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Zájem autora hodnocené bakalářské práce se soustředil na poměrně obtížnou problematiku 

nazírání očistce v reformační době, kdy otázka spásy a vztahů mezi vírou, skutky a milostí  

tvořila základ teologických sporů štěpící se církve. Kolega Roček rezignoval na analýzu 

teologických záležitostí, byť se s ohledem na dané téma ani této problematice vyhnout nemohl, 

a za cíl si vytkl historickou analýzu sporu a objasnění důvodů, proč jedna strana učení o očistci 

odvrhla, zatímco druhá jej potvrdila, aniž by v principu došlo k rozsáhlým a relevantním 

disputacím.  

Kolega Roček vycházel především ze zahraniční odborné literatury, neboť v českém jazyce je 

k dispozici pouze populární, ale interpretačně přece jen trochu diskutovaná práce Jacquese 

LeGoffa. O to více bylo třeba se soustředit na dostupné prameny, zejména pro reformační dobu. 

Autor se pokusil proniknout do historických a eklesiologických nuancí utváření pohledu na 

očistec a současně tento proces pochopit v kontextu řady dalších problémů a otázek, které 

s hlavní linií nemusely bezprostředně souviset. Viditelné to je především u postupného zrání 

Martina Luthera od otevření odpustkové kauzy k nabytí přesvědčení, že očistec odporuje jím 

zastávanému principu spásy. Neméně důležitou část, kterou autor prezentuje, je reakce 

katolické církve s vrcholem na Tridentském  koncilu, kde rovněž hrály roli vedle teologických 

otázek záležitosti ryze politického charakteru či časové hledisko apod.  

Výsledkem jeho snažení je standardní práce, založená na relevantních zdrojích a s hajitelnými 

závěry. Autor problematiku zvládl na solidní úrovni a navzdory komplikovanosti celého 

procesu se mu podařilo napsat ucelený a logicky strukturovaný text. Hloubka rozboru příčin 

jednání katolické i protestantské strany by mohla být samozřejmě větší, zvlášť u tématu, které 

v sobě má mnoho propojených vrstev (sociální, kulturní, teologické atd.). Vytčený směr ale 

považuji v bakalářské práci za dostatečný a představující solidní východisko pro další práci. 

Po formální stránce nemám zásadní výtky. Poznámkový aparát i odkazování na zdroje je 

korektní. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci   výborně. 
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