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Bakalářská práce Olgy Hrabaňové si klade jako hlavní cíl prokázání, že původní koncept 

antické humorální teorie adaptovaný do kontextu renesančního myšlení lze pokládat za jeden 

z důležitých prostředků dramatické a básnické tvorby W. Shakespeara. Dříve než autorka 

přistoupí k vlivu humorální teorie na samotnou Shakespearovu uměleckou tvorbu, zcela 

správně v několika chronologicky navazujících krocích podrobně rozebírá vznik a vývoj této 

teorie od antiky až po její výrazné obnovení v renesančním platonismu zejména v pracích M. 

Ficina. Ficinova role v šíření nově pojaté a rozšířené koncepce humorální teorie je v práci 

nahlížena jako zásadní a autorka popisuje cesty, jimiž se postupně dostávala do kontinentální 

Evropy s tím, že z hlediska hlavního cíle práce pozornost zaměřuje na její rozšíření do 

renesanční Anglie, aby prokázala a vyargumentovala, jakým způsobem se s humorální teorií 

Shakespeare mohl seznámit a jak silný mohl být její vliv na jeho tvorbu. Konkrétní vliv této 

teorie v Shakespearově dramatickém díle autorka představuje v centrální kapitole bakalářské 

práce. 

Rekonstrukce vývoje humorální teorie od antiky až po její zasazení do celkového 

renesančního myšlenkového kontextu je provedena na základě poměrně rozsáhlého 

zpracování pramenné a sekundární literatury k tomuto tématu. Zde je nutno ocenit, že jde 

vesměs o cizojazyčnou literaturu, kterou autorka musela prostudovat a vyhodnotit. S tímto 

komplikovaným, ale pro práci zásadním úkolem se vyrovnala velmi dobře. Rekonstrukce 

humorální teorie v historickém vývoji jejích dílčích proměn a akcentace některých dílčích 

témat je pojata velmi přehledně a drží se podstatných částí tématu. Také z tohoto důvodu si 

Hrabaňová velmi dobře připravila půdu pro zpracování hlavního tématu práce. Rekonstrukce 

a popis renesančního pojetí jednotlivých temperamentů autorce umožnily, aby ze 

Shakespearova dramatického díla vybrala pro každý typ jednu postavu a velmi přesvědčivě 

v textu prokázala Shakespearův záměr pracovat s typologickým kontrastem v jeho 

divadelních hrách a že původně spíše dobově psychologická problematika se v jeho díle 

výrazně proměnila a přenesla do estetické oblasti jako výrazná součást jednak dobových 

alžbětinských poetik, jednak jako koncept dobové divadelní teorie. 



Předložená bakalářská práce si jasně stanovila hlavní cíl a zvolenými metodami a 

postupy, rešerší, interpretací a využitím poměrně rozsáhlého souboru literatury velmi 

přesvědčivě tento obsahový cíl naplnila. Z hlediska jazykového, stylistického je práce na 

vysoké úrovni a je také velmi pečlivě zredigována, takže se v ní nevyskytují technické a 

gramatické chyby. 

Vzhledem k výše uvedeným dílčím hodnocením celkově shrnuji, že práce splnila 

kladené cíle. Obsahově a metodologicky k ní nemám žádné výrazné výhrady, je současně i na 

vysoké jazykové a stylistické úrovni, takže celkově ji hodnocením velmi kladně, práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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