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    Předložená diplomová práce je velmi dobrým úvodem do srovnání myšlení 

těchto dvou velikánů, zmíněných v nadpisu. Kolegyně Dobrovodská velmi 

dobře pochopila rozdíly mezi nimi a nalezla svorník v Augustinově myšlení. 

Píše velmi klidným způsobem, myšlenky přesně vyjadřuje, jazyk a stylistika 

jsou velmi kultivované. Spatřuje v rozdílu těchto dvou géniů i rozdíl, který je 

doposud živý v evropském habituálním myšlení, tj. rozdíl prevalence analýzy 

v současné vědě a v tendenci k celku, jež je nutnou podmínkou v tom, abychom 

se vyznali v době planetární, která je jedním velkým celkem, a ten je třeba 

zahlédnout, protože se od něj odvozuje zodpovědnost úplně jiného charakteru, 

než tomu bylo dříve. To je také důvod, proč je tato práce velmi příhodná 

v dnešní době.  

    Uvádí čtenáře do dialogu popisem těch nejdůležitějších životopisných 

momentů a okamžitě se vrací k pramenům obou myslitelů s jasným pochopením 

důsledků, které tyto prameny přinesou do budoucnosti. U Descarta nalézá 

potřebu jistoty, o níž není možno pochybovat, tj. pravda v podobě „certitudo“ a 

„orthotes“, kdežto u Komenského nalézá potřebu křesťanského Dobra v podobě 

Boha v ráji srdce u každé lidské bytosti. Intence k celku u Komenského a 

intence k analytické jistotě toho, co je clare et distincte je u každého z nich jasná 

a zřetelná, zcela tak, jak si to vždy Descartes přál.  Všímá si úlohy analytické 

intence Descartovy, která se později stane základem moderní vědy a 

synkritického směřování Komenského, které se podobá tomu, čemu Patočka říká 

bios theoretikos. Spojuje tyto podstatné vhledy s myšlenkami potvrzujícími 

tento obsah u Palouše, Sokola, Tvrdého; neopomíjí i pramenné autory, kteří 

ovlivnili naše dva myslitele, jako byli Kusánský, Canpanella a další. Práce je 

kvalitní, doporučuji ji k obhajobě s touto doplňující otázkou:  

Jak se dnes definuje vzdělání? A jaký vztah má tato definice ke Komenskému 

ideálu Pansofie? 
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