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Nebývá jednoduché bez předchozího pilného studia a zapracování se do 

problematiky napsat kvalifikační práci na téma, které je totálně známé. Autorovi  

se tento záměr v podstatě podařil. 

Svoji práci rozdělil na tři části: 1. Dějinné a osobní východisko Komenského 

útěšné tvorby, 2. Přehled a základní popis útěšné tvorby Komenského, 3. 

Literární žánr útěšná tvorba několika vybraných spisů Komenského. 

Kandidát se opravdu musel zapracovat nejen do díla Komenského, ale i do doby, 

v níž JAK žil a musel pochopit jeho životní osudy.  Není však historik a první 

kapitola jeho práce, která je prakticky pouhou kompilací, nedopadla příliš dobře. 

Bylo třeba oddělit dobové pozadí a životopis, eliminovat sekundární literaturu, 

která do odborné literatury nepatří (Toulky českou minulostí). 

Podstatně lépe si autor vedl ve věci svého vlastního tématu.  Zabývá se impulzy 

k sepsání útěšných spisů, uvádí jejich přehled a pokouší se podat (podle Milana 

Kopeckého) stručný obsah jednotlivých spisů. Pro bakalářskou práci zcela 

adekvátní postup. Myslím si ovšem proti autorovu tvrzení, že na Komenského 

útěšné spisy lze nahlížet ze dvou hledisek (víry a celospolečensky) – str. 25- že 

je třeba jednotný pohled, sám Komenský přístup nerozděloval. V poslední 

kapitole svého díla autor provádí  - opět na základě kvalitní literatury – 

kontextuální analýzu dvou útěšných spisů. 

Jeho „Závěr“ (str. 47-48) by se měl soustředit spíše na útěšné spisy, než na 

Komenského obecně. Obecná porada o nápravě věcí lidských je jiný žánr, který 

si zaslouží jinou metodu a jiné hodnocení. Prameny a literatura standardní, 

knihy a odborné studie snad nemusely být uvedeny zvlášť. Postrádám ovšem 

životopis JAK od M. Blekastadové (1969), ale to je otázka výběru. 

Závěr: Je zcela zřejmé, že autor pilně studoval a do svého tématu se zapracoval. 

Kdyby se soustředil na vlastní téma, výsledek mohl dopadnout lépe. Navrhuji 

práci přijmout a výkon kandidáta hodnotit známkou velmi dobře (2). 

V Praze, dne 30. srpna 2016 


