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Abstrakt 

Tato diplomová práce nazvaná „Postava Jidáše Iškariotského prizmatem médií a veřejnosti 

v 21. století v kontextu státních maturit a současné populární kultury“ se věnuje biblické 

postavě, která zradila Ježíše Krista. Učedníka, jehož jméno se stalo synonymem pro zradu, se 

týkala jedna úloha v didaktickém testu z českého jazyka a literatury v rámci státních maturit 

v Česku v roce 2015. Studenti měli podle přídomku a dalších nápověd v zadání poznat, že se 

jedná o Jidáše. Na otázku si stěžovalo mnoho studentů, kteří ji považovali za těžkou, jiní 

tvrdili, že s předmětem nesouvisí. Ze stížností vznikla kauza, která se dostala do všech 

významných médií a o které se ve společnosti hovořilo. V prvních kapitolách jsou popsány 

oficiální požadavky k maturitě a osnovy středních škol, do nichž Bible patří. Následuje 

mediální pokrytí kauzy v tištěných a online médiích a na rozhlasových a televizních stanicích. 

Představeny jsou konkrétní názory studentů včetně jejich vtipů na toto téma, dále reakce 

odborné veřejnosti a uživatelů, kteří pod internetovými články o tématu diskutovali. Práce 

charakterizuje Jidáše Iškariotského na základě biblických evangelií a názorů odborníků. 

Teoretická část práce se zabývá definicí populární kultury. Z ní vychází kapitola, ve které jsou 

analyzována popkulturní díla, v nichž se nachází Jidáš nebo ve kterých je na něj odkazováno. 

Autorka rozebírá konkrétní filmy, seriály, knihy nebo písně, které doprovází obrazové 

přílohy. 

 

Abstract 

The following thesis, The Judas Iscariot figure, as seen by media and the public, in the 21st 

century in the context of the state graduation exam and contemporary pop culture, deals with 

the biblical figure who has betrayed Jesus Christ. The apostle, whose name has become 

a synonym for betrayal, was mentioned in one of the questions of the didactical test regarding 



 

 

Czech language and literature in the state graduation exam in the Czech Republic in 2015. 

The pupils were supposed to recognize Judas with help of his cognomen and other hints. 

Many students have complained about this task, saying that it was too difficult, while others 

have claimed that the question was not related to the subject. The complaint became an issue 

frequented in all the significant media and heavily discussed in society. The first chapters of 

the thesis describe the official requirements for the state graduation exam and the study plans 

for secondary schools, where the Bible is listed. The following chapters highlight and discuss 

the media coverage of the affair in the printed and online media, as well as in the radio and 

TV stations. Additionally, the student’s opinions about the issue are mentioned, together with 

the jokes related to the topic, reactions of the experts and internet users commenting the topic 

under the internet articles. The thesis offers the characteristics of Judas based on the biblical 

gospels in juxtaposition with the opinions of the experts. The theoretical part deals with the 

definition of pop culture and with such works where Judas is mentioned or referred to. The 

author analyzes movies, series, books and songs, which are accompanied by illustrating 

images. 
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Úvod  

Tématem této diplomové práce je zmapování konkrétní události, která souvisela se 

státními maturitami. V květnu 2015 se v didaktickém testu z českého jazyka a literatury 

vyskytla otázka, která se týkala Jidáše Iškariotského – učedníka Ježíše Krista. Výchozím 

textem byl úryvek z humoristické knihy Jistě, pane ministře 2 a úkolem bylo podle přízviska 

„Iškariotský“ a dalších indicií doplnit jméno biblické postavy z Nového zákona. Na první 

pohled zcela legitimní otázka, která odpovídá požadavkům na všeobecný přehled maturantů, 

vyvolala téměř okamžitě stovky stížností studentů, kteří otázku považovali za striktně 

náboženskou či za úlohu, která s předmětem nesouvisí. Vadilo jim údajně nejasné zadání 

a také to, že učedníkův přídomek je poměrně neznámý. Narůstající negativní reakce se brzy 

začaly mísit s humornými reakcemi v podobě obrázků či videí, které situaci ironizovaly. 

Sociální sítě zaplnila vyjádření maturantů a postupně i dalších lidí. Média reakce zaznamenala 

a začala o nich informovat. Na první pohled banální událost se tak stala mediální kauzou, 

která se dostala na stránky novin, do hlavních zpravodajských pořadů televizních stanic, 

rozhlasových pořadů a v největší míře na online zpravodajské servery. Ke sporné otázce se 

začala vyjadřovat odborná veřejnost, byl na ni tázán i tehdejší ministr školství Marcel 

Chládek nebo společnost Cermat, která státní maturity organizuje. Téma přešlo do veřejné 

agendy – pod internetovými články se aktivně diskutovalo, k otázce se lidé vyjadřovali 

na svých blozích. Pokud bychom měli sečíst veškeré výstupy v médiích, které se týkaly přímo 

této jedné otázky, dostali bychom se k více než stu příspěvků. 

Dílčími tématy této práce se zabývalo několik jiných prací – Jidáše v různých 

souvislostech zkoumalo např. několik studentů Katolické teologické a Evangelické teologické 

fakulty Univerzity Karlovy. Konkrétním předmětům státních maturit je věnováno několik 

prací z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity a také z Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. Pouze popkulturou se nezabývala žádná práce stejně jako ohlasem 

na didaktický test v roce 2015, což také vychází z faktu, že se jedná o kauzu relativně 

„čerstvou“. 

Široké spektrum názorů, z nichž nebylo zřejmé, kdo má pravdu, mne přivedlo 

k myšlence, abych celou kauzu důkladně prozkoumala a vyhledala důkazy, které by přinesly 

jednoznačnou odpověď. Situace pro mě byla zajímavá v tom, že jsem patřila do ročníku 

studentů, který ještě neabsolvoval státní maturitu. U maturity z českého jazyka dostal každý 

jinou otázku, takže jsem se spolužáky ani nemohla vést debaty o tom, zda ta či ona otázka do 
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testu patří. Vzhledem k novému typu maturit, při kterých mají totéž zadání tisíce studentů, byl 

v dané otázce teoreticky zainteresován každý a každý se mohl vyjádřit, aniž by musel 

vysvětlovat kontext. Na sledované facebookové stránce týkající se maturit jsou tisíce reakcí. 

Tato práce bude podrobným zmapováním vývoje celé kauzy od prvních reakcí na test 

po výsledky kontrolní komise Cermatu, která analyzovala případná pochybení. To umožní 

čtenářům tohoto textu, aby se ve sporu zorientovali, seznámili se s hlavními argumenty 

celospolečenské debaty a dočetli se veškeré rozhodující informace. Námitky protestujících 

studentů nelze odbýt proklamací, že evropská civilizace stojí na křesťanské tradici, protože 

tento fakt mnohé maturanty a diskutující nezajímá. V souvislosti s tím jsem téma práce 

rozšířila o výskyt Jidáše v popkultuře, neboť je to právě dnešní mladá generace, která je jejím 

konzumentem a která u zábavních obsahů tráví čas. Současnou popkulturu aktivně sleduji 

a chtěla jsem blíže prozkoumat její konkrétní díla, v nichž se Jidáš v různých formách 

vyskytuje – ať už přímo, či jako symbol zrady. Další motivací pro mě bylo zkoumání Jidáše 

jako osoby, k níž se neváže příliš mnoho zdrojů a jejíž existenci nelze přesvědčivě dokázat, 

jak připomínají některé názory. Opakovaně se vyskytuje ve všech novozákonních evangeliích 

a sehrává v nich klíčovou roli, byť se o něm jako o člověku dozvíme jen velmi málo. Jeho 

jméno se stalo synonymem zrady, podlosti a dalece přesáhlo křesťanskou nebo židovskou 

sféru společnosti. Budu také představovat různé interpretace jeho motivací. Vzhledem k tomu, 

že se zrada Ježíše ukazuje jako mnohovrstevnatý problém a Jidáš jako ambivalentní člověk, 

nelze učedníkův čin kategoricky odsoudit. 

Hlavní hypotézou práce je, že se Jidáš vyskytuje v řadě známých popkulturních děl, 

a studenti se s ním tak setkali i mimo výuku. Zároveň bude práce dokazovat, že Bible je 

součástí středoškolských osnov, a to ve více předmětech. Oproti tezím doznala práce několika 

změn. Po důkladném prozkoumání tématu jsem upustila od klasického kvalitativního 

výzkumu děl, ve kterých se Jidáš vyskytuje, neboť se ukázalo, že tento typ výzkumu by 

výrazně přesahoval rozsah magisterské práce. Zvolila jsem jiný přístup, jak popisuji níže. 

Dále bylo zkráceno sledované období mediálních ohlasů o dva týdny, neboť po 15. květnu se 

objevovaly výstupy, které nesouvisely přímo s otázkou, ale reagovaly spíše na celkové 

výsledky maturit. Rozhodla jsem se také pro jiné řazení kapitol, které se po detailním 

seznámení s tématem jeví jako logičtější a lépe strukturované. V kapitole 1. deskriptivní 

metodou přibližuji samotné maturity, jejich obsah a náboženství ve vzdělávacích programech 

maturitních oborů (1.1). Dále na několika konkrétních učebnicích zkoumám, zda se zmiňují 

o Jidášovi. Shrnuji facebookové reakce maturantů na spornou otázku včetně blogových 
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příspěvků a formou obsahové analýzy zkoumám argumentaci diskutujících (1.2). Poté se 

věnuji vyhodnocení mediální reprezentace události ve všech typech médií s důrazem na 

nejvýznamnější tituly (1.3, 1.4) a kapitola končí vybranými reakcemi odborníků a Cermatu 

(1.5). 

Teoretická část práce začíná druhou kapitolou, v níž přibližuji pojem popkultura 

z různých vědeckých hledisek. Upřesňuji, z jaké definice populární kultury v této práci 

vycházím a v jakých typech děl budu Jidáše hledat (2.1). Poté se podrobně zaměřuji na osobu 

Jidáše Iškariotského – možné významy jeho jména či charakteristické rysy (2.2). Významnou 

součástí práce je třetí kapitola, v níž jsem pracovala s primárním pramenem – Biblí 

a zjišťovala, v jakých kontextech se Jidáš v knize vyskytuje. Obsah kapitoly je zaměřen 

na biblická evangelia a je doplněn názory odborníků podobně jako ve čtvrté kapitole, kdy 

jsem v odborných publikacích pátrala po přístupech k Jidášovi a jeho činu, které se velmi 

různí. Věnuji se zmínkám o Jidáši v nekanonických textech (4.1) včetně kontroverzního 

Evangelia podle Jidáše (4.1.1) a také v moderní literatuře včetně komiksů (4.2). 

Analytickou část práce tvoří pátá kapitola, která je syntézou představených poznatků 

a zároveň podrobnou analyticko-interpretační snahou, která vychází z reprezentativního 

vzorku audiovizuálních děl, v nichž se Jidáš vyskytuje a která spadají pod výše popsanou 

definici popkultury. Konkrétní filmy (5.2), seriály (5.3), zahraniční písně (5.4), české písně 

(5.5), obrazy a humoristické reakce maturantů jsou doplněny obrazovými přílohami 

(viz Přílohy č. 1–14). V závěru shrnuji zjištěné poznatky, popisuji limity práce a navrhuji její 

případná rozšíření. Následuje výčet zdrojů, seznam příloh a přílohy. 
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1. Státní maturity 

K zavedení státní maturity došlo v České republice v roce 2011, kdy studenti poprvé 

skládali společnou zkoušku v nové podobě. Povinné byly dvě zkoušky, a to z českého jazyka 

a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. O dva roky později došlo k rozšíření na tři 

povinné zkoušky. Nový koncept maturit si kladl za cíl stanovení určité úrovně znalostí 

a schopností, které by studenti napříč různými maturitními obory měli mít. Nadále zůstává 

plně v gesci ředitelů škol podoba profilové části maturity, kterou tvoří dva povinné předměty 

a až tři nepovinné.
1
 Projekt státní maturity se stal předmětem řady kontroverzí, ať už se 

jednalo o její opakované odkládání, nebo příliš vysoký rozpočet.
2
 Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání (dále Cermat), které maturitu organizuje, bylo kritizováno za centrální 

vyhodnocování slohových prací
3
, za chybné vyhodnocování testů nebo nejasně formulované 

otázky, kvůli nimž se studenti odvolávali.
4
 

Zkouška z českého jazyka a literatury je tvořena třemi částmi, které jsou 

vyhodnocovány v poměru 1:1:1. Student absolvuje didaktický test, který je posouzen 

centrálně. Písemnou práci a ústní zkoušku evaluují lidé vybraní ředitelem školy. Rozsah 

učiva, který maturita testuje, je popsán v tzv. Katalogu požadavků zkoušek společné části 

maturitní zkoušky (dále Katalog).
5
 S ním souvisí Rámcové vzdělávací programy (dále RVP) 

pro střední školy, což jsou kurikulární dokumenty, které na úrovni státu specifikují, co a jak 

mají dané instituce vyučovat. Školy si podle těchto požadavků poté vytváří vlastní Školní 

vzdělávací programy (ŠVP), které blíže určují obsah a formu vzdělávání studentů.
6
 Po státní 

maturitě z českého jazyka v roce 2015, kdy didaktický test obsahoval otázku týkající se 

Jidáše, se objevily stížnosti na to, že se jedná o striktně náboženskou otázku, která do maturit 

nepatří, nebo že se jedná o osobu téměř neznámou, jak budou ilustrovat níže uvedené ohlasy.  

                                                 
1
 Nová maturita. In: RVP.cz [online]. 25.10.2011 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/N/Nov%C3%A1_maturita. 
2
 HOLUB, Petr. Aktuálně.cz [online]. 2.2.2010 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kopicova-utraci-stamiliony-za-maturity-co-sotva-budou/r~i:article:659624/. 
3
 Státní maturita: Organizátor hledá cestu, jak zabránit studentům hádat odpovědi. In: EDUin [online]. 2013 [cit. 

2016-04-01]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/clanky/statni-maturita-organizator-hleda-cestu-jak-zabranit-

studentum-hadat-odpovedi/. 
4
 JIM. Středoškoláci se připravují na novou verzi státní maturity. Novinky.cz [online]. 4.3.2013 [cit. 2016-04-01]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/294731-stredoskolaci-se-pripravuji-na-novou-verzi-statni-

maturity.html. 
5
 Český jazyk a literatura. Nová maturita [online]. © 2010 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: 

http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html. 
6
 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. Dostupné také z: 

http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf. 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/N/Nov%C3%A1_maturita
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kopicova-utraci-stamiliony-za-maturity-co-sotva-budou/r~i:article:659624/
http://www.eduin.cz/clanky/statni-maturita-organizator-hleda-cestu-jak-zabranit-studentum-hadat-odpovedi/
http://www.eduin.cz/clanky/statni-maturita-organizator-hleda-cestu-jak-zabranit-studentum-hadat-odpovedi/
http://www.novinky.cz/veda-skoly/294731-stredoskolaci-se-pripravuji-na-novou-verzi-statni-maturity.html
http://www.novinky.cz/veda-skoly/294731-stredoskolaci-se-pripravuji-na-novou-verzi-statni-maturity.html
http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf
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Můžeme argumentovat faktem, že česká společnost je stále sekularizovanější 

a statisticky se stále méně obyvatel hlásí ke křesťanství.
7
 Nelze však ignorovat, že evropská 

civilizace je pevně zakořeněná v židovsko-křesťanské tradici.
8
 Znalost Bible a potažmo 

dalších hlavních náboženství světa patří k všeobecné vzdělanosti všech studentů, což alespoň 

na teoretické rovině dokazuje obsah RVP pro gymnázia. Dále také Katalog požadavků, podle 

kterého ředitelé každé ze škol určují seznam literatury, z nějž si žák vybírá tituly k ústní 

zkoušce a v němž může být Bible zahrnuta.
9
 V Katalogu pro český jazyk a literaturu platném 

ve školním roce 2014/2015, který určoval podmínky pro povinný maturitní předmět, v němž 

se objevila kritizovaná otázka, čteme, že žák „prokáže základní přehled o vývoji české 

a světové literatury […], přiřadí text k příslušnému literárnímu směru.“
10

 Otázka týkající se 

Jidáše byla spojena s ironií komediálního seriálu, což by nemělo žákům dělat problém, neboť 

maturant „rozezná v textu prvky manipulace, podbízivosti, ironie a nadsázky.“ Zadání znělo 

takto: „Napište jméno biblické postavy z Nového zákona, které patří na vynechané místo 

(*****) ve výchozím textu.“ Uvozeno bylo krátkým úryvkem: 

 

„Pane ministře,“ řekl Humphrey, „obviňujete ty nesprávné.“ Jak to myslí? nechápal 

jsem. „Pokud vím,“ pokračoval, „tak to byl jeden z vašich kolegů, kdo informoval 

Brusel o vašem plánu nakoupit hromadně britské textové editory – proto taky narychlo 

vydali tu směrnici.“ Takže takhle to je? Opět zrazen? A kolegou z kabinetu! Zatracený 

Basil Corbett! Když začnu myslet na Basila Corbetta, hned mi ***** Iškariotský 

připadá sympatičtější. Basile Corbette, udav se těmi třiceti stříbrnými! (J. Lynn, 

A. Jay; Jistě, pane ministře, II. část, upraveno).
11

 

 

                                                 
7
 V roce 2001 se k určité víře přihlásilo přes 3 200 000 lidí, v roce 2011 necelé 2,2 milionu lidí (nejpočetnější 

skupinou byli v obou případech katolíci). Zároveň je však nutné brát v úvahu, že otázka byla nepovinná a 5 

milionů dotazovaných na ni při posledním sčítání neodpovědělo. Viz ČSÚ. Věřících hlásících se k církvím 

výrazně ubylo. Statistika&My [online]. Český statistický úřad, 2013, 3(2) [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: 

http://www.statistikaamy.cz/2015/05/vericich-hlasicich-se-k-cirkvim-vyrazne-ubylo/. 
8
 Viz např. FUNDA, Otakar A. Sekularizované hodnoty křesťanské tradice v evropské kultuře. Religio [online]. 

