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 Martin Gruber se ve své bakalářské práci pokusil přiblížit specifika a osudy keltského 

křesťanství na Britských ostrovech v 1. – 7. století. Větší pozornost věnuje waleskému 

království Gwynedd, jeho králům a osobnostem světců – zejména Cadwalladerovi 

Fendigaidovi. Kandidát pojednává o počátcích křesťanství v Británii, o britské církvi, o 

království Gwynedd a jeho světcích. Podrobněji představuje svatého krále Cadwalladera – a 

to jak jako osobu historickou, tak jako osobu mesiánskou. Po Závěru následuje úctyhodný 

výčet použité literatury – převážně cizojazyčné. 

 K bakalářské práci M. Grubera bych měl tyto připomínky: 

 Na s. 9 se setkáváme se ztotožněním Legionum Urbs s Chesterem (nebo Yorkem – 

pozn. 23). Setkal jsem se ztotožněním Legionum Urbs s Caerleon – on – Usk. Na s. 12 se 

uvádí názor Esther de Waal, že: „Opati zaujali patriarchální roli, svůj vliv a sílu udržovali na 

účet prestiže episkopátu.“ Oproti tomu John Ryan S. J. ve své knize Irish Monasticism uvádí: 

„Biskupové zaujímali klasické vedoucí postavení v církvi až asi do třicátých let 6. století… 

Základní spojení mezi biskupskou hodností a církevním řízením bylo ztraceno. Jinak se irský 

biskup v ničem nelišil od biskupů v jiných zemích. Jeho hodnosti byla prokazována náležitá 

úcta…“ Theóse v tomto životě je vždy dočasná, je to stav, který může trvat hodiny, dny, 

týdny atd – po jeho ukončení se dotyčný vrací na stupeň osvícení nús – strana 10. Obecně se 

přijímá, že keltské místní církve zachovávaly cyklus 84 let ve formě, v níž byl zachováván 

v Římě před rokem 343 – s. 21. Na s. 35 je Artuš označen za osobu historicky velmi 

pochybnou. Simon James není tak nedůvěřivý a ve své knize Exploring the World of the Celts 

(London 1993) uvádí, že je mnohými přijímáno, že Artuš byl pravděpodobně skutečnou 

osobou  (s. 168). Autor měl na závěr prověřit, zda-li označení stran jednotlivých kapitol 

v obsahu (s. 4) odpovídá skutečnosti. 

 M. Gruber si pro svoji bakalářskou práci vybral velmi zajímavé téma. Jeho práce je 

úspěšným pokusem rozšířit seriózní literaturu o keltském křesťanství v českém jazyce. 
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