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Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    

Studentka své cíle – zdokumentovat vývoj diskuzí ohledně otázky spásy mezi katolickou církví a protestantskými 

mysliteli a analyzovat Kalvínovo přispění a jeho postoj k těmto disputacím – zcela naplnila a předkládá práci takových 

cílů se strukturovaně a promyšleně dobírající.  

2.  Zpracování obsahu  
Velice oceňujeme přehlednost a strukturovanost práce, která velice příhodně zahrnuje oddíly s vysvětlením 

metodickým, konceptuálním a terminologickým, jakož i průběžnou velice vyvedenou kontextualizaci historickou, 

biblickou a theologickou. Neustálá, explicitní i implicitní, konfrontace úhlů pohledů katolických a protestantských pro 

každý předkládaný koncept přispívá ke srozumitelnosti výkladů a analýz i pro neobeznámeného čtenáře.  

Velikým přínosem je i analýza korpusová, kterou studentka do své práce zahrnuje. Přímá konfrontace konkrétních 

textů velice příhodně doplňuje studentčino pojednání. 

Jedinou výtku, kterou bychom formulovali, je fakt, že přes všechnu snahu o postojovou neutralitu studentce tu a 

tam – terminologicky či ve formě logického soudu – uklouzne zjevný odsudek vůči katolické koncepci otázky a její 

kritika (odrážející právě přesně názory protestantů). 

3.  Formální a jazyková úroveň  
Práce je napsána velice kultivovanou a stylisticky velice korektní francouzštinou. Autorka užívá bohatou odbornou 

terminologii tak, jak to tema práce vyžaduje. 

4. Přínos práce  
Zpracování práce svědčí o veliké erudici studentky, kterou příznivě doplnilo i její osobní zapálení. Výsledkem této 

konstelace je velice vydařená práce, kde se fakt, že autorka má sama vymezení konceptů filozoficky i theologicky 

ujasněné, odráží ve velice jasné struktuře a logickém propojení jednotlivých oddílů.  

Předkládá tedy velice ucelený, promyšlený a filozoficky i theologicky podnětný text, který kromě osvětlení proměn 

nahlížení na otázku spásy a svobody člověka v konání dobra/zla konkrétně v době na přechodu mezi theologií 

středověku a renesance poslouží čtenáři i jako velice užitečná výchozí studie k pochopení další klíčové epochy 

myšlenkových a věroučných diskusí francouzských dějin – sporu jansenistů a jesuitů v XVII. a XVIII. století. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

(1) Objevuje se podobné učení o spáse, jako u protestantů, třeba i u katharů? 

(2) Sledujete aktuální vývoj otázky postoje katolické církve (a zejména papeže) vůči Lutherovi a 

dalším kritikům katolického pohledu? 

(3) Jaký je rozdíl mezi heretikem a reformátorem z hlediska církve, která je v jejich návrzích 

kritizována, v okamžiku jejich vystoupení proti ní? Kdo má právo a autoritu o identifikaci 



rozhodovat? 
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