1997, 5(2), s. 139–150 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124806/2_Religio_5-1997-2_7.pdf. 
9
 Bible se vyskytuje i v seznamech četby pro střední odborné školy, nejen gymnázia Viz např.: Školní seznam 

literárních děl pro školní rok 2014/2015. SOŠ dopravy a ruchu, Krnov, p. o. [online]. 2014 [cit. 2016-04-01]. 

Dostupné z: http://sos-dcr.cz/cs/node/323. Další příklad viz: Maturita šk. rok 2014/2015 – seznam titulů. Střední 

odborné učiliště Domažlice [online]. 2014 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: http://www.soudom.cz/maturita-sk.-

rok-20142015-seznam-titulu.html. 
10

 Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky: Český jazyk a literatura. Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání, 2014. Dostupné také z: 

http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404038035&at=1. 
11

 Didaktický text: Český jazyk a literatura. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015, s. 6. Dostupné 

také z: http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037779&at=1. 

http://www.statistikaamy.cz/2015/05/vericich-hlasicich-se-k-cirkvim-vyrazne-ubylo/
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124806/2_Religio_5-1997-2_7.pdf
http://sos-dcr.cz/cs/node/323
http://www.soudom.cz/maturita-sk.-rok-20142015-seznam-titulu.html
http://www.soudom.cz/maturita-sk.-rok-20142015-seznam-titulu.html
http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404038035&at=1
http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037779&at=1
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Otázka byla za dva body z celkových padesáti. Za nesprávnou odpověď se body 

neodečítaly, studenti tak mohli odpověď i tipovat. První nápovědou byl počet hvězdiček 

zastupujících jméno ve větě, který přesně odpovídal počtu písmen správné odpovědi. Zadání 

bylo formulováno tak, že maturantům zúžilo množinu možných jmen na biblické postavy 

Nového zákona, což je také určitou nápovědou. Motiv zrady znamenal, že v úvahu teoreticky 

připadal učedník Petr, který také zradil, ale jeho jméno neodpovídá počtu hvězdiček. Poslední 

věta explicitně odkazuje na částku, kterou Jidáš za zradu Ježíše dostal. Všem indiciím 

odpovídá pouze Jidáš, byť si mnozí maturanti stěžovali, že jeho přízvisko neznali. Osobu bylo 

možné identifikovat i bez znalosti přídomku, a to dle dvou atributů (zrada a 30 stříbrných), 

které se v Bibli váží výhradně k Jidáši Iškariotskému, jak budeme dokazovat níže.  

 

 

1.1 Bible a náboženství ve vzdělávacích programech 

Jedním z bodů učiva předmětu český jazyk a literatura je „vývoj literatury v kontextu 

dobového myšlení, umění a kultury – funkce periodizace literatury, vývoj kontextu české 

a světové literatury.“
12

 Bible coby dílo přeložené do stovek jazyků nepochybně do světové 

literatury patří.  

 

K evropské civilizaci odkazuje obsah občanského a společenskovědního základu, 

který má vést žáka k „vnímání sounáležitosti s evropskou kulturou; pochopení civilizačního 

přínosu různých kultur v závislosti na širších společenských podmínkách.“ V rámci téhož 

předmětu je mezi očekávanými výstupy žáka, že „objasní podstatu filozofického tázání, 

porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti 

a člověka. […] rozlišuje významné náboženské systémy.“ Součástí učiva je i „víra v lidském 

životě – podoby víry, znaky náboženské víry; náboženské systémy, církve; sekty.“
13

 Lze tedy 

jen stěží předpokládat, že by nebyla zmíněna Bible.  

 

S náboženstvím jsou studenti seznámeni i v rámci předmětu geografie, v němž „žák 

analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika 

s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa.“
14

 

                                                 
12

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 16. Dostupné také 

z: http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf. 
13

 Tamtéž, s. 42. 
14

 Tamtéž, s. 35. 

http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf
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Křesťanství je explicitně zmíněno v předmětu dějepis, v němž žák „objasní židovství 

(vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy.“ 

Součástí učiva středověku je pak „křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko, vnitřní 

nejednota křesťanství, papežství a císařství.“
15

 S obrazy, na nichž byl během staletí 

zachycován Ježíš se svými učedníky (včetně zmiňovaného Jidáše), se mohli žáci seznámit 

v rámci hodin výtvarné výchovy, která má v učivu zásadní umělecké směry, do kterých spadá 

tvorba da Vinciho, respektive jeho obraz Poslední večeře, a dále: „světonázorové, náboženské, 

filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu.“
16

 

S náboženstvím se žáci seznamují také skrze duchovní hudbu v hudební výchově. Student se 

orientuje ve vývoji hudby a „uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých 

etapách, rozlišuje hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků, na základě 

historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku 

hudebního díla.“
17

 V rámci tématu výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, které má být zabudováno napříč předměty, tvoří jeden z bodů: „kulturní okruhy 

ve světě a v Evropě: etnická, jazyková a náboženská rozmanitost, […] etnické, náboženské 

a kulturní konflikty jako důsledek globalizace.“
18

 Všechna výše zmíněná témata se nachází 

v různých obměnách i v RVP pro obchodní školy, informatické obory či konzervatoře 

a nástavbové obory.
19

 Jak implementovaly školy do svých osnov RVP, lze zjistit na webových 

stránkách konkrétních vzdělávacích ústavů, kde nalezneme Školní vzdělávací program (dále 

ŠVP). Jako konkrétní příklad jsem zvolila čtyřleté Akademické gymnázium v Praze 1, kde 

jsem v roce 2009 odmaturovala. V podrobném 285stránkovém ŠVP nalezneme osnovy 

veškerých vyučovaných předmětů. V prvním ročníku se na hodinách literatury probírá Bible, 

v dějepise se vyučuje židovství, křesťanství a další světová náboženství a jejich vliv 

na společnost v průběhu staletí. Součástí základu společenských věd je seznámení se 

s významem Bible a základy křesťanského učení, evropským myšlením a jeho vztahem 

k náboženství a hebrejské tradici. V geografii se učí o náboženských odlišnostech obyvatel 

a konkrétních náboženstvích v Česku. S náboženstvím se žáci setkávají i v hodinách cizích 

jazyků, např. v hodinách španělštiny se vyučují významné náboženské svátky.
20

 

                                                 
15

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 143–44. Dostupné 

také z: http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf. 
16

 Tamtéž, s. 55. 
17

 Tamtéž, s. 53. 
18

 Tamtéž, s. 72. 
19

 Rámcové vzdělávací programy podle kategorií oborů vzdělání. Národní ústav odborného vzdělávání [online]. 

NVÚ, 2008 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy. 
20

 Školní vzdělávací program. Akademické gymnázium Praha, 2009. Dostupné také z: 

http://www.agstepanska.cz/cs/site/n_skola/zakl_udaje/svp_ag.pdf. 

http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf
http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy
http://www.agstepanska.cz/cs/site/n_skola/zakl_udaje/svp_ag.pdf
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1.1.1 Bible v učebnicích pro střední školy 

Podívejme se na konkrétní učebnice a čítanky českého jazyka a literatury pro střední 

školy, které mohli studenti číst během výuky. Dodejme, že s Biblí se studenti mohli setkat 

také při svém samostudiu, k němuž je dostupná řada titulů, které shrnují látku střední školy 

a mohou též sloužit jako určitá substituce či doplněk v situacích, kdy student na hodinách 

absentoval či výuka byla nekvalitní nebo velmi povrchní. Vybrali jsme náhodný vzorek čtyř 

titulů, které jsou určeny pro čtyřleté maturitní obory. První díl Kouzelného zrcadla literatury 

od Jaroslava Blažkeho nabízí řadu úryvků z Bible, mezi nimiž je část Lukášova evangelia, 

v němž jsou vyjmenováni Ježíšovi učedníci: „[…] zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 

dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, […] Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se 

stal zrádcem. (Lk 6,12–16).“
21

 V učebnici Odmaturuj z literatury 1, která je součástí oblíbené 

řady učebnic, je kromě stručného obsahu Bible zvlášť popsán Ježíšův život: „Když přišel do 

Jeruzaléma, byl s pomocí Jidáše zatčen, předveden před Piláta, odsouzen a posléze 

ukřižován.“
22

 O Jidášovi se dočteme v literárních skriptech od Vladimíra Prokopa, které ač 

jsou učiteli kritizovány, mezi studenty se dle mých zkušeností stále těší velké oblibě. Kromě 

zmínky o Apokryfu o Jidášovi shrnuje Prokop život Ježíše: „Ježíše zradil a vydal 

představeným za třicet stříbrných Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti Ježíšových apoštolů.“
23

 

V učebnici literatury pro první ročníky středních škol od Vladimíra Nezkusila se dočteme, že 

Ježíš byl „obžalován, že se neprávem vydává za židovského krále; zradou jednoho 

z apoštolů – Jidáše je vydán světské moci a ukřižován.“
24

 

 

1.2 Reakce maturantů na didaktický test 

Američtí výzkumníci Maxwell E. McCombs a Donald L. Shaw z Univerzity Severní 

Karolíny publikovali v roce 1972 zásadní studii The Agenda-Setting Function of Mass Media. 

Jejím cílem bylo ověření hypotézy týkající se konceptu agenda setting neboli nastolování 

témat, podle nějž média (mediální agenda) mají prokazatelný vliv na témata ve společnosti 

(veřejná agenda). Akademici zkoumali v prezidentské předvolební kampani v roce 1968 

                                                 
21

 Nový zákon. Evangelium podle Lukáše: Vyvolení dvanácti. Cit. dle: BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo 

literatury: od nejstarších písemných památek k osvícenství. Brno: Atlantis, 1998, s. 34.  
22

 HÁNOVÁ, Eva et al. Odmaturuj z literatury 1. Vyd. 3., rozš. Brno: Didaktis, 2004, s. 15.  
23

 PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku v 1. ročníku středních 

škol). Sokolov: O.K. Soft, 2001, s. 11. 
24

 NEZKUSIL, Vladimír. Čítanka české a světové literatury pro 1. ročník středních škol: Nejstarší literární 

památky. Počátky českého národního obrození. Praha: Fortuna, 1994, s. 38.  
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v okrsku Chapel Hill v Severní Karolíně témata, která voliči považovali za důležitá. Zároveň 

proběhla analýza médií, která zjišťovala, jakým tématům se masmédia věnují. Výzkum 

dokázal korelační vztah mezi mediální a veřejnou agendou, protože voliči přisoudili pěti 

tématům stejnou důležitost, jakou měla tato témata v médiích. Hlavním závěrem tedy bylo, že 

voliči mají tendence přejímat od médií definici toho, co je důležité, což silně implikuje, že 

jednou z funkcí masmédií je právě nastolování agendy.
25

 Na základě tohoto výzkumu 

a mnoha dalších, které po něm proběhly, můžeme říci, že v případě státních maturit 

a konkrétně kontroverzní otázky měla média vliv na to, o čem se ve společnosti mluvilo. 

Svědčí o tom reakce odborníků, diskusní příspěvky čtenářů pod články, komentování na 

sociálních sítích a též debaty, které probíhaly naživo.  

V porovnání se skutečně závažnými tématy byl však této kauze, kterou je možno 

označit jako pseudokauzu, věnován značný prostor v mediálních a veřejných agendách. 

S mírnou nadsázkou lze říci, že oběma agendám na několik dní vládl Jidáš Iškariotský. Pokud 

bychom sečetli veškeré dostupné reakce k tématu, došli bychom k tisícům výstupů, a to k nim 

nepočítáme vyjadřování na sociálních sítích napsaná jako soukromá sdělení pro vymezený 

okruh přátel (Facebook) či sledujících (Twitter). 

V případě této kauzy bylo však tradiční schéma nastolování agendy rozšířeno 

o specifickou skupinu účastníků, kterými v tomto případě byli sami studenti. Iniciátorem 

mnoha polemik se stali žáci, kteří se k maturitě veřejně vyjadřovali na Facebooku v tzv. 

„Události“, která se jmenovala „Maturitní test z češtiny 2015“.
26

 Založili ji autoři webu Nový 

Amos, který nabízí maturantům různé rady nebo přípravné kurzy k maturitě.
27

 Reakce 

studentů převzala média, čímž se téma stalo součástí veřejné agendy. Nelze vynechat také 

významný humoristický prvek, který byl v kauze přítomen, jak dokážeme níže. 

Z didaktického testu bylo možno získat maximálně 50 bodů, k absolvování bylo třeba 

22 bodů.
28

 Konal se 5. května 2015 od osmi hodin. Během dopoledne se na stránce zmíněné 

„Události“ začaly objevovat první reakce, které kritizovaly otevřenost úloh. Stížnosti se často 

týkaly otázky na řeckou bohyni moudrosti, o Jidášovi se však psalo častěji. Vzhledem k tomu, 

že je na stránce 10 tisíc účastníků, obsahuje skutečně velké množství příspěvků, pod nimiž 

                                                 
25

 MCCOMBS, Maxwell E. a Donald L. SHAW. The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public 

Opinion Quarterly. Oxford University Press, 1972, 36(2), s. 176–187. 
26

 „Událost“: Maturitní test z češtiny 2015. Facebook [online]. 2015 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933. 
27

 Nový Amos [online]. Bigger [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.novyamos.cz/. 
28

 Didaktický text: Český jazyk a literatura. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015, s. 6. Dostupné 

také z: http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037779&at=1. 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933
http://www.novyamos.cz/
http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037779&at=1
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jsou tisíce komentářů. Podívejme se na počátek reakcí a ty nejvýraznějších z nich, které se 

týkají tématu této práce. V 9:53 si maturantka stěžuje, že Jidáše řeší již celé Česko, a doufá, 

že ji Jidáš v září znovu nezradí.
29

 Mezi studenty dosud na stránce neproběhla větší diskuse, 

což je zřejmým důkazem toho, že téma se objevilo i mimo tuto stránku. Studenti si dále 

stěžují na Cermat a píší, že Bibli nečetli a zadání bylo skutečně těžké. V 10:00 se objevuje 

obrázek parodující situaci, na němž je dinosaurus, který se zamýšlí: „Takže? Jidáš zradil 

dvakrát?“
30

 Fotografie má 931 „lajků“. Studenti se svěřují, že jako odpověď psali jména 

Mojžíš, Petr nebo Jakub či dokonce papež. Kolem poledne už je téměř každý druhý příspěvek 

o Jidáši. Studenti navrhují, že by u maturity měla být povolená Bible jako pomůcka. Objevuje 

se fotografie s pečenými jidáši a komentářem: „Jidáš s Vámi pěkně vypekl!“
31

 Maturanti 

vtipkují, že tématem slohu bude charakteristika Jidáše, což „lajkuje“ 256 lidí. Doporučením 

na příští rok se stává přečtení Koránu. Publikovány jsou i reakce, které Cermat hájí a tvrdí, že 

Bible patří do všeobecného přehledu a velkou nápovědou bylo 30 stříbrných: „Ona naše 

kultura tak trochu na křesťanských hodnotách staví a tohle je jejich úplně nejniternější 

základ. To není o (a)teismu, ale o základním přehledu… BTW: Dokonce by se dalo 

argumentovat, že je v tomhle použití jméno Jidáš idiomem k zrádcovi, což z toho dělá přímo 

jazykový prvek apřevádí [sic] tu úlohu na porozumění textu, což je ještě odůvodnitelnější.”
32

 

Jiný student píše, že do kostela nechodí, ale Bible se na škole probírala. Jedna studentka 

připomíná, že žijeme v zemi, kde se slaví Velikonoce, a měli bychom vědět proč. Jiní píší, že 

jako ateisti toto vědět nemusí, navrhován je dopis Cermatu.  

Nálady se snaží uklidnit příspěvky, které upozorňují na to, že úloha byla pouze za dva 

body – a nemohla tak být zásadní. Proti stížnostem se staví student, který píše, že nečetl 

Korán, ale ví, kdo je Mohamed. Často se objevují různé ironické komentáře, které říkají, že 

Jidáš nemůže za mizerné životy studentů nebo že Jidáš podruhé vstoupil do dějin. Občas 

studenti zmiňují, že znali postavu Jidáše, ale neznali jeho přídomek. Argumentem je také 

                                                 
29

 ŘÍHOVÁ, Regínka. [Jidáš- taková…] In: Facebook. 5.5.2015. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827284760829072/. 
30

 Fotografie je tzv. meme neboli známý obrázek, který se na internetu opakovaně užívá pro různé situace. 

