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Práce má dohromady s přílohami 65 stran. Je opatřena všemi náležitostmi (obsahem, 

seznamem literatury, anotací).  

Autorka se zabývá výkladem dvou míst v kázání na hoře, z nichž zejména první 

(„perly sviním“) je tradičně považováno za velmi obtížné: obtížný je nejenom výklad 

daného logia, ale i jeho zasazení do bezprostředního kontextu, který se zdá do značné 

míry protiřečit. Autorka shromáždila mnoho materiálu a prokázala i samostatné 

myšlení, jak ve vlastní exegezi, tak ve zpracování sekundární literatury.  

Bakalářská práce má zřetelnou strukturu: 

- Vlastní překlad a porovnání různých moderních překladů 

- souvislý výklad po verších 

- kapitola, věnovaná speciálně „psům a sviním“ (Mt 7,6) 

- kapitola věnovaná speciálně falešným prorokům 

- závěr 

V obou speciálních kapitolách autorka podává výčet všech možností interpretace, 

podepřený dějinami výkladu. V Závěru potom výklad, ke kterému se jednoznačně 

přiklání ona sama. Po zvážení všech možností dospívá autorka k poměrně 

radikálnímu přesvědčení, že autor Matoušova evangelia je židokřesťan, který se 

vymezuje vůči misii pohanům. Házení perel sviním a svatého psům je tedy právě 

misie pohanům, zatímco falešní proroci ve druhém vykládaném textu jsou žáci 

apoštola Pavla, potažmo i on sám. Matouš tak bojuje „s neautorizovanou formou 

křesťanství pocházející od apoštola Pavla“.  Tato teze, je – jak již řečeno – radikální, 

menšinová, nicméně má i své renomované zastánce. Oponent sám se s ní 

neztotožňuje, ale zcela ji respektuje.  

Celkově lze říci, že autorka přečetla a zpracovala úctyhodné množství zejména 

komentářové literatury a dobře se v ní orientovala. Oproti předchozí předložené verzi 

dokázala tento materiál i přehledněji utřídit (i když určité nedostatky, zejména 

překrývání témat  v jednotlivých kapitolách by se našly i zde, avšak v míře již 

snesitelné). 

 



Otázky k obhajobě: 

- interpretace, podle níž se strom pozná po ovoci až při Posledním soudu, poněkud 

znemožňuje  použitelnost tohoto pravidla pro rozeznání falešných proroků (dříve je 

rozeznat nelze, a u Posledního soudu již netřeba – učiní to za nás jiní). Imperativy 

Střezte se! (v15) a poznáte (v16) tak poněkud ztrácejí smysl.  

- Hájí-li autorka tezi, že Matouš se vymezuje proti misii pohanům, měla by přijatelně 

vysvětlit Mt 28,19-20 („Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve 

jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 

přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“), 

popřípadě i Mt 8,11 („Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou 

stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; ale synové 

království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“) a Mt 21,43 

(„Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který 

ponese jeho ovoce.“). 

- tvrzení, že Židé neprováděli misii (str. 48), by měla autorka konfrontovat (doladit) 

s fenoménem proselytů a bohabojných, kteří obklopovali diasporní synagogy jako 

svého druhu „přidružení členové“. 

-  konstatování, že „Jeruzalém Matoušovy doby byl plný … navrátilců z nejrůznějších 

oblastí říše“ (str 49) by měla doplnit časovým upřesněním. Pokud Matouš psal 

v 80tých letech 1. století (což je názor drtivě většinový, avšak jistě nikoli jediný 

možný), sestával „Jeruzalém Matoušovy doby“ z jedné poměrně velké zdi, dvou věží,  

jedné římské legie a blíže neurčeného množství trosek, do kterých nesměl vstoupit 

nikdo obřezaný. 
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