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Práce Štěpána Hejzlara je věnována tématu teologie Bílé soboty a Kristova sestupu do pekel 
v díle Hanse U. von Balthasara, ve svém reálném záběru ale takto vymezené téma přesahuje. 
Před samotným rozborem Balthasarova pojetí a jeho hodnocením se autor poměrně podrobně 
věnuje učení o posledních místech ve Starém i Novém zákoně, rozlišení základních pojmů 
(peklo, šeol, Hádes), relevantní křesťanské teologii Východu a Západu, a článku o Kristově 
sestoupení do pekel v Apoštolském vyznání víry. Tento oddíl práce je cenným přehledem, 
poskytujícím dobrý úvod a kontext pro vlastní výklad. Nechybí stručné, pro záměr práce 
postačující uvedené do života, díla a teologické orientace Hanse U. von Balthasar. 

Jádrem práce je rozbor Balthasarovy teologické kontemplace Bílé soboty. Autor Balthasarovu 
teologii sleduje v jejím stále přítomném trinitárním zakotvení, nabízí vhled do spirituální 
hloubky „teologie opuštěnosti“ či „propasti“ navazující na křesťanskou mystickou tradici 
předchozích staletí, sleduje motiv Kristovy solidarity s mrtvými jako vyjádření Balthasarovy 
teologie naděje ve všeobecnou spásu, navazující na hluboké intuice starší, především řecké 
patristické teologie. Přesvědčivě je doložen význam kontemplace Bílé soboty pro 
Balthasarovo učení o naději ve všeobecnou spásu. Rozebírána je otázka lidské svobody i 
christologické a pneumatologické aspekty teologie Bílé soboty, v souladu se stále přítomným 
trinitárním základem. 

V oddílu „Diskuse“ dává autor slovo řadě především soudobých teologů různých denominací 
a zaměření (J. Ratzinger, H. Küng, John A. Robinson, W. Grudem, Alan E. Lewis a další). 
Jako východisko pro fundamentální kritiku Balthasarovy teologie Bílé soboty zvolil autor (k 
Balthasarovi značně kritickou) knihu americké badatelky Alyssy L. Pitstickové a debatu o 
kontuinuitě či diskontinuitě Balthasarovy teologie sleduje až do zcela nedávné doby, byť 
pochopitelně na omezeném výběru studií. 

V obhajobě legitimity Balthasarovy verze teologie všeobecné spásy proti kritice 
z partikularistických pozic zdůrazňuje autor prvek naděje: „Spása všech není u Balthasara 
epistemologickou jistotou, ale lze ji vyznat jako naději.“ Argumentace v tomto klíčovém bodu 
je přesvědčivá a představuje dobrý spojující bod k závěrečnému oddílu „Vlastní reflexe“.  

Silnou stránkou autorova přístupu je pevné ukotvení ve vlastní, reformované tradici, které mu 
nebrání v zaujetí kritického stanoviska k některým prvkům vlastní tradice. Kritika 
Balthasarova modelu smíření jako Kristova ztotožnění s hříchem, připomínajícího do jisté 
míry Anselmovu satisfakční teorii, je zároveň kritikou některých důrazů v reformované 



teologii a spiritualitě. V tomto rozměru práce zcela naplňuje představu o tom, co by mělo být 
cílem studia ekumenické teologie či „teologie křesťanských tradic“: schopnost kriticky 
nahlížet na některé prvky vlastní tradice a zasazovat je do širšího kontextu a hlubších 
souvislostí, a přispívat tak k jejich projasňování.   

Práce je založena na solidní pramenné základně, autor je schopen pracovat se základními 
Balthasarovými spisy ve výběru zaměřeném na zvolené téma buď v originálu, nebo na 
základě anglických a českých překladů. Sekundární literatura je převážně anglickojazyčná, 
poskytující dobrý základ pro diskusi nad konkrétními otázkami.  

Jako celek práce Mgr. Štěpána Hejzlara splňuje nároky na bakalářskou práci z oboru 
systematické teologie – prokazuje dostatečnou schopnost práce s primárními i sekundárními 
zdroji, orientaci v problematice a souvislostech. Důležitým a pro práci ve studijním programu 
Teologie křesťanských tradic po mém soudu zvlášť podstatným faktorem je ekumenická 
orientace práce, která do velké míry přispívá k její zajímavosti.  
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