SUCHÁNEK, Petr. [obrázek] In: Facebook. 5.5.2015. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827288734162008/. 
31

 UHRECKÝ, Honza. [obrázek] In: Facebook. 5.5.2015 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827322550825293/. 
32

 HOUŠKA, Petr. [Ona naše…] In: Facebook. 5.5.2015. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827316144159267/. 

https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827284760829072/
https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827288734162008/
https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827322550825293/
https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827316144159267/
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paměť a její limity: „[…] když se vám o něm jednou omylem zmíní v prváku, tak si to má 

člověk pamatovat k maturitě? To mi přijde opravdu na hlavu…“
33

 

 Fakt, že se Jidáš stal hlavním symbolem maturit v roce 2015, potvrzuje příspěvek 

s téměř třemi tisíci „lajky“, který učedníkovo jméno označí jako jedno ze dvou slov, kterými 

se 5. květen zapíše do historie.
34

 Někteří studenti si stěžují na to, že gymnázia mají vyšší 

hodinovou dotaci na literaturu, a test proto není „fér“. Někdo si také založil účet Jidáš 

Iškariotský a skrze něj komentuje dění: „Vyšlo to jednou, vyšlo to podruhé,“ za což autor 

získal 4 600 „lajků“.
35

 2 600 „lajků“ má obrázek, který ironizuje to, že studenti znali příběh 

Jidáše, ale nikoliv jeho jméno.
36

 Jedna z maturantek pod příspěvkem oponuje názoru, že Jidáš 

nepatří do všeobecného přehledu: „[…] Bible pořád spadá do základní literatury a základních 

znalostí. Nemusíš být věřící,abys v kdejakém filmu viděl narážky na Jidáše...A jestli ses 

za svých bohatých 18/19 let života ve filmu nepotkal s hláškou "ty Jidáši" a nikdy tě 

nanapadlo se podívat,čemu se to vlastně směješ,tak chyba opravdu není na straně 

CERMATu.“
37

 S tím souvisí výskyt Jidáše v popkultuře (viz kapitola 5), což sami maturanti 

reflektují. Více studentů zveřejňuje link na videoklip Judas od Lady Gaga, kde se 

o učedníkovi zpívá, připomenut je i americký seriál Dva a půl chlapa, kde se o Jidáši také 

mluví. Zmíněn je opakovaně britský seriál Červený trpaslík, v němž je jedna z hlavních 

postav pojmenována po Jidáši, dále píseň Medvídek od skupiny Lucie, v níž je zrada za 30 

stříbrných zmíněna, další méně známé písně, kde se o učedníkovi zpívá, český seriál 

Comeback a také samotný zdroj úryvku – seriál Jistě, pane ministře. Vynecháno není ani 

výtvarné umění, kdy jeden uživatel zveřejnil odkaz na video, na němž je komentován da 

Vinciho obraz Poslední večeře. 3600 „lajků“ získal příspěvek, v němž student píše, že víme, 

jak se jmenoval vůdce nacistů, aniž bychom sami tuto ideologii vyznávali nebo četli Mein 

Kampf.
38

 Reaguje tak na četné komentáře maturantů, kteří znalost Bible nepovažují za nutnou 

či jakkoli obohacující a tvrdí, že tato kniha patří jen do hodin náboženství. Logicky lze 

vyvodit, že na zadání si stěžují ti, kterých se test týkal, avšak není možné zjistit, zda tyto 

                                                 
33

 KUČEROVÁ, Lucka. [Vtipné je…] In: Facebook. 5.5.2015. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 
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 UHLÍŘ, Lukáš. [Dnešní den se…] In: Facebook. 5.5.2015. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 
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 IŠKARIOTSKÝ, Jidáš. [Mluvil tu…] In: Facebook. 5.5.2015 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 
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https://www.facebook.com/events/1758486157708933/permalink/1827741257450089/. 
37
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názory zastávali skutečně ti, kteří v roce 2015 maturovali, nebo starší ročníky. Nemůžeme 

proto dojít k pevným závěrům. Kdykoli však někdo upozorní na to, že se Bible v hodinách 

češtiny vyučuje, většinou diskutujícím dochází argumenty a výměna se nikam neposouvá. 

Na řadu přichází výmluva, že člověk si nemůže pamatovat vše, což však můžeme prohlásit 

o dalších dílech literatury. Námitky, že existují důležitější knihy, ze kterých by měl test 

čerpat, nejsou podpořeny argumenty. Nejčastěji se objevuje názor, v němž autoři zmiňují, že 

nejsou věřící a Bibli nečetli, ale její znalost považují za určitý všeobecný přehled, který 

člověk získává i mimo školu. Souběžně s tím probíhají relativně ostré spory (včetně 

vulgarismů) mezi studenty gymnázií a ostatních oborů nebo hádky o celkovém konceptu 

státních maturit, v nichž se připomínalo, že vysoké školy podle nich stejně studenty 

nepřijímají. O smírčí příspěvek se snaží student, jehož názor „lajkovalo“ téměř tři tisíce lidí. 

Píše, že sporné otázky (Jidáš a Pallas Athéna) má správně: „[…] to mě ale neopravňuje 

k tomu, abych se povyšoval a nadával ostatním. Dvě otázky nepokazí celý test, ale dokáží 

člověka pěkně rozhodit. […] Nevidím důvod, proč bychom se během maturit museli navzájem 

ponižovat.”
39

 Přítomny jsou také názory, že test byl naopak velmi jednoduchý, a vtipy, že 

příště už se Cermat bude ptát pouze na jména nejznámějších sportovců, jako je Jaromír Jágr. 

Zajímavá je připomínka jednoho ze studentů, který teoretizuje, že otázka mohla být položena 

tak, že by bylo uvedeno učedníkovo jméno a musel by se doplnit přídomek, což by bylo ještě 

těžší. Od 6. května se začínají objevovat odkazy na různé články z médií a ve skupině se také 

častěji vyjadřují ti, kteří maturovali před několika roky či před desítkami let a kteří se shodují 

v tom, že dnešní generace údajně „hloupne“, má stále menší znalosti a svou nevzdělanost 

chce svést na někoho jiného. Jako příklad uveďme příspěvek s třemi tisíci „lajky“, který se 

snaží problematiku zobecnit: „Vadí mi, že jsou tu v přesile ti, kteří test nezvládli a přišli sem 

hledat nějakého viníka. Nebuďte tak typičtí Češi a plácněte si trochu másla na hlavu. Jestli 

budete takhle prskat pořád, nikam se tahle země nepohne. […] Nejsem věřící. Pokud ale 

nechci být ignorant, musím o světových náboženstvích něco vědět. Především o tom, ze 

kterého vychází moje vlastní kultura.“
40

  

Ve výsledku se ukazuje, že se Jidáš stal zejména vhodným cílem pro nejrůznější typy 

humoru (příklady parodií viz Příloha 1, 2, 3), než že by Cermat skutečně chyboval. Ti, kteří 

odpověděli na otázku správně, se různými vtipy vysmívali ostatním, kteří si na otázku 
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stěžovali. Studenti si však dokázali dělat legraci i z vlastní neznalosti. Dodejme, že tato 

postava byla zároveň jedním z mála možných terčů. V testu se vyskytovalo pouze několik 

otázek, které se týkaly známých či skutečných osob (exprezident Nelson Mandela), zbývající 

část tvořily kromě porozumění textu tradiční otázky na pravopis, které nejsou ze své textové 

podstaty vhodné k tolik názornému zesměšňování a ironii. Reakce studentů a dalších lidí daly 

vzniknout někdy skutečně humorným obrázkům, prohlášením nebo videím. Reakce měly 

výstižné pointy nebo byly zábavnými hříčkami s jazykem (např. „Maturita? Ji… dáš.“). 

Velkou popularitu získala dvě videa, která mají dohromady téměř milion zhlédnutí – v prvním 

byla použita známá scéna z filmu Pád třetí říše (2004), v níž je Hitler ve svém bunkru 

informován generály, že válku nemůže vyhrát. Tato pasáž se stala základem pro mnoho 

parodií, v nichž se upraví titulky (německému originálu každý nerozumí), takže se postavy 

baví většinou o velmi aktuální situaci, kterou chce autor videa komentovat. V tomto případě 

je Hitler informován, že didaktický test nezvládl. Rozčiluje se, že se ptali na Jidáše, a celý test 

kritizuje.
41

 U druhého videa, které vychází ze záznamu španělské talk-show, v níž se 

vystupující velice nahlas směje, aniž by k tomu měl důvod, jsou také pozměněny titulky. 

Z videa se tak stává rozhovor se zaměstnancem Cermatu, který se směje své nápaditosti, která 

ho přivedla k tomu, že do testu umístil otázku týkající se Bible, kterou studenti vůbec neznají. 

Dále se chlubí tím, že na test bylo málo času, obsahoval dlouhé výchozí texty a že jej takto 

vytvořil jen pro své vlastní pobavení z toho, jak ho studenti nezvládnou.
42

  

 

Řada maturantů se k testu vyjádřila také na svých blozích, a to hned v den konání 

zkoušky. Studentka vystupující pod jménem „Judi“ píše, že přídomek Jidáše neznala, ale že se 

baví humornými reakcemi ostatních. Zároveň ale vyjadřuje znepokojení nad tím, jak se 

studenti v diskusích uráží a píší, že kdo nevěděl správnou odpověď, zasloužil by ukamenovat: 

„I kdyby to byl pouze vtip, takové jednání mě velmi mrzí, zvlášť takové řeči. Docela mě to 

zasáhlo. Vždyť nikdo z nás není dokonalý.“
43

 Jiná maturantka píše, že didaktický test byl 

opravdu velmi těžký. Přiznává, že „příjmení“ Jidáše neznala a správnou odpověď dle ní 

nemělo hodně lidí, se kterými se bavila.
44

 Blogerka „Kája“ z nejmenovaného gymnázia píše, 

že jiné sporné otázky věděla, avšak úlohu s Jidášem nezvládla: „Horší to už bylo s Jidášem. 

                                                 
41
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Ano, vím, kdo to byl. Jeho příjmení však neznám a podle textu mě vážně nenapadlo, že chtějí 

slyšet jeho jméno. A tak mi to pole holt zůstalo prázdné. Test mi to nezkazí. A nikomu jinému 

taky ne. Dvě otázky dohromady snad za tři body nestrhnou padesát šest procent. Nechápu, 

proč se všichni tak bouří.“
45

 Dále konstatuje, že vtipy na toto téma ji pobavily, avšak 

označovat za hloupého toho, kdo odpověď nevěděl, považuje za přehnané.  

 

1.3 Mediální pokrytí události v tištěných a online médiích 

Téměř všechna významná média v Česku o „kauze Jidáš“ informovala. O stížnostech 

studentů jsme slyšeli v rozhlase, televizi, četli v novinách a na online zpravodajských 

serverech. Sledované období začíná 6. květnem, kdy se objevily první výstupy, a končí 

15. květnem, kdy byly zveřejněny výsledky maturit.  

O kauze informuje článek na Aktuálně.cz z 6. května, v němž autor cituje stížnosti 

maturantů na několik sporných otázek, zejména tu, která se týkala Jidáše. Autor textu 

doplňuje, že na Facebooku vznikly různé parodické stránky jako „Jidáše v ČR nechceme“, 

které mají tisíce fanoušků a které se zaplnily různými humoristickými reakcemi. Stovky 

diskutujících pod článkem se vzácně shodují, že Jidáše by měl znát každý maturant a že 

otázka patří do všeobecného přehledu.
46

 Článek na serveru iDNES.cz přibližuje kauzu 

podrobněji a nabízí vyjádření mluvčího Cermatu, který řekl, že zda jsou stížnosti oprávněné, 

sdělí až validační komise v polovině května, která bude zkoumat, jestli otázka vycházela 

z Katalogu požadavků. Dodal, že se nejedná o náboženskou otázku, protože ty do 

didaktického testu nepatří. Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR 

k situaci řekl: „Pochopil bych, že lidé nevědí, jakou funkci má kardinál, kaplan, arcibiskup, to 

by byla otázka pro věřící, ale v tomhle problém nevidím.“ Dodal, že křesťanství je jedním 

z pilířů evropské kultury a že znalost Bible by studenti měli mít ještě před maturitou. Dalším 

odborníkem, který je v článku citován, je Jiří Kostečka z Asociace středoškolských češtinářů, 

který uznává, že úloha patřila k těžším, ale „[…] právě jednoduchost didaktického testu 

z minulých let způsobila opačné emoce, totiž kritiku faktu, že maturitu již dostane snad 
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každý.“
47

 Součástí je i čtenářská anketa, v níž téměř 19 tisíc hlasujících odpovědělo, že otázka 

do testu patří, proti bylo osm tisíc lidí. Pod článkem je rozsáhlá diskuse o více než čtyřech 

tisících příspěvcích. Autor článku také upozorňuje, že vznikla petice za zmírnění kritérií testu, 

která získala 1800 podpisů a byla odeslána Cermatu.
48

 

V článku na serveru Týden.cz je převzata citace pro iDNES.cz od mluvčího Cermatu, 

zpráva také vyjmenovává nejrůznější parodie, které k diskutované otázce vznikly včetně obou 

zmíněných videí. Diskuse pod článkem má pouze osm příspěvků.
49

 Bulvární server Blesk.cz 

zprávu o kauze zveřejnil 7. května a typicky sugestivním titulkem „Čeští maturanti selhali: 

Neznali celé jméno Jidáše“ se připojil k názorům, že odpověď na otázku by maturant měl 

vědět. Součástí textu, který stejně jako Týden.cz převzal citaci, je také galerie 16 obrázků, 

které kolovaly na sociálních sítích a situaci ironizovaly. Pod článkem je kolem sta příspěvků 

čtenářů.
50

 

Zpráva se dostala i do tištěných periodik, a to do časopisu Týden a jeho rubriky 

Aktuálně, v níž autoři vyrovnaně citují názory z obou stran včetně odborníků, avšak dodávají, 

že se stále čeká na výsledky validační komise Cermatu.
51

 Jidáš je také zmíněn o několik 

stránek dále – v rámci rozhovoru o čipování školáků s tehdejším ministrem školstvím 

Marcelem Chládkem. Otázka zněla: „Jak se díváte na poprask, který na sociálních sítích 

vzbudila maturitní otázka z českého jazyka, kde studenti měli doplnit jméno Jidáše 

Iškariotského? Patří podle vás do státních maturit?“ Ministr odpověděl: „Samozřejmě jsem to 

zaznamenal. Jakmile jsem se dozvěděl, že jsou výhrady k některým maturitním dotazům, 

zažádal jsem příslušný odbor o stanovisko. Maturitní zadání ještě projdou validační komisí. 

Ta posoudí, zda byly otázky v pořádku.“
52

 Stručnou zprávu o maturitách, které byly podle 

ohlasů studentů příliš náročné, publikovala 9. května na druhé stránce tři periodika: Chebský, 
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Sokolovský a Karlovarský deník. Zmíněna je i otázka týkající se Jidáše, kterou doplňuje citace 

jednoho z maturantů, který úlohu nepovažoval za složitou, ale uvedl, že „Jidáš se rozhodně 

stal pomyslným symbolem letošních maturit.“
53

 Týž den se objevila na titulních stranách 

celkem sedmi mutací Deníku krátká zpráva o kauze, kterou její autor okomentoval: „Buď jsou 

studenti, kteří neznali Jidáše, tak čestní a zásadoví, že se nikdy nesetkali s pojmem zrada, 

nebo jsou jednoduše hloupí. Každopádně zlobit by se neměli na autory testu, ale spíš sami na 

sebe.“
54

 V deníku E15 je kauza krátce zmíněna 11. května v rubrice Zápisník Jany 

Havlingerové. Autorka píše, že studenti se proti otázce vehementně ohrazovali.
55

 14. května 

vyšla v MF Dnes glosa matematika Oldřicha Botlíka, který otázku obhajuje, neboť do testu 

patří kulturně a také podle Katalogu požadavků. Zároveň dodává, že odpověď lze vyhledat na 

internetu a možná bychom tak po maturantech měli chtít něco jiného. V závěru oceňuje 

otitulkování videa s Hitlerem, které je vtipné a dobře synchronizované, avšak obsahuje 

několik pravopisných chyb.
56

 Téma se dostalo 11. května také do vydání týdeníku Respekt. 

Redaktorka se zamýšlí nad tím, co by maturity vlastně měly testovat – zda pro život potřebné 

záležitosti jako gramatika nebo všeobecný přehled včetně témat, se kterými se studenti 

nesetkali. Cituje ministra kultury Daniela Hermana, podle nějž znalost Bible patří k základní 

kulturní výbavě, a učitele Střední odborné školy v Boskovicích, který oponuje tím, že dějepis 

má na škole malou hodinovou dotaci a že jeho studenti mají přehled, ale v technických 

tématech. Novinářka tvrdí, že není přesně určeno, co má maturant k testu vědět, a že maturita 

má být předvídatelná.
57

 15. května server ihned.cz informoval o výsledcích maturit – zkoušku 

nesložilo 15,7 % středoškoláků. Nejlépe dopadli studenti gymnázií a nejhůře žáci z nástaveb. 

Šéf Cermatu sdělil, že otázka na Jidáše byla podle výsledků speciální komise v pořádku a že 

i ostatní úlohy nebyly shledány jako problematické. Jméno učedníka zvládlo doplnit 50 % 

maturujících.
58
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Online deník Echo24.cz napsal: „Tolik propíraný Jidáš a Palladino poprsí nakonec 

nenatropilo tolik škody, jak se podle humbuku kolem testu z češtiny zdálo.“
59

 Češtinu bude 

opakovat 6,5 % žáků a nejhůře dopadla matematika, kterou nezvládlo 24 % studentů, jak se 

dozvídáme z článku. Úspěšnost byla v roce 2015 přibližně stejná jako v loňských letech. 

Autor článku také zmiňuje, že komise na zadání testů nenalezla žádné závady.
60

 Nepotvrdily 

se tak teorie, že testy byly těžší nebo vycházely z nelegitimních požadavků na žáka. 

Argumentaci u diskusních příspěvků pod výše zmíněnými články lze shrnout 

do několika okruhů, které ponecháváme v autentickém znění. Ti, kteří tvrdí, že otázka byla 

v pořádku, říkají, že a) se nejedná o ideologii, b) Bible je součástí evropské kultury, c) Jidáš 

se stal součástí frazeologie, d) je znám z popkulturních děl, e) ateismus neznamená kulturní 

negramotnost, f) jde o základ naší civilizace, g) jméno známé v dalších jazycích, h) žáci to 

neví, není to jejich vina, ale systému, i) otázka měla mnoho nápověd, j) ani to nebyl citát 

z Bible, ale ze seriálu, k) Bible je součástí výuky literatury a dalších předmětů.  

Proti byli diskutující, kteří nejčastěji zmiňovali, že a) je informace zcela nepotřebná 

pro práci, b) maturant nemusí vědět vše, c) jsme ateistická země, d) Bible je nudné čtení, 

e) Bible není faktická, ale smyšlená, f) základem naší kultury je etika, nikoli náboženství, 

g) zadání bylo zmatené, h) Bible se na školách neučí a učit nemá, i) jsou důležitější literární 

památky a j) jde o vnucování víry. 

