
RESUMÉ 

  

Patristické zdroje v díle a myšlení Matěje z Janova 

 

Jak název napovídá, cílem diplomové práce je identifikace pravděpodobných ideových 

zdrojů Matějova teologického myšlení v díle církevních Otců. Celá studie je členěna do třech 

větších celků. První část přibližuje osobnost Matěje v kontinuu církevních dějin a dále  

podrobněji pojednává o dobových náboženských hnutích usilujících o reformu církve, která se 

v době v níž Matěj žil a působil nacházela v hluboké duchovní krizi. Matěj je v této širší 

perspektivě představen jako významná před-reformační osobnost, která se však zároveň podílí 

na obecnějším náboženském a sociálním hnutí ve spektru, na jehož jedné straně stojí 

albigenští jako zástupci s křesťanstvím neslučitelných (dualistických) představ, a na straně 

druhé hnutí, která se zrodila uvnitř křesťanství jako valdenští či mystická a spirituální hnutí 

jako předzvěst devotio moderna. Zmíněny jsou i konkrétní reformně orientované osobnosti, 

které během studia v Paříži nebo v Praze Matěje ovlivnili. Druhá část práce stručně 

představuje život Matěje z Janova s důrazem na specifické životní okolnosti, které mohly být 

v pozadí jeho kritického vystoupení vůči církevním poměrům. Matějova teologická                

a filozofická východiska jsou nejpodrobněji prezentována v jeho nejobsáhlejší                          

a nejreprezentativnější práci − v Regulích. Toto je důvod, proč jsou Regule zvoleny v této 

práci jako hlavní zdroj pro vlastní výzkumnou část.  

Autorka vybrala z několika tématických okruhů, které Matěj rozpracovává v Regulích 

tato: Antikrist, časté přijímání, kritika obrazů a model. Tato tři témata podrobněji zkoumá 

s ohledem na jejich hlubší ideové kořeny. Metodika výzkumu představuje kombinaci  

přímých citací s hledáním podobností mezi myšlením jednotlivých církevních Otců                  

a Matějem. Tento postup byl zvolen s ohledem na specifiku práce středověkých autorů, kteří 

k citaci přistupovali s velkou péčí pokud se jednalo o Písmo. V případě citování děl jiných 

autorů byla mnohdy situace zcela opačná. Jako důležité vodítko k citační analýze církevních 

Otců autorce posloužily podrobně zpracované Kybalovy rejstříky publikované jako součást 

Matějových Regulí. 

Dle názoru autorky představuje východisko Matějových úvah pro reformu církve jeho 

představa o roli Antikrista v dějinách spásy. Z tohoto důvodu zaujímá idea Antikrista ve 

výzkumné části práce ústřední postavení. Práce se u tématu Antikrist proto nezastavuje          

pouze u Otců, ale pokouší se vysledovat hlubší historické vrstvy této představy 

v apokalyptické literatutře pozdního židovství a v době předcházející.  



Dalším tématickým okruhem je časté přijímání. Jak je dokumentováno ve zmíněné 

práci, i zde mohl Matěj nelézt mnoho významných církevních Otců, ze kterých mohl čerpat,  

a u kterých mohl nalézt oporu pro svá tvrzení.  

V poslední kapitole výzkumné části je zpracována problematika modloslužebnictví      

a kritika obrazů. I zde se podařilo nalézt mnohé paralely mezi názory Otců a Matěje z Janova. 

Přestože Matěj žil v době, kdy hlavní církevní autoritou na Pařížské univerzitě představovaly 

Summy Tomáše Akvinského, kterými Tomáš pro teologii rehabilitoval větší smysl pro 

konkrétno a reálný svět, domnívám se, že se v této práci také podařilo prokázat na příkladě 

Matějova filozoficko-teologického konceptu První Pravdy též jeho neoplatonská východiska 

zprostředkovaná Matějovi Augustinem.   


