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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        

 

Autorka si cíl práce vybrala období Reformace XVI. století zpracovaného přes centrální pojem křesťanství – spásu. Tento 

koncept porovnává u několika reformních i katolických autorů na základě formulací z jejich stěžejních teologických textů.  

Volbu cíle, která proběhla na základě osobní motivace (v textu explicitně zmíněné) chápeme, byť pro nás jako pro laika 

znamená spíše „exotický“ exkurz do dobového myšlení, které se úzce váže k dějinám (nejen) frankofonních zemí. 

Oceňujeme ale fakt, že cíl je vytyčen velmi úzce a specificky, což autorce dovoluje soustředit se na metodologii 

zpracování textu. 

2.  Zpracování obsahu                                                                                                               

 

Po obsahové stránce je práce zpracována pečlivě se snahou o co nejdetailnější vysvětlení klíčové problematiky a podložení 

tezí zdroji včetně častých citací. 

Kladně hodnotíme úvodní terminologický exkurz včetně vytvořeného glosáře (škoda, že není uvedeno, z jakého zdroje 

autorka definice získala), kapitolu osvětlující volbu textů i zběžné teologické pojednání o klíčových pojmech. Pro laika 

sice i tak zůstaly většinou nepochopeny, což však není možno v žádném případě připisovat za vinu pouze autorce. 

Následující historická pasáž a na ni napojené komparace přístupů k pojetí spásy jsou rovněž pojednány přehledně a se 

snahou o srozumitelnost. Jediná místa, kde jsme občas váhali, bylo propojení některých „velkých“ kapitol a občasné 

sklouznutí k rétorice nábožensky orientovaného textu (odkazy na boží prozřetelnost, citace na str. 32 o „pozemském“ a 

„nebeském“ otci J. Kalvína aj.) 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                

 

Po formální stránce práce obsahuje všechny požadované části, text je členěn v přehledných a správně členěných 

kapitolách a odstavcích, poznámkový aparát je zpracován s příkladnou pečlivostí. Francouzština, kterou je práce jako 

celek napsána, neobsahuje výrazné odchylky od normy. Autorčiny formulace jsou logické a pro čtenáře i přes výše 

uvedenou náročnost textu přístupné. Celkově práci hodnotím po formální stránce jako velmi dobře zpracovanou, pro 

autorku je to dobré východisko k dalším textům většího rozsahu.   

4. Přínos práce                                                                                                                              

 

Práce je přínosná již tím, že v ní autorka dokázala metodologicky „čistě“ zpracovat náročné téma tak, aby se v něm 

zorientoval i čtenář, kterému je vzdáleno. Tím je dle našeho názoru splněn hlavní požadavek na práci bakalářskou. Na 

druhou stranu si nejsme zcela jisti přínosem textu pro studentku francouzského jazyka, byť vztah k práci s textem či 

návaznost na dějiny Francie jsou neoddiskutovatelné. V neposlední řadě pak práce na textu autorce dovolila prohloubení 

znalostí ve francouzské slovní zásobě z oblasti víry a náboženství. 

 

Bakalářskou práci La lignée protestante et Jean Calvin : la question du salut doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete, proč se slovo „salut“ píše s malým počátečním písmenem a „Rédemption“ s velkým.  

2. Doplnila byste ještě některé pojmy do glosáře, pokud byste mohla?  

3. Jaké bylo (a je) postavení francouzštiny jako církevního jazyka? Má nějaká specifika?  

4. Znáte i další důležité rodáky ze Ženevy? 
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