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Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky „obhajoba diplomové práce“, na základě 

stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není původní a jde o plagiát. 

 

Po provedených řízeních vydal rektor Univerzity Karlovy rozhodnutí  

č. j. UKRUK/10207/2018-3, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce s názvem 

„Římská říše a křesťanství – od pronásledování ke státnímu náboženství“ konaná  

dne 26. 9. 2017, je neplatná.  

Dnem, kdy rozhodnutí nabylo účinnosti, pozbyl student vysokoškolského vzdělání 

získaného studiem daného studijního oboru a akademického titulu magistr. Dále pozbyly 

platnosti vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. 

 

 



Abstrakt 

Diplomová práce je věnována situaci křesťanů žijících v římském impériu v prvních 

čtyřech století našeho letopočtu. Každé nové náboženství se jistě ve svých počátcích musí 

potýkat s řadou problémů, nepochopením a musí si své místo ve společnosti postupně 

vybojovat. Samy počátky křesťanství však není nikterak lehké postihnout, jelikož se nám do 

dnešních dní nedochovalo mnoho pramenů. Stejně tak mnoho událostí je vnímáno skrze 

křesťanskou optiku a tímto způsobem jednostranně interpretováno. Jedná se především o 

martyrologické texty, které byly postupem času značně upraveny a ověřit jejich autenticitu je 

dnes již poměrně obtížné. 

Tato diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, přičemž v první z nich se snažím 

popsat římskou společnost a římské náboženství, s kterým se křesťanská víra střetávala. Další 

kapitoly a podkapitoly jsou věnovány vzniku a šíření křesťanství, osobě Ježíše Krista a 

Církevním otcům, kteří nám podávají zprávy o prvních staletích křesťanské víry. 

Nejrozsáhlejší část této diplomové práce je však věnována hlavnímu tématu, kterým je 

pronásledoval křesťanů v prvních čtyřech století našeho letopočtu. K datování jednotlivých etap 

pronásledování křesťanů, si vypomohu jejich rozdělením podle G. E. M. de Ste. Croixe. 

Kapitoly, které mají za úkol popsat jednotlivé tři etapy pronásledování křesťanů za vlády 

římských císařů, jsou prokládány příběhy jednotlivých mučedníků, kteří pro křesťanskou víru 

obětovali svůj život a kteří jsou v křesťanské církvi dodnes ve velké úctě. 

Cílem práce je zmapovat jednotlivé etapy pronásledování křesťanů, vývoj vzájemných 

vztahů mezi křesťany a Římskou říší a odpovědět na otázku, proč byli právě křesťané takto 

pronásledováni, ačkoliv jinak můžeme říci o římském impériu, že bylo k náboženství 

porobených národů poměrně tolerantní. 
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