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Práce, kterou autor prezentuje jako diplomovou, je vskutku jako celek zdařilá a 
dokazuje, že byla napsána na základě pilného studia i usilovného přemýšlení. 
Obsah zde parafrázovat nemohu, není to v podobných posudcích zvykem. Chci 
však říci několik slov k celkové koncepci práce: autor nazval první kapitolu 
Komenský pansofista, druhou Komenského víra, třetí Komenského pansofie a 
konečně čtvrtou „Současné školství a Komenský“. Z této koncepce vyplývá, že 
její autor dobře ví o tom, že pansofické snahy jsou vrcholem Komenského 
myšlení, že všechno jeho předchozí úsilí k pansofii směřuje. To je jistě správné. 

Dále dobře ví, jakou důležitou roli hraje v Komenského životě víra (str. 35, ale i 
na dalších místech).  V této souvislosti je škoda, že nevyužil Fundovu studii o 
nedělitelnosti Komenského jako teologa, filosofa a pedagoga (Filosofický časopis 
č.3/1992), kde je hlavním tématem Komenského antropologie. Nicméně je mi 
jasné, že musel postupovat selektivně, neboť komeniologických prací jsou stovky. 
Do jisté míry zastupuje v jeho studii dílko Fundovo práce Kalivodova. 

Žádné podstatné výhrady vůči této práci nemám. Je psána dobře, jasně, 
srozumitelně. Občas se vyskytne myšlenkový zkrat: jak to pan autor myslí s těmi 
prvními učenci českého národa na str. 55? , či překlep – předpokládám, že dobře 
ví, kdy byla založena Karlova univerzita (str. 56). Tyto drobnosti ale podstatný 
kladný dojem z četby neruší. 

Jednou z důležitých kapitol má být právě kapitola poslední, kde se pan kandidát 
snaží ukázat s vcelku střízlivým smyslem pro realitu Komenského aktuálnost 
dnes. Vysoce hodnotím jeho závěr (str. 75-79), kde se opět střízlivě a zcela 
samostatně pokouší vystihnout aktuálnost Komenského, včetně problémů 
s náboženstvím. K jinak pečlivému seznamu pramenů a literatury bych chtěl 
připomenout, že se stalo postupně, jak vycházejí Komenského Opera omnia, 
uvádět jeho díla přednostně z této edice – a teprve to, co v ní není, v edicích 
starších.               

Závěr: Předloženou práci navrhuji jednoznačně přijmout jako práci 
magisterskou. Je zpracována odpovědně a s patřičným rozhledem. Hodnotím ji 
známkou výborně. 
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