
Posudek vedoucího práce na práci Lucie Kúdelové 

„Ako Mojžíš vyvýšil hada na púšti: motív hada v Jn 3, 14“ 

 

Ve své bakalářské práci se Lucia Kúdelová zaměřuje na verš J 3, 14, který 

v ekumenickém překladu zní: Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka. Autorka podle E. Auerbacha toto místo určuje jako exemplární případ tzv. figurálního 

či typologického výkladu, který propojuje J 3, 14 především s Nu 24, 6-9. Cílem její práce je 

pak určit, zdali je (s. 5) možno vést paralelu pouze mezi aktem vyvýšení hada a aktem 

ukřižování Ježíše [popřípadě mezi hadovou tyčí a Ježíšovým křížem], jako to činí většina 

novodobých učenců, či zdali je možno tuto paralelu vést přímo mezi hadem a Ježíšem, jak 

naopak takřka univerzálně činili staří autoři, jako byl Justin Martyr, Tertullianus či autor Listu 

Barnabášova.    

Autorka nejprve provedla rozsáhlou rešerši a kritickou analýzu šesti významných 

moderních komentářů k Janovu evangeliu, která ukázala, že krom jedno autora (Keener) všichni 

ostatní možnost, že by Jan vedl paralelu mezi hadem a Ježíšem buď vůbec nezmiňují či přímo 

popírají. 

V druhé části práce potom autorka na základě interpretace starozákonních pasáží Nu 24, 

9-6 a 2Kr 18,4, s pomocí paralel z prostředí tzv. setovské gnose [které byly zprostředkovány 

zejména publikací Z. Vítkové] a konečně prostřednictvím analýzy hadího symbolismu 

[založené zejména na knize J. H. Charleswortha] předkládá alternativní výklad, který ukazuje, 

jakým způsobem dávalo čtení starých křesťanských autorů dobrý smysl. Jakkoliv dnes chápeme 

symbol hada jako symbol hříchu, zla či samého ďábla, je to čtení, které je kulturně podmíněno, 

a had může být současně symbolem obezřetnosti, moudrosti a věčného života: hadí 

symbolismus je ambivalentní i v Novém zákoně, jak vedle naší pasáže ukazuje např. Mt 10, 16 

(Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako 

holubice.). 

Závěrem autorka uvádí, že (s. 50): sa prikláňam k názoru, že paralela zahrňuje 

prirovnanie vyvýšenia k ukrižovaniu, ale aj prirovnanie Ježiša k hadovi. … Nesmieme však 

zabudnúť na to, že Ján prirovnáva Ježiša k Mojžišovmu hadovi vyvýšenému na púšti, nie k 

ľubovoľnému hadovi. Za týchto okolností môžeme uznať, že paralela medzi novozákonným 

textom štvrtého evanjelistu a medzi Knihou Numeri bola vedená medzi Ježišom a hadom. 

 

K povinnostem vedoucího patří vyzdvihnout zejména silné stránky předkládané práce: 

zde oceňuji, že práce má jasně stanovený cíl, přehlednou strukturu, skvěle zvládnutou formální 

stránku a příkladně vypracovanou bibliografii. Zvláštní ocenění zaslouží též bibliografická 

rešerše: je zde jednak vidět, že autorka pečlivě nastudovala po mém soudu nejdůležitější 

komentáře k Janovu evangeliu (Brown, Bultmann, Barrett, Schackengurg, Keener a další), což 

rozhodně není lehké čtení,  a současně pro vypracování tohoto oddílu autorka použila recenze 

daných knih z předních vědeckých časopisů, což je v bakalářských pracích poměrně neobvyklé 

a autorce umožnilo nahlédnout místo těchto prací v širší perspektivě janovského bádání, což by 

jinak bylo krajně obtížné. Vlastní interpretace plně odpovídá bakalářskému stupni studia, je 

vypracována korektně, autorka věcně argumentuje, logicky vyvozuje závěry a dokládá po mém 

soudu všechny teze, které předkládá 

Závěry, k nimž autorka dochází, po mém soudu nejsou triviální: ačkoliv křesťanství je 

bytostně pluralitní náboženství, přesto máme tendenci přepokládat, že zde musí existovat určitá 

poměrně rozsáhlá množina sdílených symbolů, idejí a pojmů, které jsou pevné a neměnné a 

určují charakter tohoto náboženství. Z autorčiny analýzy se ale ukazuje, že jeden ze zavedených 

a základních symbolů pro zlo či hřích není až tak univerzální, jak by se mohlo zdát: může nabýt 

zcela opačného znaménka, a přesto zůstat křesťanským. Víme bohužel jen velmi málo o 

janovských obcích, ale pokud bychom znali jejich liturgii a ikonografii, patrně bychom byli 



dosti překvapeni, co vše může být křesťanské. Význam hadího symbolismu patrně definitivně 

určil — jako řadu jiných věcí — teprve svatý Augustin (s. 29 a 51).   

Jsem si samozřejmě vědom toho, že práce má určité nedostatky: autorka je limitována 

tím, že jí je nepřístupný řecký text Nového zákona, což lze pouze částečně kompenzovat tím, 

že pracuje s několika různými překlady do češtiny, slovenštiny a angličtiny. Dále některé 

pasáže jsou sice věcně správné, nicméně příliš obecné a ruší tak jinak detailní zacílení celé 

práce: mám na mysli např. kapitolu 3.1 Kontext Jánovho evangelia na s. 15–18. Konečně pro 

práci dosti důležitá pasáž z Augustinova In Iohannis evangelium tractatus 12, 11 by si 

zasloužila podrobnější komentář a snad i dohledat jeho český překlad [ten ale existuje pouze 

v samizdatu od J. J. Novák, nicméně dostat se k němu lze]. 
Práci hodnotím jako výbornou. 

V Kladně 5. září 2020 

Josef Kružík 
 

 