Mezi těmito dvěma ostře vymezenými názorovými proudy jsou příspěvky, jejichž 

autoři a) upozorňují, že úloha byla pouze za dva body, b) si stěžují na celkově nízkou úroveň 

středního vzdělání, c) kritizují nespravedlivý koncept státních maturit, devalvaci vzdělání, 

d) tvrdí, že maturity by na některých oborech vůbec být neměly, e) kritizují fakt, že vysoké 

školy na výsledky maturity příliš nehledí. Jak je pro internetové diskuse typické, objevují se 

i reakce zcela demagogické, nelogické a konspirační, které hovoří o plíživé rekatolizaci 

v českém školství, podplacených autorech testu nebo církevní propagandě.  
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1.4 Pokrytí kauzy v rozhlasových a televizních stanicích 

Ministr Chládek byl 10. května hostem pořadu Press klub na rádiu Frekvence 1, 

v němž chválil průběh maturit, zároveň však řekl, že o několika sporných otázkách včetně 

Jidáše ví a nechal si od Cermatu vypracovat zpětnou vazbu: „[…] ty otázky musí vycházet 

z rámcových vzdělávacích programů, to znamená, zjednodušeně řečeno, otázky musí být 

na to, co se učí na školách.“
61

 15. května proběhl na stanici ČRo Dvojka rozhovor s rektorem 

Karlovy univerzity Tomášem Zimou. Jedním z témat byly i sporné otázky z didaktického 

testu. Moderátorka spor krátce představila, připomněla, že vznikla řada humorných reakcí, 

a zeptala se, co by student měl v rámci všeobecného přehledu vědět. Rektor odpověděl: „Tak 

mně se líbí, jak současná společnost chce mít vždycky kauzy a nějaký konflikt. Přece řada věcí 

by se měla řešit normálně. Jaká je to kauza, že maturant nezná základní věci naší civilizace, 

o které jsme, i když ve velmi ateistickém státě, jako je Bible a prostě ty základní jména, David, 

Goliáš, Jidáš, apoštolové, panna Marie, prostě to jsou tak základní pojmy, že by to student, 

který ukončuje jaksi vrchol svého středoškolského vzdělání, že toto neví.“ Debata se poté 

dostala do obecnější roviny, kdy se rektor zamýšlel nad tím, že je třeba si určit, co by 

maturant měl umět, když opouští školu. Podle něj se nároky přímo nesnižují a znalosti se 

přesouvají jinam, je však podle něj nesmyslné spoléhat neustále na Google, protože bez 

solidního základu člověk nerozezná, jaký výsledek je špatný a jaký správný.
 62

 

6. května byla v Televizních novinách na stanici Nova odvysílána reportáž „Studenti si 

hromadně stěžují na náročnost maturity z češtiny,“ video či přepis však nejsou k dispozici. 

15. května informovala Česká televize o výsledcích maturit v pořadu Události. V reportáži 

redaktor drží v ruce knihu Jistě, pane ministře 2 a říká: „Je to kniha plná typického britského 

humoru. Úloha, která z ní vychází, ale moc maturantů nepobavila. […] To, že přízvisko 

Iškariotský patří zrádci Ježíše Krista Jidášovi, nevěděla polovina studentů.“
63

 Následuje 

krátký rozhovor s jedním z maturantů, který říká, že byl zaskočen počtem otevřených úloh 

z češtiny. Reportáž pokračuje informacemi o neúspěšnosti maturantů v matematice 

a vystoupením ředitele Cermatu, který konstatuje, že komise žádnou vadu na testech 

neshledala. Reportáž byla znovu odvysílána týž den v pořadu Události, komentáře, v němž 
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byl hostem ministr Chládek, který hovořil o výsledcích maturit. Zmiňuje, že ministerstvo 

musí provést analýzu některých sporných otázek, kvality zkoušky i předmětů samotných. 

Moderátor se ministra ptal, zda otázka s Jidášem patří do všeobecného přehledu. Chládek 

odpověděl, že ano. Vysvětloval, že otázky byly vytipovány z Rámcových vzdělávacích 

programů a měly mít různou obtížnost. Ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou Renata 

Schejbalová souhlasila a dodala: „Navíc v tom testu bylo tolik indicií, že tam opravdu jako 

museli toho Jidáše najít.“
64

 

 

1.5 Reakce odborné veřejnosti a Cermatu 

Ke sporné otázce v didaktickém testu se vyjádřilo několik učitelů, odborníků 

na vzdělávání, ale také politiků (viz ministr kultury Herman výše). Uveďme si tři konkrétní 

příklady reakcí. Dana Koutecká ze společnosti SCIO, která je společností připravující 

přijímací zkoušky na některé vysoké školy, v komentáři pro Respekt.cz konstatuje, že postava 

z Nového zákona nám zaměstnání nezajistí. Píše, že maturita se „[…] získává za odříkání 

správných hesel. Jako třeba JIDÁŠ - ZRÁDCE. Ale Jidášův příběh ukazuje, že mít štempl 

„Ježíšův učedník“ nestačilo. Důležité bylo, jestli učedníci opravdu porozuměli tomu, čeho 

byli součástí. Tak co kdybychom se přestali přít o to, jestli k všeobecnému základu patří znát 

to či ono jméno, ale začali hledat, k jakému porozumění mají čtyři roky na střední škole 

vést?“
65

 V poslední větě se zamýšlí nad tím, zda by nebylo lepší, kdyby nám nezáleželo 

na tom, jestli je nebo není vzdělání ukončeno maturitou.  

Pavel Svoboda, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK, na svém blogu 

napsal, že studoval za hluboké normalizace, ale i tehdy jim profesor říkal, že Bible patří 

k všeobecnému základu i nevěřících. Dále píše: „Naše myšlení funguje mj. na bázi srovnávání 

a kombinování informací. Abychom mohli srovnávat, musíme mít v hlavě srovnávací materiál. 

Spolehnutí na to, že vše nám prozradí strýček Google, často k přemýšlení nepomůže. 

                                                 
64

 (Ne)úspěšné maturity. In: Události, komentáře [televizní pořad]. ČT1 15.5.2015 22:00. Dostupné také z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370515/. 
65

 KOUTECKÁ, Dana. Jidáš vám zaměstnání nenajde. Respekt.cz [online]. Economia, 7.5.2015 [cit. 2016-04-

03]. Dostupné z: http://www.respekt.cz/externi-hlasy/jidas-vam-zamestnani-nenajde. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370515/
http://www.respekt.cz/externi-hlasy/jidas-vam-zamestnani-nenajde


 

22 

 

A i kdyby, znamená to, že přemýšlet můžeme, jen jsme-li on-line. V případě výpadku elektřiny 

má mozek pauzu.“
66

 

K tématu se vyjádřila také Asociace češtinářů, podle níž je úloha v pořádku. Jako 

argument je zmíněn Katalog požadavků, podle nějž si student musí uvědomovat 

interdisciplinární souvislosti. Bible je podle Asociace: „kniha primárně náboženská, ale v naší 

literárněhistorické a pedagogické tradici je pojímána též (ne-li přednostně) jako literární 

památka prvního řádu – s obrovským množstvím poučení, moudra, filozofie. Pokud někdo 

namítá, že předmětná úloha nepatří do maturitního testu, naprosto nepochopil, že maturitní 

zkouška má ukázat mj. i jistý všeobecný rozhled kandidáta.“
67

 Dalším argumentem také je, že 

pro správnou odpověď nemusel maturant znát primární zdroj a že zadání obsahovalo dvě 

výrazné indicie. V textu také stojí, že jméno Jidáš „prošlo procesem apelativizace, tedy 

proměnou na jméno obecné (viz Encyklopedický slovník češtiny, str. 43), a píše se pak 

s malým „j“. […] Žijeme v jistém civilizačním okruhu, který vyznává hodnoty předávané po 

dlouhá staletí Novým zákonem. Zde nejde (jen) o víru, ale o kulturní a jazykové dědictví.“ 

Prohlášení končí sdělením, že autoři testů mohou předpokládat, že za roky studia se žáci 

s příběhem Ježíše někde setkali – a to i mimo školu. Zároveň je zmíněn fakt, že úloha byla 

pouze za dva body. 

Cermat v tiskové zprávě z 16. května uvádí, že k testu z českého jazyka a literatury se 

dostavilo celkem 66 985 maturantů a 61 877 (92,4 %) jich test úspěšně absolvovalo. 

Informuje, že veškeré testy prošly kontrolou validační komise a nezávislé odborné komise 

MŠMT, které konstatovaly: „Úlohy v testech byly, dle závěrů komisí, jednoznačně 

formulovány a měly vždy jedno správné řešení. Náročnost didaktických testů odpovídala 

nárokům na maturanty stanoveným Katalogy požadavků.“
68

 Nicméně 9. října Cermat vydal 

zásadní tiskovou zprávu: „Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého 

jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání […] seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů 

                                                 
66

 SVOBODA, Pavel. Zrádce Jidáš a Volkswagen Amadeus Mozart. Aktuálně.cz [online]. Economia, 7.5.2015 

[cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-svoboda.php?itemid=25211. 
67

 KOSTEČKA, Jiří. K úloze o Jidášovi v maturitním didaktickém testu jaro 2015. Asociace češtinářů [online]. 

6.5.2015 [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://www.ascestinaru.cz/k-uloze-o-jidasovi-v-maturitnim-didaktickem-

testu-jaro-2015/. 
68

 Školy i žáci znají výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Nová maturita.cz [online]. 

16.5.2015 [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://www.novamaturita.cz/skoly-i-zaci-znaji-vysledky-didaktickych-

testu-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1404037886.html. 

http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-svoboda.php?itemid=25211
http://www.ascestinaru.cz/k-uloze-o-jidasovi-v-maturitnim-didaktickem-testu-jaro-2015/
http://www.ascestinaru.cz/k-uloze-o-jidasovi-v-maturitnim-didaktickem-testu-jaro-2015/
http://www.novamaturita.cz/skoly-i-zaci-znaji-vysledky-didaktickych-testu-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1404037886.html
http://www.novamaturita.cz/skoly-i-zaci-znaji-vysledky-didaktickych-testu-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1404037886.html


 

23 

 

a hnutí […]. Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky.“
69

 Na znění se 

podíleli učitelé všech typů středních škol nebo Ústav pro českou literaturu AV ČR a seznam 

je závazný pro maturitu v roce 2016. Součástí seznamu je Starý i Nový zákon.
70
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2. Teoretická část 

2.1 Populární kultura 

Tato práce nabídne několik příkladů kulturních děl, v nichž se vyskytuje postava 

Jidáše, a to zejména v popkultuře. Vzhledem k překrývání definic masové a populární kultury 

je třeba určit, z jakých pozic bude práce vycházet. V jednom ze slovníků čteme, že masová 

kultura je „[…] souhrnem kult. hodnot šířených prostřednictvím masové komunikace nebo 

kult. hodnot osvojených nejširším publikem.“
71

 Pojem „populární kultura“ se do širšího užití 

dostal v polovině 19. století a označoval kulturu mas, která stála v opozici vůči kultuře vyšší 

třídy či tzv. vysoké kultuře. Definice termínu se v průběhu let proměňovala v závislosti 

na tom, jak se vyvíjela společnost a technologie.
72

 Zkratka popkultura (anglicky pop culture) 

se začala užívat v druhé polovině 20. století. V dnešní době už není termín vždy spojován 

s masovým divákem a čtenářem a postrádá konotace k socioekonomickému statusu, jak tomu 

bylo dříve. Populární kultura se někdy užívá i k označení masové kultury, která má počátky 

v době průmyslové revoluce a rozvoje střední třídy.
73

 

Sociologové z tzv. Frankfurtské školy se kulturou zabývali v souvislosti s pojmem 

„kulturní průmysl“, který Theodor W. Adorno a Max Horkheimer představili ve své knize 

Dialektika osvícenství (1947). Ve všech odvětvích kulturního průmyslu se dle nich nalézají 

produkty, které jsou určeny pro masovou konzumaci. Kulturní průmysl coby nástroj ideologie 

viní z toho, že zneužívá masy k tomu, aby u nich rozšiřoval a utužoval mentalitu, u níž 

předpokládá, že je daná a nemění se. Motivem je zisk, pro který musí být kultura 

komercializována. Dochází také ke spojení vysokého a nízkého umění, která byla oddělena 

tisíce let, a vážnost vysokého umění ničí úvahy o jeho účinnosti, jak píše Adorno.
74

 Autoři 

konfrontovali americkou masovou kulturu s evropskou lidovou, která je podle jejich názoru 
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v úpadku. Podle slovníkové definice autoři: „Docházejí k závěru, že pervertující 

a glajchšaltující vliv Hollywoodu, médií a populární hudby lze překonat pouze intelektuální 

vysokou kulturou.“
75

 Na to reagují britská kulturální studia (cultural studies), jejichž 

představitelé Richard Hoggart, Edward P. Thompson a Raymond Williams chápou populární 

kulturu jinak: „Tato představa chápe recipienty jako partnery, kteří se aktivně podílejí 

na komunikaci, a ne jako oběti vůle vydané napospas masmédiím.“
76

  

Teoretik kulturálních studií Stuart Hall konceptem kódování/dekódování představil 

novou teorii. Recipient dle něj kulturní sdělení pouze pasivně nepřijímá, ale spolupodílí se na 

jejich významu. Zaprvé jej může číst preferovaným způsobem, tedy akceptovat sdělení podle 

záměru jeho kódovatele. Druhý je postoj vyjednaného kódu, což znamená, že recipient rozumí 

sdělení, ale má k němu vlastní postoj, třetí variantou je opoziční kód, kdy příjemce 

preferovaný kód odmítne a nahradí ho vlastní a někdy zcela opačnou interpretací.
77

 Americký 

teoretik John Fiske na teorii navázal. Vnímá recepci populární kultury jako aktivní proces, při 

němž text coby otevřený kód dotváříme a modifikujeme podle sebe. Masová kultura se 

od populární liší tím, že při její recepci dochází pouze ke konzumaci prefabrikovaných 

a stabilizovaných významů, zatímco u popkultury je při vnímání zapotřebí kreativity.
78

 

Čtenáři populárních textů jsou zároveň i jejími producenty. Zmiňuje fanoušky, kteří jsou 

podle něj velice silně spjati s popkulturou tím, že se na ní aktivně podílejí. Jako příklad uvádí 

plakáty na zdech pokojů fanoušků, styl oblékání nebo účesy, kterými dávají najevo svou 

kulturní a sociální oddanost, čímž aktivně participují na tom, že dané významy ve společnosti 

cirkulují. Fanoušci seriálu vymýšlí různé povídky se svými oblíbenými protagonisty, 

teoretizují, co se může stát v dalších epizodách, a tím se text stává zdrojem nekonečně nových 

textů.
79

 K optimistickému pojetí Fiskeho se skepticky postavili představitelé kulturálních 

studií Maeghan Morrisová nebo Lawrence Grossberg. Podle nich populární kultura proniká 

do masové a vice versa. Považovali tak tyto „[…] kulturní výměnné procesy současně jako 

komerční a ideologické strategie vedené cílem přivlastnit si určité kulturní statky.“ Zároveň 
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však uznávali, že popkultura díky své flexibilitě a dynamice umožňuje „[…]společensky 

marginalizovaným skupinám možnost sebevyjádření a sebeprezentace.“
80

 

Masovou kulturou se zabýval i Umberto Eco. V knize Skeptikové a těšitelé
81

 kritizoval 

např. pojem midcult Dwighta MacDonalda, který jej přisoudil středním vrstvám, což Eco 

odmítl. Domníval se, že konzumaci kultury není možné omezit na určitou vrstvu. Eco přesnou 

definici masové kultury sice neformuloval, psal však o produktech populární kultury 

(např. o komiksech se Supermanem) s nesmírným zaujetím a erudicí, které podle mého 

osobního názoru měly v akademických kruzích velký vliv na to, že se na popkulturu přestalo 

nahlížet jako na něco nízkého a okrajového.  

Z výše uvedeného vyplývá, že ostré vymezení rozdílů mezi populární a masovou 

kulturou je problematické. Fiskeho rozlišování je zásadním příspěvkem k tématu:  

„Veškerá kulturní velkovýroba se může stát součástí popkultury, ale valná část se 

jí reálně nikdy nestane. Mýlí se ti, kdo si myslí, že komodity vyráběné a distribuované 

velkovýrobci masové kultury jsou synonymní s populární kulturou. Důvodem je 

především enormně silný proces vylučování. […] Z pěti televizních show, umístěných 

do hlavního vysílacího času, se čtyři nedožijí ani konce své první sezóny. Kulturní 

průmysl nedokáže rozpoznat, který z jeho produktů bude vyzdvižen do sféry populární 

kultury. […] To, co se obvykle vnímá a označuje jako masová kultura, je velkovýrobní 

vstupní bránou celého procesu produkce kulturních komodit. Některá díla masové 

kultury si lidé vyberou, předělají je, zrecyklují či je produkují znovu a jinak; až tento 

výsledek je populární kulturou. Populární kultura je kulturou činností a procesů a není 

kulturou komodit jako masová kultura, ale ani kulturou textů a uměleckých předmětů 

jako vysoká kultura.“
82

  

Práce tak bude uvádět příklady děl, která budou v každém z případů patřit do masové 

kultury. Mluvíme tedy o produktech kultury, které šíří masová média, tj. taková média, která 

mohou být masově reprodukována.
83

 V tomto případě se zaměříme zejména na televizi, kino, 

hudbu a divadlo, jejichž produkty se u většiny příkladů dostaly do sféry populární kultury. 
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Utvořil se u nich činný fandom, tedy fanoušci, kteří se podle Fiskeho kolem daného díla často 

velmi entuziasticky sdružují a aktivně kolem něj vytváří již zmíněné metatexty. Podle jeho 

pojetí nevstupuje dílo do populární kultury jen skrze selekci a zamítnutí jiných děl. Zahrnuje 

právě produktivní využití jeho významů pomocí různých reprodukcí. Tento proces se 

primárně nezaměřuje na kvalitu, ale spíše relevanci. Fanoušky tak spíše než dílo samotné 

zajímá, co s ním lze udělat dále. Tato práce tak nebude posuzovat estetické kvality kulturních 

produktů, podle kterých se odjakživa rozlišovala populární a vysoká kultura na zábavu 

a umění.
84

 Důraz bude kladen na známé seriály, kolem kterých se utvořily právě aktivní 

fandomy. Ty mají vlastní webové stránky, kam nahrávají české titulky, zábavní videa, 

diskutují či pořádají různá setkání (tzv. cony), a jsou produktivní i v době, kdy se seriál 

nevysílá. 

Produkty distribuované masmédii jsou v dnešní době přístupné přes internet, skrze 

nějž sledujeme online vysílání televize, v níž může být vysílán jak seriál, tak divadelní 

záznam. Můžeme si také na monitoru číst e-book či poslouchat hudbu. Internet, potažmo 

zpravodajské, zájmové servery a sociální sítě jsou kanály, které produkty kultury v různých 

kontextech zmiňují, čímž zvyšují jejich popularitu. Internet je vlastní právě současné generaci 

maturantů. Velkou roli počítače v životě mládeže potvrzuje sociolog Petr Sak: „Mládež nejen 

že je skupinou s největší disponibilitou počítačů a počítačovou gramotností, ale počítač je pro 

ni také vysokou hodnotou. Vlastnictví počítače je pro mládež mezníkem mezi chudobou 

a normalitou.“
85

 Mohli bychom zkoumat i další masmédia jako rozhlas, noviny, časopisy, 

počítačové hry nebo i letáky. Cílem práce není nabídnout vyčerpávající výčet, ale 

reprezentativní vzorek napříč populární kulturou, v níž je možné na postavu Jidáše narazit. 

