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   Předkládaná diplomová práce si klade za cíl představit a do kontextu raně 

církevních reálií zařadit osobnost Klementa Římského, popř. prostřednictvím 

analýzy jeho listu do Korinta podat obraz fungování, myšlení a směřování církve 

v 1. století po Kr.  Záměrem tak neměl být pouhý výklad Klementových 

písemností či osobnostní profil, nýbrž obecnější rámec křesťanství v nejranějším 

období. Autor vycházel především z primárních zdrojů, které detailně 

analyzoval a vzájemně komparoval, využil však rovněž rozsáhlou odbornou 

literaturu. 

 

   Dan Török směřoval svoji diplomovou práci na tematickou oblast, která se 

především v zahraniční historické a teologické produkci těší stálému zájmu. 

Záměrně však zúžil svůj zájem na osobu, resp. literární produkci římského 

klerika Klementa, což znamenalo velmi obtížný úkol. Práce je strukturována do 

několika základních oddílů, které mají vnitřní logickou strukturu a vedle 

přiblížení samotného Klementa směřují k prezentaci raných církevních poměrů 

v druhé polovině 1. století po Kr. Autor nejdříve časově a personálně vymezil 

Klementa Římského a posléze přistoupil k rozboru jeho díla s komparací 

k možným vzorům a partnerům v rámci církevního prostředí. Ve středu jeho 

zájmu stojí poměr k teologii a společensko-církevních prvkům Pavla z Tarsu, 

dále zpracovává otázku společenského zařazení Klementa a vše je zakončeno 

zohledněním primárního cíle Klementova listu – sporem v korintské církevní 

obci.  

 



 

   Hodnocená práce je mimořádně zdařilým počinem, který překonává prostou 

popisnost a prvoplánovost pohledu na dílo Klementa Římského. Student si vytkl 

nesnadný cíl zachycení života raného křesťanství prostřednictvím primárních 

zdrojů, které nejsou jednoznačné a představují i pro zkušené církevní historiky 

obtížně realizovatelný úkol. Práce se zakládá na pečlivém rozboru pramenů a 

stálé myšlenkové komparaci s dalšími dostupnými zdroji z doby 1. století (zejm. 

listy Pavla z Tarsu). Autor si snaží udržet nezaujatý a co nejvíce objektivní 

pohled, připouští množství různých interpretací a jen s největší opatrností 

přijímá závěry, které jsou ovšem dostatečně argumentačně podepřeny. Vedle 

precizních a širokých rozborů oceňuji rovněž schopnost zařadit jednotlivosti do 

sledovaného kontextu a vyvodit z analýz podklad pro širší pohled na situaci rané 

církve. 

 

   Mohu pouze konstatovat, že předkládaná diplomová práce je mimořádně 

kvalitním počinem, který prokazuje schopnost práce s materiály primární 

povahy i celou šíří odborné literatury, především cizojazyčné.  Autor předložil 

kompaktní a argumentačně silný text, který zřetelně artikuluje dosažené závěry. 

Svojí odbornou i formální úrovní práce vyhovuje nárokům kladeným na 

diplomovou práci a je možno ji doporučit k obhajobě. Navrhuji klasifikaci 

výborně. 
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