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Bakalářská práce Václavy Říhové se vyznačuje celkem plynulým rozborem a srozmitelností,
nechybí odkazy na sekundární literaturu resp. na NZ originál. Po této stránce je to tedy
obstojné.
Určité otazníky vzbuzuje spíš obsahová stránka: co je vlastním tématem? Postava apoštola
Petra v Mt, anebo perikopa"Ježíš kráčí po moři" (Mt 14,22-33)? v názvu je sice "Ježíš kráčí
po moři, Mt 14,22-33 v kontextu petrovských perikop Matoušova evangelia", avšak rozbor
této perikopy tvoří relativně malou část, 13 stran z celkových 46. Navíc výklad uvedeného
textu Mt 14,22-33 je v kontextu 2. kapitoly nesoucí název "Charakteristika Petra v evangeliu
na základě vybraných perikop".
Stejný dojem "neurčitosti" vzbuzuje i samotný závěr, "Přesah do spirituální teologie a
duchovního života", kde je spíš duchovní aplikace souhrnné Matoušovy teologie.
Při obhajobě by bylo dobré objasnit, co bylo tedy primárním cílem této práce, která
nepopíratelně obsahuje řadu zajímavých myšlenek.
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