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Veronika Šilarová napsala velice zajímavou bakalářskou práci na téma „Niccolò Machiavelli 

a Tommaso Campanella“. Tyto dvě rozporuplné a ne vždy lehce interpretovatelné osobnosti 

italské literatury a filosofie dokázala představit jasně a poskytla obšírný rozbor jejich 

myšlenek. Zvolila vhodnou strukturu práce, jež poskytla prostor ke komparaci jednotlivých 

tematických okruhů, které autorka vybrala u obou traktovaných spisovatelů. 

Po krátkém úvodu se Veronika Šilarová věnuje životu a dílu N. Machiavelliho. Celá tato část 

je uvedena kapitolou o Machiavelliho době, kde je krátce, ale výstižně popsáno období 16. 

století v Itálii, a tím se také nastiňuje historický kontext jeho děl. Vzhledem k tomu, že se 

většina Machiavelliho prací alespoň částečně týká historických událostí své doby, je tato 

historická odbočka velice vhodná a na místě. Pro nastínění celkové atmosféry tehdejší doby je 

představena i kulturní sféra a krátká část je také věnována výtvarnému umění Cinquecenta. 

Následující podkapitoly obsahují biografii a bibliografii N. Macchiavelliho. V analytické části 

této kapitoly se pak autorka zabývá jeho nejslavnějším dílem Vladař. Charakterizuje 

z několika různých stran nejdříve Machiavelliho panovníka, poté etiku a konečně jeho vztah 

k náboženství, jak jej chápeme z jeho díla. Autorka se neomezuje jen na primární literaturu (i 

zde používá více pramenů, hojně cituje další autorova díla, např. Rozpravy o první dekádě 

Tita Livia; s. 26), ale svá tvrzení podkládá i poměrně širokým aparátem sekundární literatury.  

V druhé části bakalářské práce je představen Tommaso Campanella a jeho nejslavnější dílo 

Sluneční stát. Autorka zvolila stejné rozvržení podkapitol jako v případě předchozím a dala 

tím prostor možné komparaci, které se ale věnuje až v části poslední. Po představení 

Campanellovy doby a celkové charakteristice 17. století následuje opět stručný bio-

bibliografický medailon a poté rozbor zvolených témat. 

Nejzajímavější částí práce je závěrečná konfrontace základních tezí obsažených ve Vladaři a 

Slunečním státu. Přestože V. Šilarová konstatuje, že jsou myšlenky vyjádřené v traktovaných 

dílech rozdílné, nalézá také společné rysy. Nejdříve shrnuje ty, které vidí jako protikladné: 



popis ideálního panovníka, realistický a idealistický pohled na svět, panovníkův vztah 

k občanům, role náboženství ve státě a podobně. Na druhou stranu ale shledává, že oba autoři 

člověku uznávají svobodnou vůli. Oba se také staví kriticky vůči společnosti, ve které žijí, a 

svým dílem se snaží nabídnout možnost řešení, přestože každý volí jiné, a lze snad říct i zcela 

opačné prostředky.  

Přestože je v závěru práce uvedeno větší množství rozdílností než podobností obou děl, jejich 

srovnání se jeví jako velice zajímavé. Jednotlivá témata jsou rozebrána do hloubky a nejsou 

traktována bezúčelně. Práce má jasnou strukturu a autorka dochází k jasným výsledkům. 

Jedinou stinnou stránkou této bakalářské práce je italské resumé, umístěné na s. 69, které 

obsahuje řadu začátečnických chyb (due importantE opere, NELLA questa parte, apod.). 

Přesto je tato bakalářská práce celkově na vysoké úrovni a její analytické části jsou velice 

přínosné. Hodnotím ji známkou výborně. 
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