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1. K formě

Autorka předkládá přepracovanou verzi bakalářské práce, kterou podala k obhajobě loni. Ve 
svém oponentském posudku jsem tehdy přepracování doporučil. Přepracování se projevilo 
především v jasněji koncipovaném členění práce. Úvod a závěr zůstaly kratičké, mezi nimi zů-
staly 3 kapitoly, ty však nabízejí poněkud přehlednější uspořádání. První je nazvána Exegese 
a obsahuje řecký text, vlastní překlad (se srovnáním dalších překladových verzí), úvahu o roz-
sahu a kontextu a „komentář“ – výkladové poznámky k jednotlivým veršům. Další dvě kapitoly 
jsou věnovány dvěma částem Kázání na hoře, jež práce uvádí do souvislosti: verši Mt 7,6 (kap.  
2: Psi a svině) a oddílu Mt 7,15–22 (kap. 3: Falešní proroci; k oddílu patří ještě v. 23, jemuž se 
práce také věnuje, takže není zřejmé, proč je v názvu práce i kapitol uveden oddíl jen do 
v. 22). Vlastní text práce je nyní o něco kratší (49 stran).

S překvapením jsem zjistil, že některé kritické výhrady k jazykové stránce práce, které jsem 
v posudku dosti podrobně uvedl, nebyly v přepracování vzaty v potaz: zůstal zachován chybný 
akuzativ „psi“ (str. 12, 13, 41), nadále je chybně užíváno logion jako maskulinum (str. 12, 13, 
26, 30), nadále se píše „dvěmi“ (str. 20) a „nohami“ (str. 31), zůstala věta s chybným užitím 
spojky „kdy“ (str. 11), je ponechán nevhodný překlad „sentence o svatém zákonu“ (str. 36, 
správně „výroky svatého práva“). K tomuto výčtu by bylo možno připojit další gramatické ne-
obratnosti a chyby, které jsem vyznačil do výtisku práce. 

Namátkou jsem nalezl alespoň jeden případ, kdy autorka, patrně z nepozornosti, tvrdí opak 
toho, než její pravděpodobný zdroj (na str. 38 uvádí na konci 1. odstavce tvrzení, které je 
patrně parafrází věty z knihy H. D. Betze, str. 547, avšak v opačném smyslu).
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2. K obsahu

Práce má jasný a zajímavý cíl: pokouší se navrhnout výklad tradičně záhadného logia Mt 
7,6 varujícího před „dáváním svatého psům“ a „házením perel vepřům“. Klíč k výkladu 
zřejmě hledá v matoušovském kontextu výroku, a to ve varování před „falešnými proroky“, 
které přichází o několik veršů dále. Tento cíl ani tato základní úvaha žel nejsou nikde 
v práci jasně a výslovně formulovány. Nikde také není soustavně a přesvědčivě zdůvodně-
no, proč v. 6 vztahovat právě k varování před falešnými proroky, nejsou uvedeny ani důvo-
dy, proč považovat Mt 7,15–23 za jeden oddíl , tj. proč vv. 21–23 ještě stále vztahovat k fa-
lešným prorokům.

V kapitolách druhé a třetí autorka celkem přehledně shrnuje výkladové problémy a výkla-
dové možnosti uvedených oddílů. V případě v. 6 se zabývá možnostmi interpretace jednot-
livých metafor (koho reprezentují psi a koho svině, co znamená „svaté“ a co označují „per-
ly“), v oddíle 7,15–22 se soustřeďuje především na otázku, kdo měli být „falešní proroci“. 
Ke každé kapitole připojuje také přehledy dějin výkladu, kdovíproč ovšem ani v jednom ne-
respektuje chronologický pořádek. Výklady obou vybraných oddílů jsou v práci jen polože-
ny vedle sebe – není z nich zřejmé, ke které z uváděných interpretačních možností se au-
torka kloní a proč.