Jedním z účelů masmédií je recipienty bavit a právě zábavní obsahy jsou u mladých lidí 

oblíbené: „Právě snadná srozumitelnost a prožitek rychlé, nezatěžující odezvy činí 

ze zábavních obsahů zvlášť lákavý typ mediální produkce pro dospívající, zrající jedince, kteří 

ještě nejsou vybaveni k tomu, aby podbízivost zábavních obsahů identifikovali.“
86

  

Vybrané příklady vycházejí také z věku maturantů, kterým je v době zkoušky kolem 

18 let. Nelze tak u nich předpokládat velkou znalost filmů starých desítky let. Není možné 
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také předpokládat, že maturanti mají velký zájem o četbu klasických děl literatury
87

 či že jsou 

studenti podrobně obeznámeni s výtvarným uměním, v němž se Jidáš vyskytuje. Možným 

rozšířením práce by bylo provedení rozsáhlého výzkumu, který by zjišťoval zájmy dnešní 

mládeže, z nichž by pak bylo možné vyvodit reprezentativní výsledky. Na úrovni magisterské 

práce by takový výzkum v oblasti sociologie mládeže bylo možné realizovat jen stěží. Bylo 

by také teoreticky možné vycházet z dat sledovanosti, ta ovšem nejsou pro jednotlivé seriály 

dostupná. Je tedy nutné se uchýlit k simplifikovanému pojetí mládeže. Práce vychází 

z premisy, že v Česku jsou do jisté míry oblíbené stejné pořady jako v USA – a částečně se 

tak vrací k starší definici, která vnímá popkulturu jako kulturu importovanou právě z USA. 

John Storey uvádí, že kulturní „amerikanizace“ světa je nepopiratelná ze dvou důvodů. Cituje 

Andrewa Rosse, podle kterého hrála ve Spojených státech populární kultura institucionálně 

i společensky větší roli než v Evropě a také po delší dobu. Druhým důvodem je podle Storeye 

fakt, že americká kultura je celosvětově dostupná, byť zůstává otázkou, jak je kultura 

konzumována.
88

 Autor v knize uvádí šest různých definic populární kultury. Jedna z nich 

chápe popkulturu jednoduše jako to, co je mezi lidmi velmi oblíbené a co má rádo mnoho lidí. 

Můžeme tak zkoumat prodeje DVD nebo knih, pokud se však neshodneme na čísle, při 

kterém daný produkt vstupuje do „populární“ sféry, definice se rozpadá. Zároveň však 

produkty vyšší kultury mohou dosahovat vysokých prodejů – a dostat se tak do populární 

kultury.
89

  

 

2.2 Kdo byl Jidáš 

V knize Velký kód píše Northrop Frye v souvislosti s biblickou symbolikou o obrazech 

tzv. apokalyptického světa, kam spadají např. obrazy pastvin nebo měst. Ty Bible ukazuje 

v podobě zjevení jako vizi a model, který dává snažení lidí nějaký cíl. V opozici pak stojí 

démonické obrazy pustin, zřícenin nebo hyen, do nichž se promění úspěch a bohatství 

okolních národů Izraele. Mezi těmito typy výjevů stojí starozákonní obrazy, které autor 

definuje jako „symboly či podobenství existenciální podoby spásy v Novém zákoně.“
90

 Do nich 

spadají ženské postavy, které dělí na dvě skupiny, tj. mateřské (matky) a manželské (nevěsty). 
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Panna Maria patří k apokalyptickým mateřským postavám, k nevěstám pak postava žena 

z Písně písní a Jeruzalém ze Zjevení Janova, který zde symbolizuje křesťanskou církev. 

Démonickým opakem nevěsty je Babylón coby milenka Antikrista. Eva a Ráchel jsou 

přechodnými typy mezi démonickou a mateřskou postavou matky. Izrael je pak označován 

jako vyvolená Boží nevěsta, i když je Bohu nevěrná, a to např. v Ezechielovi. Cizoložnice, 

která získá odpuštění, je podle Frye „přechod od démonické Nevěstky k apokalyptické 

Nevěstě, a symbolizuje vykoupení člověka.”
91

 V evangeliích ji najdeme u Lukáše 7,36–50 jako 

„hříšnici“, která Ježíši líbala nohy a pomazala jej. V osmé kapitole Janova evangelia zabrání 

Ježíš tomu, aby byla ukamenována žena, která je přistižena při cizoložství. Tyto postavy jsou 

často ztotožňovány s Marií Magdalenou, o které se však explicitně dočteme v osmé kapitole 

Lukáše pouze to, že z ní Ježíš vyhnal démony. Přesto je však často vnímána jako nevěstka 

nebo žena, která Ježíše pomazala vonnými oleji. 

Velmi úspěšná kniha Šifra mistra Leonarda (2003) amerického spisovatele Dana 

Browna z postavy učinila dokonce Ježíšovu partnerku, se kterou měl dceru – jejich potomci 

mají dodnes žít ve Francii. Po knižním bestselleru následovala stejnojmenná filmová 

adaptace, které zaznamenala značný komerční úspěch.
92

 Ač se jedná o dílo fikce, může být 

matoucí, že vychází z údajně důvěryhodného výzkumu, který byl shrnut v knize Svatá krev 

a svatý grál (2003). Brown tak u široké veřejnosti zpopularizoval již známou hypotézu 

o Ježíši a Marii Magdaleně coby jeho družce. Tyto informace se měly podle Brownovy knihy 

nacházet v evangeliích, která církev tajila. Kontroverzní zjištění ze Svaté krve a svatého grálu 

byla označena za konspirační teorie a pseudohistorické nálezy.
93

 Podobně bylo demaskováno 

Brownovo dílo, které ač bylo románem, prezentovalo se hned v úvodu jako kniha, která 

obsahuje pouze pravdivý popis různých dokumentů, uměleckých děl atd.
94

 Nelze však 

ignorovat, že různá literární i jiná díla si fakta upravují a manipulují s nimi, aby autoři 

vytvořili atraktivní produkt, který zaujme široké masy. Stává se pak součástí popkultury, v níž 

se po celé roky opakují informace, které časem přijmeme jako pravdivé – a už nás ani 

nenapadne je ověřovat.  
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Podobně zkreslenou či zdánlivě jasnou představu mohou mnozí mít o Jidáši 

Iškariotském, který se v průběhu staletí stal v kultuře prototypem židovského zrádce, 

ztělesněním zla a nízkosti. Do běžné řeči se dostala spojení jako „jidášský polibek“, „jidášská 

povaha“ či „jidášský groš“. Na Zelený čtvrtek se pečou tzv. „jidáše“, které mají zamotané 

tvary, jenž mají symbolizovat provaz, na kterém se Jidáš oběsil. Houba bolcovitka bezová, 

která roste na bezu, nese název Jidášovo ucho, čímž odkazuje na legendy, že se Jidáš oběsil 

právě na bezu.
95

 Jedná se o postavu, která se objevuje napříč dějinami (křesťanství) v próze, 

poezii, dramatech či výtvarném umění a hudbě, což není v celé šíři možné v této práci 

obsáhnout. Objevují se nové interpretace a figura je reflektována i v románech posledních let. 

Poznání Jidášovy postavy tak výrazně překračuje úzký okruh teologů a religionistů, neboť se 

začlenila do obecného kulturního povědomí a nalézáme ji v nejnovějších produktech 

popkultury, čemuž se bude práce věnovat v dalších kapitolách. Biblisté nabízejí širší výklady 

jeho skutku a odmítají se spokojit s interpretací, že Jidáš byl čiré zlo. Jedná se však 

o komplikovanou postavu, o jejíchž pohnutkách, motivacích a pozadí znalci Bible dodnes 

diskutují.
96

 Historické skutečnosti zastínila pozdější převyprávění jeho příběhu, která vznikla 

stovky let po jeho smrti. Vliv na to, jak lidé postavu vnímají, měly samozřejmě i jiné druhy 

umění než pouze literatura. Nahlédneme-li do nejstarších pramenů, kterými jsou v tomto 

případě novozákonní texty, dostaneme pouze malé množství informací, které nechává prostor 

na mnohé otázky.  

Vnímání Jidáše se pohybuje od konzervativních výkladů přes provokativní 

až k banalizaci či démonizaci postavy. V posledních dvou stoletích je patrná snaha 

o zproblematizování dosavadních výkladů a reinterpretaci postavy.
97

 Přistupovat k Jidášovi 

lze však nejenom z teologických pozic, ale i psychologických, etických, antropologických 

či politických, čemuž se práce bude stručně věnovat později. Přehodnocování této 

kontroverzní figury ovlivnil objev Jidášova evangelia, které bylo veřejnosti představeno 

v roce 2006. Nabízí poněkud jiný pohled než kanonická evangelia Bible.  
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Nejstarším textem, kde se o Jidášovi píše, nejsou evangelia, která vznikla zhruba 35 až 

65 let po Ježíšově životě, ale spisy apoštola Pavla, které vznikly o několik let dříve. Pavel se 

však pouze zřídka zmiňuje o postavách z evangelií. Jedinou zmínkou je pasáž: Já jsem přijal 

od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal 

díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ 

(1K 11,23–24). Noc zrady je nepřímou zmínkou o Jidášovi. Přední americký biblista Bart 

D. Ehrman dodává, že řecké slovo paradidomi, které Pavel v listech opakovaně používá, 

znamená i „dát nebo předat někoho či něco někomu jinému“.
98

 Vzhledem k tomu, že Pavel 

explicitně nezmiňuje Jidáše, bylo by dle Ehrmana lepší pasáž přeložit jako Pán Ježíš v tu noc, 

kdy byl vydán, což implikuje skutek Boha, který vydal svého syna na smrt kvůli jiným lidem. 

Pokud je druhý překlad správný, není v Pavlových listech žádná zmínka o Jidáši. O jeho zradě 

Pavel nic nemusel vědět, což naznačuje pasáž […] ukázal se Petrovi, potom Dvanácti 

(1K 15,5), kdy se Ježíš zjeví svým učedníkům. Evangelista tím však může myslet zkratku, 

která obecně odkazovala na učedníky kolem Ježíše, aniž by jich bylo v danou chvíli přesně 

dvanáct, nebo skutečně nevěděl o Jidášově činu.
99

 

 

2.2.1 Původ Jidášova jména 

Přídomek Iškariotský v překladu z hebrejštiny znamená „muž z Kariotu“, což byla 

malá víska v jižním Judsku. Ježíš a ostatní apoštolové pocházeli z Galileje, Jidáš byl tak 

jediným apoštolem, který se narodil jinde.
100

 Zmínka o Kariotu se však nikde v Novém 

zákoně nenachází, dočteme se o něm pouze dvakrát ve Starém zákoně.
101

 Zenon Kosidowski 

uvádí, že existovala dvě městečka nazvaná Kariot. Jedno se nacházelo v Galileji a druhé 

v Moabu na východním břehu Mrtvého moře, což by znamenalo, že Jidáš mohl být Židem 

pohanského původu.
102

 Pouze v Janově evangeliu
103

 se dočteme, že Jidáš byl synem Šimona 

Iškariotského, své přízvisko tak mohl zdědit po otci.  

O významu Jidášova přídomku se vždy vedly diskuse. Starší názory uváděly, že jméno 

Iškariot je odvozeno od latinského sicarius. Sikarioni byli součástí zélótů – protiřímsky 
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smýšlející skupiny Židů, která bojovala za svobodu svého národa. Jidáš je označen jako zélót 

v starolatinském překladu. Sikariové byli radikálnější, protože své cíle likvidovali tak, že se 

vmísili do davu a ubodali je krátkou dýkou (sica) dřív, než mohly utéct. Jidášovo jméno by 

tak metaforicky odkazovalo k chladnému „útoku ze zálohy“, kterým bylo vydání Ježíše 

vojákům. Přesvědčivé důkazy k původu jména a motivům Jidáše neexistují.
104

 Zároveň lze 

namítnout, že pokud by Jidáš skutečně patřil k sikariům, mohl Ježíše rovnou zabít, a nemusel 

by ho tak vydávat úřadům. Podle studie Róberta Sarka může být Jidášovo přízvisko odvozeno 

z aramejského šqr, což znamená „být falešný či lhát“. Další teorie uvádějí, že jeho jméno 

odkazuje k tomu, že měl zrzavé vlasy a červenou kůži nebo že se živil jako pěstitel ovoce.
105

 

V Janově evangeliu se dozvídáme, že byl pokladníkem Ježíšovy skupiny, další evangelia to 

však explicitně nezmiňují. Podobně nesourodé jsou i další informace o této postavě, jak 

dokazuje komparace biblických evangelií.  
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3. Jidáš v biblických evangeliích 

O Jidášovi se dočteme více v prvních třech novozákonních evangeliích, a to podle 

Marka, Matouše a Lukáše.
106

 Jedná se o tzv. synoptická evangelia, neboť mají jednotnou 

osnovu v popisu zásadních etap Ježíšova působení a často se shodují i ve slovních 

formulacích. Badatelé předpokládají, že Matoušovo a Lukášovo evangelium čerpalo 

z Markova evangelia, které je nejstarší. Janovo evangelium vzniklo později a je větším 

zamyšlením nad hlubokým významem osobnosti Ježíše a jeho díla. Zpracování a rozvržení 

látky se od synoptických evangelií odlišuje. Pisatel se v něm představuje jako Ježíšův 

učedník, autorství však nelze verifikovat podobně jako u dalších evangelií.
107

  

Při rozboru evangelií je třeba vědět, s jakým úmyslem, informacemi a jakou formou 

byly texty psány. Přístupy evangelistů byly různé, liší se tak popis Ježíšova příběhu 

i vedlejších postav včetně Jidáše. Aniž by se práce věnovala jejich podrobné analýze, která je 

předmětem řady studií a knih, je třeba zmínit alespoň zásadní rozdíly v evangeliích. 

 

3.1 Jidáš v Markově evangeliu 

Markovo evangelium je nejstarší a také nejkratší. Ježíšova totožnost je v něm popsána 

jako nepoznaná, a to i ze strany učedníků. Ti stále nechápou, že Ježíš je Mesiášem, který bude 

trpět, a nerozumí jeho úkolu. Jidáš také patří k těm, kteří nechápou. Ehrman vysvětluje: „Na 

rozdíl od ostatních se svým nepochopením něco provede. Je tím, kdo vydá Ježíše úřadům.“
108

 

O postavě se však nedozvíme příliš mnoho informací, což je ve shodě s Markovým stručným 

a nevysvětlujícím stylem vyjadřování, jak dodává Ehrman. 

První zmínka o Jidášovi je při vyjmenování dvanácti
109

 apoštolů: Ustanovil těchto 

dvanáct: Petra – toto jméno dal Šimonovi – Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal 

jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, 

Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak 
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zradil. (Mk 3,16–19). Dále o Jidáši čteme dva dny před pesachem
110

, významným svátkem 

Židů: Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby ho zradil. Ti se zaradovali, 

když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. 

(Mk 14,10–11). Pasáž navazuje na úsek, v němž se velekněží chtějí Ježíše zmocnit, avšak ne 

při svátečním shromáždění, kde by hrozilo vzbouření lidu. Ehrman se domnívá, že Marek 

podává protichůdné informace, neboť při souzení Ježíše kněžím nevadí davy dokonce 

podněcovat k reakci.  

Při poslední večeři Ježíš předpoví zradu: „Amen, amen, pravím vám, že jeden z vás 

mne zradí, ten, který se mnou jí.“ (Mk 14,18). Učedníci se ptají, o kom mluví. Řekl 

jim: „Jeden ze Dvanácti, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je 

o něm psáno, ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl 

vůbec nenarodil.“ (Mk 14,20–21). Aniž by bylo zmíněno konkrétní jméno, čtenář ví, že jde 

o Jidáše. O Jidášovi se dočteme při zatčení, kdy Ježíš říká: „Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se 

ten, který mne zrazuje.“ Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, 

zákoníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil 

znamení. Řekl: „Kterého políbím, ten to je; toho zatkněte a pod dozorem odveďte.“ Když 

Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl: „Mistře!“ a políbil ho. (Mk, 14,42–45). To je 

vše, co se o postavě v evangeliu dozvídáme. Badatelé si také všímají, že Petr, který Ježíše 

také zradil, má podle Markova evangelia šanci na odpuštění. Oproti tomu Jidáš vyznívá jako 

postava zatracená.
111

 

Implicitně naznačenou motivací pro zradu jsou podle evangelia peníze. Na základě 

Markova textu nabízí Ehrman několik možných vysvětlení. Jedním z nich je, že Jidáš jako 

jediný z učedníků pochopil Ježíšův záměr, kterým bylo nechat se soudit a zabít. Mesiáš byl 

Židy v prvním století vnímán jako božská bytost, která svrhne síly zla a ustanoví království na 

zemi, nebo velitel, který povede utlačovaný lid, nikoli jako někdo, kdo se nechá odsoudit 

coby zločinec. Jidáš, který věřil, že Ježíš má být králem, jeho vydáním doufal, že jej konečně 
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donutí se veřejně projevit a aktivně konat coby nový vůdce. Tuto teorii však narušuje to, že se 

Jidáš při soudním procesu nesnažil podnítit lid, aby se vzepřel římským autoritám.
112

 

 

3.2 Jidáš v Matoušově evangeliu 

Matoušovo evangelium, které vzniklo později než Markovo, je delší. Obsahuje pasáže 

Ježíšových kázání, která ostatní evangelisté nezařadili. Podle biblistů Matoušův text klade 

velký důraz na dodržování židovského zákona a často zdůrazňuje, že to, co Ježíš dělal, je jen 

naplněním židovských proroctví. Zároveň popisuje Židy negativněji než ostatní evangelisté. 

