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 Předložená bakalářská práce sestává ze šesti kapitol, úvodu a závěru (nejsou 

číslovány), seznamu zkratek, seznamu použité literatury a anglického shrnutí. Bakalářská 

práce sleduje postavu Jidáše v kanonických textech (1. kap.), v gnózi, resp. v Jidášově 

evangeliu (2. kap.), v „nekanonické novozákonní literatuře“ (3. kap.) a v Órigenově pojetí (4. 

kap.) Zvláštní kapitoly jsou věnovány židovské eschatologii a apokalyptice (5. kap.) a 

motivům Jidášovy zrady (6. kap.).  

 Struktura práce je v jednotlivostech poněkud chaotická, po kapitole věnované 

Jidášovi v kanonických textech bych čekal kapitolu věnovanou postavě Jidáše v gnózi, nikoli 

kapitolu „Hlavní rysy gnóze“.  Výstavba celé práce budí dojem, že autorka se bude snažit 

analyzovat texty a dojít k motivům „Jidášovy zrady“ (6. kapitola: Proč Jidáš zradil), tedy že 

předpokládá historicitu postavy Jidáše, za jejímiž různými intepretacemi v jednotlivých 

textech chce odhalit nějakou základní motivaci. Jaká jsou východiska či hypotézy práce, o 

tom autorka ale nikde nepíše a cíl práce popisuje velice stručně: záměrem je přiblížit 

postavu Jidáše a prozkoumat jeho zradu (s. 8). V práci postrádám alespoň stručný nástin 

bádání o Jidášově postavě. Domnívám se, že zmínka o stavu bádání v dané oblasti by 

studentce pomohla jasněji vymezit její vlastní pozici a sledované cíle. 

 Práci by prospělo, kdyby jednotlivé kapitoly byly více (detailněji) strukturovány, 

obsahovaly jasně vymezený cíl a především shrnutí toho, k čemu autorka došla. Dále by 

textu prospělo, kdyby byla exegeze textů jasně oddělena od závěrů, které z ní autorka 

vyvozuje s ohledem na předpokládané historické jádro těchto textů (chce-li je odhalit). Ze 



stejných důvodů postrádám v závěru první kapitoly také srovnání jednotlivých 

novozákonních „zpráv“ o Jidášovi. Z těchto dílčích závěrů by pak autorka mohla vystavět 

závěry práce, k nimž došla, a bylo by rovněž jasné, proč a na základě čeho (jakých dílčích 

poznatků) k nim došla. Šestá kapitola s názvem „Proč Jidáš zradil?“ (str. 55-57) taková 

očekávání rozhodně nenaplňuje a obsahuje řadu spíše banálních tvrzení (např. „To by 

naznačovalo, že jelikož je Jidáš uváděn ve všech kanonických seznamech ..., pravděpodobně 

opravdu existoval (nebo tradice o něm).“; „musíme si uvědomit, že díky jeho činu se daly do 

pohybu dějiny“) a psychologizujících úvah typu „každý by si měl ‚sáhnout do duše‘“. 

 Studentka bezpochyby zpracovala velké množství primární i sekundární (české i 

cizojazyčné) literatury. Po formální stránce jsem si nevšiml žádných hrubých nedostatků. 

Navrhuji hodnocení „velmi dobře“ (2). 
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