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Formální kritéria a popis práce:  
Bakalářská práce Alžběty Švandové, předložená na katedře biblistiky a judaistiky HTF UK 
v Praze, splňuje formální kritéria stanovená pro vypracování bakalářských prací na HTF UK 
v Praze.  
Bakalářská práce čítá 63 číslovaných stran, přičemž vlastní text začíná Úvodem na straně 8 a 
končí Závěrem na straně 58. Úvodu předchází Obsah, Anotace v češtině i angličtině a Klíčová 
slova. Seznam použité literatury je na stranách 59-62 a kromě „Pramenů a odborné 
literatury“ obsahuje Internetové zdroje. Autorka pracuje běžně s cizojazyčnou literaturou, 
převážně anglickou, prostudovala prakticky všechny dostupné zdroje v teologických 
universitních knihovnách a v dostupných databázích na webu. Pro potřeby bakalářské práce 
je seznam nadstandardní. Již množství prostudované literatury a její poctivé zpracování 
svědčí o zaujetí tématem. Summary v angličtině je na straně 63. 
Práce je rozčleněna do šesti kapitol s četnými pododdíly (1. Jidáš v kanonických textech /str. 
9-24/, 2. Hlavní rysy gnóze /str. 25-34/, 3. Jidáš v nekanonické novozákonní literatuře /str. 
35-44/, 4. Órigenova interpretace Jidáše /str. 45-48/, 5. Židovská eschatologie, představa o 
Mesiáši a apoklalypticismus /str. 49-54/, 6. Proč Jidáš zradil?) a Závěru.   
 
Jazyk a struktura práce:  
Autorka píše prakticky bez pravopisných chyb, v několika málo případech se objeví toliko ve 
formě velkých písmen, kdy píše „Zelótů“ i „zélótů“, anebo „Nový Zákon“. V jednom případě 
se jedná o špatnou transkripci aramejského termínu. Jazyk je patřičně odborný, práce je 
čtivá, autorka má smyl pro detail a kritické myšlení. Pracuje s fonty a pojmy řeckými i 
hebrejskými. Struktura práce komplexně pokrývá jidášovské téma a řazení kapitol umožňuje 
rozvíjení tématu. Čtenář dostává četné informace a postupně si vytváří obraz Jidáše i vhled 
do literatury, která o něm hovoří. Struktura i jazyk svědčí o promyšlené kompozici a autorka 
má schopnost svým líčením zaujmout.    
 
Hodnocení obsahu práce: 
Autorka předložila bakalářskou práci, která je psána s invencí a s vynaložením značného úsilí 
na získání a zpracování pramenů i sekundární cizojazyčné literatury. Přibližuje zdroje biblické 
i mimobiblické, pozastavuje se u otázky gnóze a postavy Jidáše v gnostických textech, 
přibližuje postavu očekávaného mesiáše a možné Jidášovy motivy, jež ho ke zradě vedly. 
Následně se věnuje interpretaci Jidáše v textech Órigena a ve všech oblastech vybírá 
hodnotné informace, jež objasňují podstatu věci. Autorka však předkládá především vlastní 
rozbory, z nichž sestavuje profil Jidáše, proniká do teologie jednotlivých evangelistů, všímá si 
rozdílů mezi nimi a předkládá řadu teologických souvislostí a komparací. Neuniká ji ani vztah 
novozákonních textů ke starozákonnímu pozadí a jednotlivým textům Starého zákona, vnímá 
narážky v rámci intertextuality a přibližuje vnímání Jidáše ranou církví. Před očima čtenáře se 
tak vynořuje obraz Jidáše v dlouhé tradici, z mnoha úhlů pohledu, v nichž nechybí ani ty 
snažící se Jidášovu osobu ospravedlnit či odhalit podstatu jeho počínání z opačného pohledu 



než činí kanonické texty. Výborně autorka zpracovala obraz Jidáše v evangeliích, a to i 
apokryfních, a prokázala trpělivost i cit pro práci s biblickým i mimobiblickým textem. Oblast 
exegeze rozhodně není autorce cizí a lze jí jen doporučit rozvoj v této oblasti. Autorka má 
schopnost pronikat do nitra problému, položit si správné otázky a nenechat se ovlivnit 
pohledem autorit natolik, aby nenašla vlastní cestu k interpretaci. Bakalářská práce v podání 
Alžběty Švandové není pouhou kompilací, kdy dává student najevo, že se obeznámil 
s problémem, ale jedná se o dílo, v němž hraje nezanedbatelnou roli vlastní autorčina 
interpretace a vlastní uchopení i pojednání problému.  
Práce patří mezi hodnotné a určitě by z ní mohl vzniknout článek pro některé odborné 
periodikum. Snahu autorky o pokračování v tématu v rámci práce diplomové lze jen 
podpořit!    
 
Klasifikace: Bakalářskou práci lze klasifikovat jako „výbornou“ (1)!  
 
Dne 27.8.2016 v Praze                                                                                           Jiří Lukeš 
 


