce směřuje k tomuto ústřednímu tématu: věda-víra-společnost v 16. a 

17. století. 

O zpátečnickém postoji tehdejší církve píše kandidátka věcně, práce není nijak 

konfesně negativně orientována – což je třeba ocenit také. 

Žádné věcné ani formální chyby v předložené magisterské disertaci nenacházím, 

je psána neobyčejně svěžím stylem. Prozrazuje také, že autorka pilně studovala, 

než přistoupila k samotnému psaní. A dále, že ví zjevně daleko více, než ve své 

práci uvádí. 

Nejsem specialista na Galilea, ale dovedu ocenit užití pramenů (tištěných i 

internetových) a hlavně dobré sekundární literatury. Vedle Burkeho a Bartletta 

je např. užit i anglický překlad Cassirera (Jednotlivec a kosmos v renesanční 

filosofii). Užito je také velké množství překladové literatury v češtině, vydané  

zejména  v poslední době (Astarita, Fergusonová, Given). Za důležité považuji, 

že autorka je schopna tvůrčím způsobem propojit s recipovat různé názory 

(Wernisch)- str. 12 a násl. dané práce. Kandidátce nešlo o pouhé shromáždění 

faktů (ta jsou známá obecně), ale o samostatnou reflexi filosofickou a 

teologickou, což se jí nesporně podařilo. Dotahuje své uvažování až do dnešní 

doby, když uvádí, jak se s problematikou vyrovnává katolická církev dnes. Její 

úvahy jsou zralé a samostatné. Čtenáři vysloveně musí imponovat její klidný a 

věcný tón i dobrý jazyk. Autorka pracuje běžně s anglickými i italskými 

materiály, což bych ale považoval pro práci nad tímto tématem za 

samozřejmost. 

Závěr: Jednoznačně doporučuji, aby práce byla přijata jako diplomová 

(magisterská). Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji hodnotit 

známkou výborně (1). 
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