Za vydání Ježíše na smrt jsou dle něj zodpovědní zejména židovští velekněží, zatímco Pilát 

Pontský je upozaděn. Tyto faktory se odrážejí v tom, jak Matouš píše o Jidášovi. Vycházel 

sice z Marka, některé zmínky však upravil a přidal také pasáž o Jidášově smrti.
113

 

Stejně jako u Marka je Jidáš zmíněn coby Ježíšův učedník: Jidáš Iškariotský, který ho 

pak zradil. (Mt 10,4). Motivace vedoucí ke zradě Matouš popisuje zcela zřetelně – Jidáš se 

chtěl obohatit. Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím 

a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal 

vhodnou příležitost, aby ho zradil. (Mt 26,14–16). Podle Ehrmana tato chtivost koresponduje 

s Matoušovým zaměřením evangelia. Zmiňuje v něm, že se nemáme starat o materiální věci 

na Zemi nebo že nelze sloužit Bohu i penězům zároveň. Jidáše tak vykreslí jako člověka, 

kterému jsou peníze blízké, a uvádí jej jako příklad negativního učednictví.
114

  

Při poslední večeři Ježíš předpoví zradu a Matouš k ní přidává Jidášovu otázku. Na to 

řekl Jidáš, který ho zrazoval: „Jsem to snad já, mistře?“ Řekl mu: „Ty sám jsi to řekl.“ 

(Mt 26,25). Naplněním proroctví je i vyplacení 30 stříbrných za zradu. Matouš částkou 

pravděpodobně naráží na starozákonního proroka Zacharjáše, konkrétně pasáž: Tu mi odvážili 

jako mzdu třicet šekelů stříbra. (Za 11,12). Biblisté se však dle Ehrmana neshodují na smyslu 

pasáže, v níž tuto částku pastýř dostane při rezignaci na svou práci a poté se peněz vzdá. 

Matouš jej tak zřejmě považoval za špatného člověka, který za špatně konanou práci dostal 

peníze, které poté odmítl, což udělal podle evangelia i Jidáš. Matouš odkazuje i na další 

pasáže ze Starého zákona, čímž tedy Jidáš v božské rovině pouze naplnil to, co již bylo 
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předpovězeno. Na lidské úrovni pro něj byly motivací peníze.
115

 Zatčení je popsáno podobně 

jako u Marka, změnou je rozhovor Ježíše a Jidáše: „Buď zdráv, Mistře“, a políbil ho. Ježíš 

mu odpověděl: „Příteli, konej svůj úkol.“ (Mt 26,49– 50). Matouš přidává pasáž o Jidášově 

dalším osudu: 

 

Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet 

stříbrných velekněžím a starším a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale 

oni mu odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil peníze 

v chrámě a utekl; šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli: „Není dovoleno dát 

je do chrámové pokladny, je to odměna za krev.“ Uradili se tedy a koupili za ně pole 

hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje 'Pole krve' až dodnes. Tak se 

splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, 

na kterou ho ocenili synové Izraele; a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal 

Hospodin.' (Mt 27,3–10). 

  

Jidáš se tak za svůj čin kaje, badatelé si však kladou otázky, zda skutku opravdu 

litoval a proč se nepokusil Ježíši u soudu pomoct. Nelze však opominout, že Marek se mohl 

pouze doslechnout, že Jidáš zmizel. Rozhodl se evangelium vyprávět s důrazem na to, že 

i ten, který Ježíše vydal, došel k poznání, že to nebylo správné. Otázkou však zůstává, proč 

musel Jidáš nahlásit místo, kde se Ježíš nachází, když byl ve městě znám a lidem kázal 

veřejně: „Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mě.“ (Mt 25,55). 

K vypátrání by podle Pinchase Lapida nebylo třeba tajného agenta nebo někoho z Ježíšovy 

blízkosti. To by platilo v případě, pokud bychom přijali hypotézu, že Ježíš se skrýval, neboť 

byl vůdcem ozbrojeného povstání proti Římanům. Tato teorie se však v moderním bádání 

biblistů neuchytila, jak upozorňuje Lapide.
116

 

 

 

3.3 Jidáš v Lukášově evangeliu 

Lukášovo evangelium, stejně jako Matoušovo, vycházelo z Marka a vzniklo později. 

Lukášův popis Jidáše se od předchozího evangelia odlišuje, což vychází z autorova důrazu 
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na roli satana, který vyčkává na další příležitost: Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel 

od něho až do dané chvíle. (Lk 4,13). Podle Lukášova popisu jej Ježíš vždy překonal 

a učedníci také, nikoliv však Jidáš. Jeho zrada je zde poprvé popsána v souvislosti právě 

s ďáblem: Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 

Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali 

a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho 

vydal, až při tom nebude zástup. (Lk 22,3–6). Jidáš zde posloužil jako satanův instrument 

k zatčení Ježíše. Znovu se o něm dočteme u večeře, kde je nepřímo označen jako zrádce. 

V této pasáží chybí otázky apoštolů na jeho identitu.  

  

Při zatčení se Jidáš chystá Ježíše políbit, a ten prohlásí: „Jidáši, políbením zrazuješ 

Syna člověka?“ Z popisu vyplývá, že k polibku nedošlo, ale také to, že Ježíš měl celou situaci 

více pod kontrolou. Toto vykreslení Ježíše je patrné napříč evangeliem. Lukáš používá 

na rozdíl od předchozích evangelistů takové popisy, ze kterých Ježíš vychází jako osoba, která 

není ničena úzkostí a zoufalstvím z toho, že jej všichni opustili, ale jako někdo, kdo je 

vyrovnaný a situaci kontroluje. Potvrzením je pasáž, v níž při zatčení uzdraví useknuté ucho 

otroka a zabrání tomu, aby jej učedníci dále bránili meči.
117

 To je poslední informace, kterou 

se k Jidášovu příběhu dočteme ze synoptických evangelií.  

Skutky apoštolů se věnují šíření evangelijní zvěsti a jejich autorem je Lukáš, který byl 

lékařem a druhem apoštola Pavla na jeho cestách. Lukášovo autorství potvrzuje to, že text 

obsahuje mnoho lékařských termínů z tehdejší doby. Existují však i argumenty, které Lukáše 

zpochybňují, jak uvádí Kosidowski.
118

 Skutky obsahují zmínku o Jidášově smrti: „Z odměny 

za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny 

vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve 

svém jazyce Hakeldama, to znamená Krvavé pole.“ (Sk 1,18–19). Petr, autor citátu, označí 

zradu za čin, který byl již v Písmu dávno předpovězen, a musel se tedy stát. Toto 

deterministické pojetí podobné Lukášovu líčení rozšiřuje o další předpovězenou událost, 

kterou je zvolení nového učedníka (Matěje), jenž Jidáše nahradí a stane se svědkem 

zmrtvýchvstání Ježíše. 
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3.4 Jidáš v Janově evangeliu 

Janovo evangelium je nejranější a vzniklo zhruba deset let po Lukášově evangeliu 

a Skutcích apoštolů. Jan vypráví jiné příběhy než synoptikové, užívá odlišný jazyk a badatelé 

se domnívají, že při psaní nevycházel ze starších evangelií, ale z příběhů, které mezi lidmi 

kolovaly v orální podobě 60 let, než je sepsal. Pro jeho evangelium je charakteristické, že na 

rozdíl od ostatních je v něm kladen důraz na to, kdo je Ježíš, odkud pochází a kam míří. Ježíš 

je popsán jako božská bytost, která si je plně vědoma toho, že zemře. Ježíšovými nepřáteli 

jsou zde především Židé, o kterých čteme řadu negativních výroků. Jan pro postavy využívá 

bipolární kategorizace – existují buď lidé kráčející světlem a s Bohem, nebo temnotou 

a k ďáblu.
119

  

O Jidášovi se Jan zmiňuje vícekrát než jiní evangelisté. Zásadním rozdílem však je, že 

podle něj Ježíš o zradě věděl dříve než u večeře. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří 

a kdo je ten, který ho zradí. (J 6,45). O několik veršů dále navazuje: „Nevyvolil jsem si vás 

dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“ Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž 

měl zradit, jeden z Dvanácti. (J 6,70–71). Text koresponduje s Janovým vykreslením Ježíše, 

který si je coby Boží syn vědom událostí mnohem dříve, než nastanou. Novou pasáží je 

pomazání Ježíše drahým olejem. V ostatních evangeliích proti němu protestovali „někteří“, 

zde čteme o konkrétním apoštolovi: Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl 

zradit, řekl: „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne 

proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral 

z toho, co se do ní dávalo. (J 12,4–6). Dozvídáme se nejenom to, že Jidáš byl pokladníkem 

družiny, ale podle Jana i zlodějem. 

 Negativní charakteristiku zintenzivňuje verš z poslední večeře: Když byli u večeře 

a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil. (J 13,2). 

Vylíčení Jidáše coby chamtivého zloděje, který zradil svého pána, posloužilo ve středověku 

k démonizaci Židů coby lidí, kteří zavraždili Krista. Ehrman dodává: „Někteří badatelé se 

domnívají, že to není žádná náhoda, že Kristův vrah raných křesťanských tradic měl jméno 

etymologicky spřízněné s výrazem pro Žida: Jidáš. V pozdějších dobách byl Jidáš líčen jako 

prototyp Žida.“
120

 Při večeři pak Ježíš učedníkům sdělí, že jeden z nich ho zradí, a na rozdíl 

od ostatních evangelistů zazní Jidášovo jméno. Ježíš řekne, že je to ten, komu podá skývu 
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chleba: Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té 

skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“ (J 13,26–27). 

Vypravěč poté dodává, že učedníci jeho slova nepochopili a domnívali se, že poslal Jidáše 

něco nakoupit či obdarovat chudé. Jidáš poté přijme chleba a vyjde ven do noci. Zrada je zde 

vylíčena jinak – nedochází k polibku. Ježíš se vojáků, vedle kterých stojí Jidáš, ptá, koho 

hledají, a sám se pro ně dvakrát identifikuje. Poprvé se označí jako Ježíš Nazaretský a vojáci 

i Jidáš v tu chvíli padnou na zem. Znovu se ptá, koho hledají, a odpovídá: „Řekl jsem vám, že 

jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít.“ (J 18,8). Dovolí jim, aby jej zatkli. 

O Jidášovi se dočteme poté už jen nepřímo, když Ježíš mluví s Pilátem, který mu říká, že má 

moc ho propustit nebo ukřižovat. Ježíš odvětí: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti 

nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“ (J 19,11). Tímto končí 

veškeré zmínky o Jidášovi v Bibli. Je důležité připomenout, že evangelia psali různí lidé 

v odlišných dobách pro různá publika, a tedy s jinými účely. Zprávy o Jidášovi se napříč 

evangelii liší a existují k nim také různé výklady teologů. Nalezení „jediné pravdy“ o Jidášovi 

tak není možné, jak dokazuje následující kapitola. 
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4. Pohled na Jidáše z různých perspektiv 

V knize Kdo jsi, Jidáši? nabízí dvanáct autorů různé pohledy na Jidáše. Některé 

poukazují na to, že místo toho, aby evangelisté prohlédli skutečné motivy stojící za zradou 

nebo alespoň naznačili odpuštění, označili jej jako zlo a viníka, který navíc podle některých 

evangelií zradil pouze kvůli penězům. Autoři z řad psychologů, duchovních či křesťanů a židů 

se snaží o smířlivější reflexi Jidáše a chtějí také poukázat na to, že člověka nelze soudit dle 

několika stručných veršů v Bibli. Kosidowski dokonce uvádí, že Jidáš vůbec nemusel být 

reálnou postavou, ale spíše personifikací tehdejší udavačské doby, o které psal Josef 

Flavius.
121

 Lapide však zmiňuje dva argumenty, které historicitu Jidáše podporují. O jeho 

zmizení beze stopy během noci, kdy byl Ježíš zatčen, se zmiňují všechny spisy, byť uvádějí 

různé důvody. Jako druhý argument uvádí, že postava Jidáše byla pro prvotní křesťany natolik 

zahanbující, že by si ji nevymysleli.
122

 

Reinhold Bernhardt vyvrací teorie, že ziskuchtivost byla hlavním motivem Jidášova 

činu. „Nepatrný obnos, který dostal a který potom dokonce vrátil, a především ahasverovský 

neklid, jenž se ho před smrtí zmocnil, dokazuje neudržitelnost takových domněnek.“
123

 

Po událostech v Getsemanské zahradě se Jidáš stal obětním beránkem, terčem nenávisti, 

přitom ho římští okupanti mohli vydíráním a pohrůžkami k zradě donutit. Jako další argument 

uvádí, že Ježíše označil polibkem, což je znamení přátelské sounáležitosti, místo aby na něj 

ukázal schován vzadu. Bernhardt píše: „Bylo to hlasité volání o pomoc člověka zmítaného 

mezi oddaností srdce a povinností rozumu, který měl před očima nevyhnutelnost vlastního 

ztroskotání.“
124

  

Vykreslení Jidášovy postavy podle Hanse-Josefa Klaucka souvisí s potřebami 

vypravěče. K rozvinutí zápletky je třeba mít antagonistu, byť bychom si ho museli uměle 

vytvořit. Čím více se protiklady liší, tím více je hrdina lepší a zloduch odpudivější. 

Z dramaturgického hlediska je tak Jidáš zcela nepostradatelný. Legendy, které vycházely 
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z evangelií, během staletí využily motivy jako zrada za peníze či posednutí ďáblem. Z Jidáše 

se v pašijích stala odpudivá postava s rudým vousem, která pevně drží měšec s penězi.
125

 

Lapide upozorňuje na kontrast dobrých a zlých postav. Podle jeho názoru lze dobré 

postavy vykreslit obtížněji než zlé. Evangelisté např. milovaného učedníka Jana popsali 

nevýrazně. Chování negativních postav je pak v textu zveličováno a má sklon k senzaci. 

Do povědomí křesťanů se tak Jidáš dostal jako figura ztělesňující zlo a podlost, což podpořily 

různé sochy, malby a obrazy v kostelích, které jej „[…] portrétují s nosem jako skoba a se 

špičatým židovským kloboukem.“
126

 K teoriím Lapida a Klaucka však Sarka dodává, že jde 

o hodnotící připomínky, neboť oslabují různé předsudky týkající se Jidáše: „[…] avšak treba 

kriticky pripomenúť, že biblické postavy nie sú len vykonštruovaní literárni hrdinovia, ale 

reálni ľudia. Je hypotéza o literárnom fabrikáte Judáša-netvora reálna u ľudí, ktorí písali 

o Ježišovom posolstve lásky a odpustení?“
127

 

Jiná teorie bere Jidáše jako člověka, který byl ničen vnitřním konfliktem. Vzhledem 

k Ježíšově liberálnímu výkladu Zákona (Tóry) bylo povinností každého Žida věrného 

starozákonnímu učení kazatele udat. Pokud však byl Jidáš zastáncem tohoto přesvědčení, 

znamenalo by to, že se s Ježíšem již vnitřně rozešel a jeho vydání pro něj bude satisfakcí bez 

výčitek. On je však překvapen, když dojde k odsouzení. Z toho je možno vyvodit, že Jidáš 

chtěl Ježíše nahlásit, ale nepřál si jeho odsouzení. Vydání tak bylo podle Eugena 

Drewermanna paradoxem, neboť jeho cílem bylo zřejmě Ježíše definitivně osvobodit.
128

 

Zároveň je však podle Sarka nutné, abychom se ptali, zda skutečně Ježíšovo učení bylo 

v přímém rozporu s Tórou. Současný výzkum biblistů dle něj dokazuje, že Ježíš chtěl Tóru 

naplnit, ne zničit.
129

 

Ohledně odměny Jidáše existuje také řada názorů. Lapide k třiceti stříbrným dodává, 

že v době Ježíšově se používaly denáry, šekely nebo drachmy, ale měna „stříbrných“ známa 

nebyla, neboť byla stažena z oběhu cca 300 let předtím. Jiní autoři uvádějí, že šlo o měsíční 

plat dělníka, výše je zmíněno, že se jednalo o částku, která byla naplněním proroctví Starého 

zákona. Zároveň víme, že za částku bylo zakoupeno pole, avšak neznámé výměry. 
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Mohlo se jednat o denár, který byl vyroben ze stříbra a který nechával razit císař 

Tiberius. Mince byly velmi ceněny, protože domácí peníze v Judsku se vyráběly pouze 

z mědi. Ovšem byla na nich podobizna císaře a Židé měli zakázáno ji na penězích 

vyobrazovat, jak uvádí historik Gerhard Kroll. Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že by 

velekněží římskou měnu používali a zaplatili jí Jidášovi. Později ve své knize Kroll píše, že se 

určitě jednalo o šekely nebo dvojdrachmy. Uvádí, že Marie utratila za pomazání Ježíše 

300 denárů, což je v porovnání s 30 šekely neboli 60 denáry vysoká suma.
130

 Teorii o tom, že 

Jidášova odměna byla nízká, podporuje autor tvrzením, že pokud by Jidáš chtěl peníze, mohl 

utéct s pokladnou, kde bylo financí více, než činila odměna za udání Ježíše.
 131

 

Článek na webu Die Welt uvádí, že podle historiků specializujících se na finance je 

velmi těžké odhadnout kupní sílu obyvatelstva tehdejší doby. Obchodovalo se hlavně 

v naturáliích. V článku citovaný biblista Manuel Stork uvádí, že tehdy si za 30 stříbrných bylo 

možné koupit osla. Detaily se během tisíciletí dle něj mění, ale základní vzor, ze kterého 

můžeme vycházet, zůstává.
132

  

 

4.1 Jidáš v nekanonických textech 

Zhruba v 60. letech prvního století vznikala myšlenka křesťanského kánonu Bible. 