Stručný závěr pak přináší dosti rezolutní tvrzení, k nimž dosavadní argumentace nijak 
jasně nesměřuje:

– že psi a svině představují pohany,

– že ti, kdo jim házejí „perly evangelia“, jsou v Matoušově chápání ztotožněni s „falešný-
mi proroky“,

– že „Matouš byl přesvědčen, že evangelium náleží pouze zájemcům z řad Židů“ 
a bojoval s „neautorizovaným křesťanstvím (sic!) pocházejícím od apoštola Pavla“,

– že centrem matoušovského křesťanství byl Jeruzalém,

– že k rozlišení mezi „falešnými“ a pravými proroky má dojít až při posledním soudu.

Tyto závěry nepovažuji za přesvědčivé. Proti každému z nich lze snadno uvést námitky, 
s nimiž se autorka ani nepokouší vyrovnat:

– Proti souvislosti v. 6 a oddílu 15nn, a tedy ztotožnění „falešných proroků“ s těmi, kdo 
nerespektují Ježíšovo varování ve v. 6, mluví už to, že varování v. 6 je formulováno ve 
2. osobě, zatímco o „falešných prorocích“ se mluví ve 3. osobě. Kromě toho jejich po-
znávacím znamením má být nedostatek (dobrého) „ovoce“, prozrazující jejich pravý 
charakter, což se spíše vztahuje k jejich vlastnímu jednání než k tomu, že by evangeli-
um dávali „pod cenou“.

– Varování vv. 15nn je zaměřeno do přítomnosti, jeho adresáti si mají na „falešné pro-
roky“ dát pozor, tj. nepropadat jejich vlivu, nikoli čekat až k poslednímu soudu na 
jejich konec.

– Oddíl 21–23 zřetelně mluví o dvou druzích jednání, nikoli o představě, že by ke „vstu-
pu do Božího království“ stačilo jen vyznání víry; také ti, jimž Ježíš předpovídá od-
mítnutí, se odvolávají na své činy.

– Údajné matoušovské přesvědčení o výhradnosti evangelia pro Židy naráží na zřetelně 
misijně zaměřené pasáže Mt, v neposlední řadě na závěr celého spisu Mt 28,18–20.

Není také zdaleka jisté, a podle mého názoru ani pravděpodobné, že odkaz na „činění vůle 
mého Otce“ v Mt 7,21 má znamenat zachovávání příkazů Tóry. S tímto výkladem, převza-
tým patrně od H. D. Betze, autorka celkem samozřejmě pracuje, aniž by pro něj uvedla je-
diný důvod, natož jej podrobila kritickému přezkoumání. Pro její tezi je ovšem klíčový.



3. Hodnocení

Autorka v předložené práci především prokázala schopnost přečíst a excerpovat úctyhodné 
množství převážně cizojazyčné literatury. Oproti předchozí verzi je práce poněkud uspořá-
danější, ačkoli její výklad stále působí dosti těkavým dojmem. Kladně lze hodnotit také to, 
že předkládá jistou tezi. Nevadilo by, že se mezi možnostmi, které ze sekundární literatury 
nashromáždila, rozhodla pro řešení radikální a výrazně menšinové, vadí však, že toto ře-
šení svým výkladem nijak nepodepírá, nezdůvodňuje.

Většina otázek, které jsem položil pro případnou obhajobu první verze, tak zůstává nezod-
povězena. Kladu je tedy znovu jako podněty k obhajobě:

1. Proč má být výrok Mt 7,6 vykládán v souvislosti s oddílem Mt 7,15–20 (tj. bez ohle-
du na vv. 7–14)? Základní otázku práce je třeba vysvětlit – zdůvodnit.

2. Proč je třeba /možno oddíl Mt 7,15–20 vykládat v souvislosti s následujícími vv. 21–
23?

3. Jaké jsou exegetické důvody pro závěrečné tvrzení? (a) Proč je možno „falešné pro-
roky“ z Mt 7,15nn vidět v zákrytu se „psy“ a „vepři“? (b) Proč je jejich společnou cha-
rakteristikou nedostatečná úcta k Tóře, resp. jejich pohanský původ? (c) Proč je tře-
ba za jeden z teologických důrazů Mt považovat polemiku s pavlovským pojetím 
křesťanství?

S uvedenými výhradami doporučuji práci k obhajobě, navrhuji klasifikaci na dolní hranici, 
tedy E–D.

V Nymburce 24. června 2012

Jan Roskovec
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