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Diplomová práce Dana Töröka je velmi cennou interdisciplinární analýzou k dějinám rané 

křesťanské církve (ale i k dějinám římského období kolem přelomu prvního a druhého 

století), formující se kromě jiných kolem výrazné osobnosti Klementa Římského, jehož 

historický odkaz autor zkoumá zejména na základě rozboru tzv. Klementova listu, který se 

zachoval. Autor však ve své práci jednoznačně prokázal, že je výtečně seznámen s 

celou ranou křesťanskou tradicí, se spisy starověkých křesťanských teologů, na něž se při 

svém rozboru kontinuálně odvolává, ale i s významnými pracemi novodobých teologů a 

historiků, kteří se k osobnosti Klementa Římského vyjadřovali. Heuristická základna 

Törökovy práce je vskutku úctyhodná, stejně jako autorova schopnost vynikající, přesné a 

uměřené analýzy a interpretace na základě pramenů a odborné literatury. Interdisciplinární 

charakter studie vyžadoval zvládnutí značného množství metodologických postupů historické 

a teologické vědy: konstatuji, že autorovi se podařilo velmi zdařile skloubit historickou 

analýzu založenou na pramenech s exegetickými a teologickými přístupy a díky tomu 

předložit přesvědčivé odpovědi na otázky, jež si položil. Autor ve svém rozboru využil velmi 

dobře i další postupy historické (například komparativní a biografickou metodu) i teologické 

práce (za zaznamenání stojí například jeho práce s řeckým textem, byť jen občasná, na čemž 

dokumentuje minimálně částečnou obeznámenost s řečtinou té doby). 

 

Dan Török rozdělil diplomovou práci do pěti velkých kapitol – jeho členění je velmi logické a 

každá kapitola má pro jeho analýzu značný význam. Studie tak díky tomu působí 

koherentním, sevřeným dojmem; má navíc svou vnitřní gradaci, jež logicky vrcholí v rozboru 

Klementova konfliktu v korintském sboru (Törökova schopnost vygradovat své myšlenky 

jako by odrážela velmi podobné umění některých vynikajících biblických, homiletických a 

teologických děl, o nichž autor pojednává). Po úvodní biografické poznámce se autor v první 

kapitole zaměřuje na dataci Klementova působení, na něž v teologických kruzích nepanoval 

jednotný názor, a po důkladném rozboru se přiklání k současnému konsenzu, který datuje 

Klementův list do roku 96/97. Ve druhé kapitole autor předložil velmi dobře 

zargumentovanou diskusi o tom, jak bylo dílo Klemanta Římského interpretováno 

starověkými i novodobými teology a historiky. Třetí kapitola je velmi cenným teologickým 

rozborem, díky němuž Török prokazuje předpoklad o návaznosti teologie Klementa 

Římského na dílo apoštola Pavla (zaměřuje se na porovnání jejich eschatologie, učení o 

ospravedlnění vírou či dobrými skutky, na postoje k rodině, vztah ke světu a světské moci), 

především na jeho pozdní důrazy; na druhé straně je velmi skeptický k tomu, že se 

s apoštolem Pavlem setkal a konstatuje, že „pokud se s ním osobně potkal, tak v závěru 

apoštolova života v Římě“. Ve čtvrté kapitole Török přistupuje k problematické otázce 

Klementovy identity a na základě své analýzy vyvozuje, že Klement Římský byl křesťanem 

pohanského původu, který se „v mládí či rané dospělosti vřadil mezi bohabojné, napojené na 

judaismus a synagogu“. V závěrečné páté kapitole se autor vyjadřuje ke konfliktu 

v korintském sboru a správně konstatuje, že „nebyl sporem o učení, ani konfliktem mezi 

charismatickým a umírněným pojetím křesťanství“, ale jakýmsi frakčním bojem, vyvolaným 

podobně jako v době apoštola Pavla „ambicemi a pocitem nadřazenosti“ mladých nad 

zasloužilými vůdci církve. 



 

Závěrem konstatuji, že Dan Török předložil vynikající analýzu této velmi komplikované 

problematiky a beze zbytku splnil cíle, které si stanovil. Také formální a stylistická stránka 

práce je na vynikající úrovni, jen bych mu doporučil, aby zvážil některé archaické výrazy a 

teologická klišé (například teology „milované“ slovo „přitakat“ se v textu, dle mého soudu, 

objevuje až příliš často, stejně jako podivné slovo „charakterizace“). 

 

Diplomová práce Dana Töröka patří k nejkvalitnějším studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 Současně navrhuji, aby byla Törökova práce po nutných a předepsaných úpravách 

vzhledem ke své kvalitě doporučena k uznání jako práce rigorózní, tj. jako práce, po jejíž 

úspěšné obhajobě a po složení státní rigorózní zkoušky bude autorovi udělen titul PhDr. 
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