Bylo třeba vytvořit soubor bohoslužebných textů, které by byly v souladu se základními 

křesťanskými vyznáními. V druhé polovině 2. století došlo k rozhovorům uvnitř církve 

a hledaly se hranice, které určí, co do kánonu zařadit a co již ne. Písemná zpracování Ježíšova 

života měla různé podoby a rozvíjela se protichůdnými směry, kladla důraz na jedno téma, 

zcela potlačovala jiné, čímž se některá od základu velikonoční víry zcela vzdálila. Do kánonu 

se tak nedostalo mnoho textů z různých důvodů – např. proto, že relativizovaly výroky 

o pravém Ježíšově lidství, byly příliš fragmentární, nestihly se rozšířit či byly církví 

považovány za celkově sporné či rozkladné. Tyto texty se označují jako novozákonní 

apokryfy. Kanonizační proces zachytil křesťanskou tradici, zároveň ji však určitým způsobem 

zakonzervoval. Vznik kánonu, který čítá 27 knih, měl za následek vytvoření metatextů, 
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kterými jsou kázání, výklady, komentáře, ale i různé parafráze ve formě zhudebnění, 

zdramatizování či zfilmování.
133

 Vybraným filmovým adaptacím se práce věnuje později.  

 Apokryfy zmiňující Jidáše jistě nepatří k běžné četbě a nelze jejich znalost považovat 

za rozšířenou. Umožňují však různým umělcům či literátům využít jejich motivy do svých 

děl, která se časem mohou zpopularizovat.
134

 O Jidášovi se dočteme např. v Nikodémově 

evangeliu, které vzniklo pravděpodobně ve 2. století a v němž se z části příběh shoduje 

s Matoušem. Jidáš svého činu lituje, 30 stříbrných vrací. Nikodém přidává, že Jidáš přišel 

domů a požádal svou ženu o provaz, aby se mohl oběsit, což vzápětí učinil. Za peníze pak 

velekněží koupili hrnčířovo pole.
135

 V Arabském evangeliu dětství se nachází příběh o setkání 

Ježíše a Jidáše, když byli dětmi. Jidáš je posedlý ďáblem a kouše každého, kdo se k němu 

přiblíží. Jeho matka jej přivede k Ježíšovi v naději, že ho dokáže vyléčit. Jidáš chce Ježíše 

kousnout, ale nakonec ho praští silně do boku. Satan je z něj tímto vyhnán a vypravěč dodává, 

že chlapec dostal ránu do místa, které bylo při ukřižování probodnuto Židy. Příběh tak 

předznamenává budoucí události a spojuje také Jidáše s Židy coby úhlavními nepřáteli Krista. 

Ehrman připomíná, že Ježíšův bok však probodl římský voják.
136

 Jidáš se objevuje 

i v Skutcích Tomášových z 3. století v příběhu o drakovi. Ten se připodobní k ďáblovi 

a prohlásí: „Já jsem ten, kdo ponoukl a podplatil Jidáše, aby Krista vydal na smrt.“
137

 

Z uvedených tří příkladů je patrné, že ani v apokryfech nebyl Jidáš vykreslen pozitivně. 

Zejména příběh o drakovi svým fantastickým obsahem slouží primárně pro zvýšení čtenářské 

atraktivity, aniž by jakkoli obohatil diskusi o Jidášovi. 

 

4.1.1 Evangelium podle Jidáše 

Nález a následné zveřejnění Jidášova evangelia, které bylo součástí kodexu Tchacos 

z 3. století, v roce 2006 vyvolalo značný mediální ohlas ve světě
138,139

 i v hlavních českých 
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médiích
140,141

 včetně alternativních webů
142

. Jedná se pouze o vzorek mediálních výstupů, 

z kterých se maturanti mohli o Jidášovi dozvědět, pokud ho předtím neznali. Americká 

nezávislá vzdělávací instituce National Geographic Society ve spolupráci s dalšími dvěma 

institucemi zveřejnila v dubnu 2006 přepis evangelia a anglický překlad. Ve Washingtonu 

byla zahájena výstava, kde bylo možno části kodexu vidět. Stanice National Geographic 

odvysílala dokument Ztracené Jidášovo evangelium (2006)
143

 a stejnojmenný časopis mu 

věnoval speciální číslo. O nálezu kodexu však veřejnost věděla od roku 2004, kdy profesor 

a překladatel Rodolphe Kassel oznámil, že se chystá překlad Jidášova evangelia.
144

 Tomu 

předcházelo zkoumání nálezu, k němuž byl v roce 2004 do Ženevy přizván i biblista Ehrman. 

Ten popisuje příjezd na hotel, kde byl dokument uložen, s neskrývaným rozrušením. V knize 

odhaluje, že rukopis vidělo jen několik pečlivě vybraných odborníků, a odkrývá historii 

nálezu. Papyrus s textem v koptštině (staroegyptském dialektu) byl objeven v 70. letech 

v egyptském hrobě ve velmi špatném stavu. Kodex má 66 stran a kromě Evangelia podle 

Jidáše se v něm nalézá Petrův list Filipovi, Jakub a Kniha Allogenéta.
145

  

Český překlad originálu v srpnu 2006 publikoval Marek Dospěl, jenž text opatřil 

překladatelskými poznámkami a zajímavým popisem událostí, které vydání předcházely, jak 

poznamenává Petr Kitzler.
146

 Dospěl pro média k textu řekl: „Evangelium vzniklo v okruhu 

křesťanském, jeho autor byl křesťan a zároveň gnostik. Gnostici měli vlastní představu 

o vzniku světa i toho, jak dospět ke spáse. Vycházeli z toho, že hmotný svět je špatný, že je 

dílem nižšího božstva. I proto byly jejich spisy ničeny.“
147

 Jidáš je v textu hlavní postavou a je 

vykreslen jako nejosvícenější učedník, který jako jediný pochopí Ježíšovo poslání. Vedou 
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spolu několik rozhovorů o různých tématech. Ježíš vysvětluje, že jej musí vydat, byť za to 

bude zatracován. Jidáš ho tak vydá velekněžím a dostane blíže neurčenou sumu peněz, není 

zde však nenasytným chamtivcem ani pomýleným člověkem, neboť pouze plní vůli svého 

Mistra jako vyvolený a oddaný apoštol.
148

 Čekání na překlad textu vyvolávalo různé senzační 

teorie o tom, že nález změní náhled na Ježíše, Jidáše a potažmo celé křesťanství. V souvislosti 

s vydáním anglického překladu biblista Petr Pokorný uvedl, že se jedná o další doklad žánru 

„rozhovor s Ježíšem“, jenž se dochoval pouze v nekanonických spisech. Na otázku, zda bude 

mít text zásadní dopad na historicitu Jidáše, odpověděl: „Pro historickou rekonstrukci 

Jidášova příběhu má jen nepřímý význam. Je to již spekulativně literární dílo.“
149

 Dodal, že 

nález dokládá domněnku, že Jidáš byl ambivalentní postavou. Jidáše tak dílo částečně 

rehabilituje, k Ježíšovi žádné nové informace text nenabízí, uzavírá Pokorný. 

 

4.2 Jidáš v románové a komiksové literatuře  

Podívejme se blíže na několik vybraných příkladů literárních děl z 19. až 21. století, 

ve kterých se vyskytuje postava Jidáše. Učedníka nalezneme např. v románu Mistr 

a Markétka
150

 spisovatele Michaila Bulgakova, který u nás vyšel v roce 1969. Jidáš se 

vyskytuje v „jeruzalémské“ části románu, v níž se dozvídáme, že je postavou, která občas 

pracuje pro chrámovou stráž. Dostane za úkol, aby lstí Ješuu přiměl k protiřímským výrokům, 

což má posloužit jako záminka pro zatčení. Za splněný úkol dostane 30 tetradrachem. Jidáš 

touží po ženě jménem Nisa a doufá, že vydělanými penězi ji přiměje opustit manžela. Je však 

ženou zrazen a zavražděn na rozkaz Piláta, který chce ulevit svému svědomí.
151

 

V české literatuře nalezneme Jidáše v Románu o věrném přátelství Amise a Amila
152

 

z roku 1880, který napsal Julius Zeyer. Román zasazený do středověku vypráví o dvou 
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mladících. O Jidášovi čteme na konci čtvrté kapitoly, v níž Amil zhlédne divadelní hru na 

královském dvoře. Jidášova postava je zde vylíčena v duchu snah o její pozdější rehabilitaci. 

Jidáš zrady velmi lituje, avšak proto, že uvěřil „lichým pověstem“, že Ježíš je Mesiášem. 

Domníval se, že Ježíš se stane králem na zemi, byl však zklamán, a proto jej zradil. Za čin se 

kaje, chce se zabít, ale vždy přežije. Poté se dostane do pekla, ale ďábel ho odmítá přijmout. 

Na konci stane před branami Nebe a mluví s Kristem, který mu dle svých slov odpustil dříve, 

než k činu došlo. Jidáš prosí o smrt, která by byla úlevou jeho „duši trýzněné“. Ježíš jej však 

do nebe nepřijme a vrací ho na zem, kde má dožít, ale již s vědomím odpuštění. 

V moderní literatuře nalezneme řadu románů, které se věnují přímo Jidášovi nebo na 

něj spíše jen odkazují. Příkladem první kategorie je román Evangelium podle Jidáše, který 

v originále vyšel v roce 2002, což bylo v době, kdy se o existenci kodexu Tchacos psalo, ale 

ještě jej z rukou překupníků nezískala žádná seriózní instituce. Autorem románu je Brit Simon 

Mawer, který děj zasadil do současnosti, kdy se mezi starověkými papyry od Mrtvého moře 

najde zvláštní svitek, jehož autorem má být Jidáš. Mawer zvolil pseudošokující zápletku. 

Ježíšův učedník v textu píše, že Kristus zemřel a nikdy z mrtvých nevstal, což testuje víru 

kněze Lea Newmana, který je povolán, aby potvrdil pravost textu.
153

 

 Sci-fi horor Jidášův kmen (2008) ze série Sigma Force amerického spisovatele Jamese 

Rollinse svým názvem odkazuje k nebezpečné epidemii, proti níž je nutné nalézt protilátku. 

Grayson Pierce, velitel tajné organizace Sigma Force, odhaluje starověké tajemství uložené 

v genetickém kódu člověka. Oficiální anotace končí takto: „Každou vteřinou se blíží soudný 

den a Pierce si uvědomuje, že skutečně nemůže věřit naprosto nikomu – ani té okouzlující 

tajemné ženě, kterou má po svém boku –, neboť kdokoliv může být novodobým Jidášem.“
154

 

Odkazy k Jidáši nalezneme i v populárních komiksech amerického vydavatelství 

Marvel, podle jehož děl se točí nejnavštěvovanější filmy 21. století, které cílí zejména 

na mladou generaci – např. série Avengers nebo Iron Man.
155

 Všechny tyto filmy a jejich 

komiksové předlohy vyprávějí o superhrdinech s nadpřirozenými schopnostmi či pokročilými 

technologiemi, kteří čelí nebezpečným nepřátelům, jejichž úmyslem často bývá zničení 

planety Země. Desítky marvelovských komiksů byly publikovány i v češtině. Komiks 
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Občanská válka (2014) známého autora komiksů Marka Millara vyšel v rámci edice Ultimátní 

komiksový komplet jako 39. dílo v pořadí. O její velké popularitě svědčí fakt, že několik čísel 

je zcela vyprodaných včetně Občanské války.
156

 Narážka na Jidáše se nachází na konci páté 

části komiksu, kde proti sobě stojí dva názorové proudy – Iron Manova skupina chce, aby 

superhrdinové byli pod státním dohledem, proto zatkne Daredevila, který s nimi nesouhlasí. 

Iron Manovi předá jednu stříbrnou minci a řekne, že teď už jich má 31. Poté mu sdělí, že je 

jako Jidáš. Autor komiksu tak naráží na to, že se Iron Man zaprodal vládě – místo aby držel se 

svými přáteli, tak je zradil.
157
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5. Analytická část 

5.1 Jidáš v (pop)kultuře 

Na základě teoretické kapitoly se vzorek zaměří zejména na známou 

a komercializovanou americkou tvorbu 21. století, tedy zejména seriály, kolem kterých je 

aktivní fandom. Zmíněny však budou i významná kulturní díla 20. století, ve kterých 

nalezneme Jidáše. Zcela vynechána budou ta, která jsou v Česku hůře přístupná či velmi málo 

známá. Výběr se tedy snaží postihnout tvorbu, která je maturantovi jednoduše dostupná, tzn., 

že se vysílala v televizi, promítala v kinech, lze ji stáhnout na internetu včetně českých titulků 

atd. Řada amerických děl se v Česku vysílá se značným zpožděním, nelze tak vynechat filmy 

a seriály, které si lidé ihned po zahraniční premiéře ilegálně stahují přes tzv. P2P sítě.
158

 

Snadná dostupnost nových děl na internetu je jedním z faktorů, který jim zvyšuje popularitu. 

Pokud vycházíme z Fiskeho, připomeňme, že o tom, zda se daný produkt kulturního průmyslu 

dostane do sféry populární kultury, rozhodují fanoušci a jimi utvořené fandomy. Práce se také 

zaměří na to, jak konkrétní dílo Jidáše vykresluje a co o něm říká.  

Míru toho, jak je film v našich podmínkách známý, částečně dokazuje i počet 

hodnotitelů na Česko-Slovenské filmové databázi (ČSFD), což je server, na kterém je možno 

na škále od nuly („odpad!“) do pěti hvězdiček hodnotit a komentovat tisíce filmů a seriálů. Na 

ČSFD je zaregistrováno přes 437 tisíc uživatelů z Česka a Slovenska (ti tvoří zhruba 18 %).
159

 

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že na databázi jsou zejména mladí lidé (cca ve věku 

15 až 25 let), lze proto stránku do jisté míry akceptovat jako ukazatel známosti a popularity 

audiovizuálních děl u současné generace, avšak je třeba brát v potaz, že se registrují lidé 

s aktivním zájmem o film, kteří mu věnují více času než ostatní. Databáze tak přesně 

nereflektuje zmíněnou známost/popularitu audiovizuálních děl v zemi, neboť neobsahuje 

vyrovnaný vzorek společnosti.  

Nejznámější filmy mají zhruba 60 až 80 tisíc hodnocení, na opačném pólu jsou různé 

raritní snímky, které mají pouze jednotky či desítky hodnocení. Snímek se stovkami 

hodnocení lze považovat za náročnější dílo, které zhlédl pouze vymezený okruh diváků, může 
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však jít o film divácky neatraktivní nebo snímek starý desítky let, a dnešní generaci tak méně 

známý a někdy i hůře dostupný. 

Existují desítky filmových, televizních, seriálových, divadelních a hudebních 

zpracování Ježíšova života. Nalezneme filmy, které se zaměřují na celý jeho život – Ježíš 

Nazaretský (1977), nebo na životní výsek – Umučení Krista (2004). Některé navazují na 

určitý filmový styl, který je jejich součástí – neorealistické Evangelium sv. Matouše (1964), 

jiné později posloužily promyšlenému účelu – Ježíš (1979) přeložený do desítek jazyků měl 

diváky evangelizovat.  

Jidáš coby učedník je nedílnou součástí filmů a seriálů o Ježíšově životě a většinou se 

objevuje ve vedlejší roli. Vznikla však i díla, která jsou vyprávěna z Jidášovy perspektivy, 

např. italské drama Gli amici di Gesù – Giuda (2011) nebo muzikál Jesus Christ Superstar 

(1973), dále také snímky, jež jsou českému divákovi zcela neznámé – např. mexické černobílé 

drama Judas (1936) či španělský snímek El Judas (1952). Některá audiovizuální díla mají 

jméno učedníka přímo v názvu – krátký animovaný snímek Judas & Jesus (2009), ale 

biblických událostí se přímo netýkají, případně pouze okrajově – např. venezuelská telenovela 

Jidášova žena (2002) nebo britský horor Judas Ghost (2013). V populárních písních se Jidáš 

často vyskytuje jako dějová zkratka pro označení bolestivé zrady – Heartbreaker (2013) od 

Justina Biebera. 

Shrňme tedy, že následující vzorek je zaměřen na nejvýznamnější filmy, seriály, 

muzikály a písně, které spadají do populární kultury v souladu s jejím vymezením v teoretické 

části práci a z kterých mohou maturanti postavu znát.
160

 Příklady obsahují díla „primární“, 

čímž myslíme ta, ve kterých se Jidáš přímo vyskytuje coby učedník Ježíše. „Sekundární“ díla 

jsou pak ta, v nichž je učedník pouze zmíněn nebo je na něj odkazováno skrze některé z jeho 

hlavních atributů (např. 30 stříbrných, zrada blízkého), podle kterých jej lze bezpečně 

identifikovat. 
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5.2 Postava Jidáše ve filmech 

5.2.1 Film Ježíš 

Ježíš (1979) je nejpřekládanějším a nejvíc masově distribuovaným filmem o Kristově 

životě na světě.
161

 U nás se promítal v roce 1991 v běžné filmové distribuci.
162

 V zahraničí již 

od 80. let organizace The Jesus Film Project šířila film do desítek zemí světa a chtěla diváky 

seznámit s příběhem Ježíše v jejich rodném jazyce. V Česku úkol převzala společnost Nový 

život, která sdružuje zástupce většiny církví. V roce 2000 zorganizovala obnovenou premiéru 

filmu v různých městech republiky, která vyvrcholila roku 2004, kdy byl snímek uveden 

v desítkách pražských kinosálů. Filmem Petera Sykese a Johna Krische a doprovodným 

programem představila Ježíše široké veřejnosti. Snímek byl prezentován jako dokumentární 

drama, které věrně vychází z Lukášova evangelia. V Česku jej doprovázela velká reklamní 

kampaň.
163

  

Ve filmu je Jidáš (Eli Danker) popsán jako člověk, do kterého před zradou vstoupil 

ďábel, což je v rámci následujících příkladů velmi ojedinělá volba. Snímek také jako jeden 

z mála zmiňuje přízvisko Iškariotský. Po domluvě s velekněžími si Jidáš bere 30 stříbrných, 

jak diváky informuje hlas vypravěče. Ježíš u večeře prohlásí, že jej jeden z učedníků zradí. 

Poté Jidáš Krista zradí v Getsemanské zahradě. V souladu s obsahem Lukášova evangelia 

k polibku nedojde a nedozvíme se, co bylo s Jidášem dále.
164

 

 

5.2.2 Poslední pokušení Krista 

Román Poslední pokušení (1987) řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise se stal 

předlohou pro americký film Poslední pokušení Krista (1988), který natočil oceňovaný režisér 

Martin Scorsese.
165

 Autor knihy čerpal z biblických evangelií, ale zásadně změnil vyznění 
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Ježíšova příběhu psychologizujícím pojetím. Kristus je vylíčen jako postava, která velmi 

pochybuje o sobě, Bohu a víře obecně. Nechce přijmout svůj úděl, ve snové části díla založí 

rodinu s Marií Magdalenou a až poté akceptuje smrt na kříži. Režisér Martin Scorsese se 

koncepce držel, což některé fundamentalistické skupiny věřících považovaly za rouhačství 

a ostře proti němu vystupovaly a vyzývaly k bojkotu snímku. Studio Paramount odmítlo 

snímek realizovat, částečně kvůli velmi negativním a četným reakcím na uniklý scénář. 

Scorsese musel produkci zkrátit a točit u studia Universal. V roce 1987 měl film z produkce 

velkého studia průměrný rozpočet 20 milionů dolarů, Scorsese získal pouze 7 milionů.
166

 

V době premiéry protesty kulminovaly a došlo k několika útokům na různá kina ve světě.
167

 

Jidáš se ve filmu objevuje již v druhé scéně, a to jako muž s rudými vousy i vlasy. To 

souvisí s tradicí ve výtvarném ale i jiném umění, v němž bývá Jidáš vyobrazen a popsán jako 

člověk se zrzavými vlasy, vousy nebo kůží, což se považuje za snahu o zkarikování Židů.
168

 

Kim Paffenrothová však dodává: „Ovšem tato spojitost příliš neobstojí, neboť když už má 

Jidáš zrzavé vlasy, jeho tvář nenese znaky karikatury židovských rysů, a když je tvář 

zkarikována, má pak Jidáš většinou tmavé vlasy.“
169

 Podle autorky se tak spíše jedná o rys, 

kterým se Jidáš má od ostatních odlišit. Zároveň však používání zrzavých vlasů souvisí 

s obecnou averzí k této barvě, která má dlouhou tradici a nejasné kořeny. Některé výklady 

říkají, že zrzavé vlasy implikují lišku a její prohnanost. Tento typ vlasů vyvolával původně 

pozitivní emoce ve spojitosti s rudými vlasy severského boha Thora, jeho atributy však 

přebral ďábel z křesťanství, takže začaly být vnímány negativně, jak dodává autorka. Tuto 

barvu vlasů ve světě má velmi málo lidí a rysy menšin jsou podobně jako menšiny vnímány 

jako podezřelé. Jidášovy vlasy a vousy mohou reprezentovat zlo či podlost, zároveň je však 

tato barva spojena s vášní, láskou nebo nebojácností.
170

 Podle některých výkladů uvedených 

v začátku práce Jidáš Ježíše velmi miloval a byl mu zcela oddaným – a byl to právě on, kdo 

byl vybrán pro těžký úkol zrady, k němuž byla zapotřebí odvaha. 

Ve filmu Jidáš (Harvey Keitel) neúspěšně vyzývá Ježíše, aby se přidal k povstání 

zélótů proti Římanům. Zároveň ho však kritizuje za to, že pro ně vyrábí kříže. Později je Jidáš 

vyslán, aby Ježíše zabil. Pochopí však, že mluví s Mesiášem, a na jeho misi ho doprovází. 
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Ježíš ho požádá, aby jej vydal – vysvětluje mu, že musí zemřít na kříži. Třicet stříbrných se 

v příběhu nevyskytuje, domluvenou zradu vykoná Jidáš polibkem. Když Ježíši umožní 

domnělý anděl sestoupit z kříže a nedokonat oběť, je to paradoxně Jidáš, kdo Kristu otevře 

oči, když později upozorní na přítomnost ďábla. Tím jej nakonec přiměje k přijetí údělu, byť 

film rozhodnutí prezentuje tak, že Ježíš se svou smrtí kaje spíše za své vlastní hříchy než 

hříchy celého lidstva. Jidášovo přízvisko ve filmu nezazní. 

 

5.2.3 Umučení Krista 

Umučení Krista (2004) je filmem, který stál 30 milionů dolarů a jenž zachycuje 

posledních dvanáct hodin Ježíšova života.
171

 Ze scenáristického hlediska snímek nevysvětluje 

vztahy mezi jednotlivými protagonisty, jejich postoje a motivace – z pojetí filmu je tak zcela 

patrný předpoklad, že diváci jsou s příběhem již obeznámeni. Režisér Mel Gibson nechal 

dialogy pro větší autentičnost přeložit do aramejštiny, latiny a hebrejštiny. Důkazem, že 

skutečně počítal s všeobecnou znalostí zobrazených událostí, je fakt, že původně chtěl snímek 

distribuovat zcela bez titulků.
172

 Během propagace snímku se filmař svou pevnou křesťanskou 

vírou netajil a pojetím filmu primárně mířil na křesťany, kterých je v USA zhruba 

250 milionů.
173

 Stvrzením promyšlené a přesně zacílené kampaně snímku je, že ve Spojených 

státech měl premiéru 25. února 2004, tedy přesně na popeleční středu. V Česku byl film 

uveden o Velikonocích na Zelený čtvrtek 8. dubna 2004.
174

  

Mel Gibson, který film nejen produkoval, ale také k němu napsal scénář, se nedržel 

biblických evangelií striktně, byť z nich v řadě scén cituje. Využil také různé motivy 

z pašijových her, žalmů, ale též zaznamenaná vidění katolické řeholnice Anny Kateřiny 

Emmerichové (1774–1824), která trpěla stigmaty a ve svých mystických vizích viděla život 

Ježíše. Německý básník Clemens Brentano její vize později sepsal. Scénář z nich čerpal 

zejména ve scénách mučení Ježíše, které bylo podle vidění Emmerichové velice surové 

                                                 
171

 Film má na ČSFD 17 442 hodnocení s průměrem 72 %. Jedná se na databázi o jeden z nejznámějších filmů 

o Ježíši. Viz: Umučení Krista. In: CSFD.cz [online]. POMO Media Group, ©2001-2016 [cit. 2016-03-18]. 

Dostupné z: http://www.csfd.cz/film/70199-umuceni-krista/prehled. 
172

 BIERMNA, Nathan. The Jesuit scholar who translated `The Passion'. ChicagoTribune [online]. 4.3.2004 [cit. 

2016-03-17]. Dostupné z: http://articles.chicagotribune.com/2004-03-04/features/0403040033_1_aramaic-life-

of-jesus-christ-latin. 
173

 FAIRCHILD, Mary. Christianity Statistics: General Statistics and Facts About Christianity Today. About Religion 

[online]. © 2016 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://christianity.about.com/od/denominations/p/christiantoday.htm. 
174

 The Passion of the Christ: Release Info. IMDb [online]. ©1990-2016 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 

http://www.imdb.com/title/tt0335345/releaseinfo. 

http://www.csfd.cz/film/70199-umuceni-krista/prehled
http://articles.chicagotribune.com/2004-03-04/features/0403040033_1_aramaic-life-of-jesus-christ-latin
http://articles.chicagotribune.com/2004-03-04/features/0403040033_1_aramaic-life-of-jesus-christ-latin
http://christianity.about.com/od/denominations/p/christiantoday.htm
http://www.imdb.com/title/tt0335345/releaseinfo


 

53 

 

a kruté, a ve scénách s ďáblem.
175

 Filmu bylo explicitní násilí vytýkáno – Umučení Krista 

bylo v USA přístupné mládeži pod 17 let pouze v doprovodu rodiče (tzv. rating R). Zároveň 

se objevovaly kritické hlasy, že snímek je historicky nepřesný vzhledem k reáliím doby, 

kterou vykresluje,
176

 a že se Gibson evangelií příliš nedrží, byť proklamoval, že jeho film je 

biblické předloze věrný.
177

  

 Umučení Krista provázely kontroverze ještě před premiérou. Režisér obdržel před 

natáčením komentáře ke scénáři od biblistů, kteří upozorňovali na to, že film vyznívá 

antisemitsky.
178

 Podobné reakce se objevily po uvedení snímku nejen od odborníků, ale 

i novinářů.
179,180 

Přesto se stal v USA nejvýdělečnějším filmem s omezenou přístupností 

a celosvětově utržil přes 611 milionů dolarů, což znamená velký komerční úspěch na úrovni 

blockbusterů jako Spider-Man 2 (2004) nebo Harry Potter a vězeň z Azkabanu (2004).
181

  

Vzhledem k tomu, že Umučení Krista začíná událostmi v Getsemanské zahradě, 

objevuje se Jidáš již v prvních minutách. Ježíš se modlí a poté následuje scéna flashbacku 

(scéna z minulosti), ve kterém si Jidáš (Luca Lionello) bere od velekněží 30 stříbrných. Poté 

přichází s vojáky k Ježíši, který se jim sám identifikuje. Jidáš chce utéct, je však zastaven 

a vzápětí dojde k polibku a zatčení. Jidáš uteče, ale po chvíli Krista vidí, když jej vojáci 

surově spustí přes most. To už jej tíží svědomí a pronásledují démoni. Rozhodne se vrátit do 

chrámu, kde prosí o propuštění Ježíše. Poté hodí svou odměnu na zem a v zoufalství se usadí 

venku na ulici, kde jej popichují děti, v jejichž tvářích vidí démony. Uteče pryč za město, kde 

ho trápí další děti, vedle nichž stojí ďábel. Vnitřní muka ukončí tím, že se oběsí na provaze 

ze zdechliny osla. 

Filmy Umučení Krista a Poslední pokušení Krista označuje Pamela Graceová jako 

„obětní hagiografické filmy“, které tematizují sebeobětování. Byť se od sebe filmy zásadně 
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odlišují – Gibsonovo pojetí ukazuje Ježíše, který svůj úděl již přijal, zatímco Scorseseho Ježíš 

je váhavý, oba snímky jsou založeny na téže premise: „Ježíš Kristus zachránil lidstvo, když se 

dobrovolně obětoval a nechal se ukřižovat.“
182

 K alternativním hagiografickým filmům pak 

dle Graceové patří kanadský snímek Ježíš z Montrealu (1989) o skupině herců, která 

nacvičuje pašijové hry, které se začnou odrážet v jejich skutečném životě.
183

 Dalším je 

Evangelium sv. Matouše (1964)
184

, černobílý snímek italského režiséra Piera P. Pasoliniho, 

který je předloze věrný a je natočen v duchu neorealismu s neherci v reálných lokacích.
185

 

Další kategorií jsou náboženské muzikály – Jesus Christ Superstar z let 1973 a 2000.
186

 

 

5.2.4 Muzikály Jesus Christ Superstar 

Muzikál Jesus Christ Superstar, který je zaměřen na poslední dny Ježíšova života, byl 

poprvé uveden na Broadwayi v roce 1971. Premiéře předcházelo vydání gramofonového alba 

s písněmi, které složil Andrew Lloyd Weber a otextoval Tim Rice. Ti se obávali, že případný 

muzikál by pro církve a věřící byl příliš kontroverzní.
187

 Jedním z důvodů je to, že v muzikálu 

je naznačen milostný vztah mezi Marií Magdalenou a Ježíšem.
188

 Jidáš je vylíčen téměř jako 

hrdina, Ježíš pak velmi lidsky, bez schopností konat zázraky a na konci nepovstane z mrtvých. 

V USA se prodaly více než tři miliony desek.
189

 Po broadwayském představení následovalo 

nastudování v Londýně, kde do roku 1980 proběhlo kolem 3500 repríz, poté muzikál zamířil 

do desítek zemí světa, kde byl velice úspěšný.
190

  

JCS, jak se titul v angličtině často zkracuje, se stal nedílnou součástí světové 

popkultury. V 90. letech se s velkým úspěchem hrál v pražském divadle Spirála s dnes již 
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legendárním obsazením: Kamil Střihavka (Ježíš), Daniel Bárta (Jidáš), Barbara Basiková 

(Marie Magdalena).
191

 O veliké popularitě svědčí to, že muzikál se začal v roce 2010 hrát 

znovu, a to v Hudebním divadle Karlín v Praze, kde je v obměněném obsazení uváděn i v roce 

2016.
192

 

Stejnojmennou filmovou verzi natočil v roce 1973 režisér Norman Jewison.
193

 

Muzikálové pojetí odráží tehdejší kulturu, jejíž součástí bylo hnutí hippies. Jeho členové se 

ve svém civilním oblečení vydávají autobusem do pouště, kde sehrají příběh rockové opery, 

v níž se Jidáš v podání černošského herce Carla Andersona (viz Příloha č. 8) stává jednou 

z hlavních postav. Graceová poznamenává, že JCS se vymyká tradičním muzikálovým 

schématům, v nichž sledujeme příběh milenců, jenž většinou končívá radostnou písní, kterou 

zpívá celá skupina. Místo toho film obsahuje různé anachronismy v podobě např. tanků nebo 

letadel a naraci tvoří příběhy nešťastné romance a zničeného přátelství. Muzikál končí 

atypicky – smutnou scénou, v níž autobus odjíždí a nikdo nezpívá.
194

 

Jidáš (Carl Anderson) je ve filmu vylíčen velmi plasticky na rozdíl od jiných snímků. 

Už v první písni zpívá o několika tématech – bojí se o Ježíše, že příliš provokuje Římany, 

zároveň připomíná, že jejich národ je okupován. Stěžuje si, že ostatní následovníci nebezpečí 

nevidí, protože v jejich myslích je jen Nebe. Ptá se Ježíše, zda skutečně věří tomu, co se 

o jeho božství říká. Muzikál Jidáše vykresluje jako jediného inteligentního a dostatečně 

prozíravého člověka na to, aby zachránil Ježíše před Římany. Vydá se tak za velekněžími 

a domluví se s nimi, ale odmítá být označen za zrádce – je přesvědčen, že jedná dle vůle 

Ježíše podobně jako je tomu v Jidášově evangeliu. Jidáš upozorňuje Ježíše, že má příliš blízko 

k Marii Magdaleně, kritizuje ho, že na něj použila mast za příliš mnoho peněz, které se mohly 

dát potřebným. Funguje zde tak jako svědomí Ježíše, kterého příliš pohltila sláva. Velekněží 

ve filmu přemlouvají Jidáše, aby si vzal peníze. Odmítá, ale nechá se přesvědčit argumentem, 
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že je může dát chudým. U poslední večeře jej Ježíš přímo vyzve, aby neotálel a šel jej nahlásit 

chrámové stráži. Dojde k polibku zrady, avšak když Jidáš zjistí, k čemu jeho čin vede, 

zasáhnou ho výčitky svědomí. Hodí peníze zpět velekněžím a snaží se hájit tím, že jen splnil 

Ježíšovo přání. Poté uteče do pouště a oběsí se na stromě. Na konci se coby „vzkříšený“ snese 

z nebe v bílém oblečení a zpívá spolu s moderními verzemi andělů o tom, že nerozumí tomu, 

proč Ježíš nechal události zcela se vymknout kontrole. Vrací se jeho vyčítavý tón a kritizuje 

Ježíše za to, že si vybral dobu, ve které nemohla masmédia šířit jeho čin. Jidášovo přízvisko 

ve filmu nezazní. 

  

5.2.5 Remake Jesus Christ Superstar 

V roce 2000 vznikla aktualizovaná a nepříliš zdařilá filmová verze muzikálu, kterou 

režírovali Nick Morris a Gale Edwards. Snímek Jesus Christ Supestar (2000) vznikl pro 

britskou televizi.
195

 Podle Graceové cílí film na dnešní MTV generaci, které se přizpůsobuje 

svým moderním pojetím v podobě zoomů, záběrů z blízka či snímání z více kamer. Proběhla 

také změna hereckého obsazení po etnické stránce, která je opačná oproti původní verzi. 

Jidáše coby hrdinu ztvárnil běloch Jérôme Pradon, krutého velekněze Kaifáše a apoštola 

Petra, který Ježíše zapře, hrají tentokrát černošští herci, upozorňuje Graceová. Podle ní má 

film také výraznější antisemitské a dokonce protiislámské vyznění.
196

 

 

 5.2.6 Televizní minisérie Ježíš Nazaretský 

Na pomezí filmu a seriálu je italsko-britská televizní minisérie Ježíš Nazaretský 

(1977), která má čtyři díly o celkové stopáži přes 380 minut.
197

 Tato série, v níž hraje řada 

hereckých hvězd (např. Christopher Plummer, Anne Bancroft), se s velkým úspěchem 

vysílala např. v USA, Německu nebo Velké Británii. Jedním z důvodů byl i nadstandardně 

vysoký rozpočet ve výši 45 milionů dolarů, který umožnil propracovanou výpravu, jak uvádí 

ve své biografii producent Lew Grade.
198

 Dílo u nás nevyšlo na DVD, ale pouze na VHS 
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v roce 1992 ve zkrácené a dabované verzi.
199

 K původní verzi existují české titulky, film je 

k zhlédnutí i na Youtube, ale ani přes to jej nelze řadit do známých a popkulturních děl. 

Uznávanému režiséru Francu Zeffirellimu se ovšem podařilo natočit velmi přesvědčivé dílo, 

kterému dominuje nesmírně charismatický Robert Powell coby Ježíš. Filmu se dostalo velmi 

pozitivního přijetí od kritiků i diváků. Jeho tvůrci se nesnažili o kontroverzní pojetí, zároveň 

se však nedrželi doslovně evangelií a prokázali scenáristickou invenci. Osobně považuji sérii 

za nejzdařilejší zpracování Ježíšova příběhu. Z těchto důvodů je minisérie zařazena do 

vzorku.
200

 Režisér podrobně vykresluje Ježíšův život od jeho narození v Betlémě, pokračuje 

k mládí, kdy kázal v chrámě, a končí jeho ukřižováním a následným vzkříšením.  

 Jidáš (Ian McShane) se Ježíši představí jako vzdělaný člověk, který nikdy nepracoval 

rukama. Chce se stát jeho učedníkem a následovat ho. Zélóti, Jidášovi přátelé, se chtějí 

pomstít králi Herodovi Antipovi za zabití Jana Křtitele. Ježíš, který si získal značnou oblibu 

mezi lidmi, je pro ně ideálním kandidátem na toho, kdo by měl proti Římanům vést vojsko. 

Jidáš však proti nápadu protestuje a zélóty vyzývá, aby Ježíše do svých plánů nezahrnovali, 

neboť má jiné poslání. Přikáží mu, aby jim o pesachu řekl, kde Ježíš pobývá. Tvrdí, že mají 

kontakty u chrámové stráže, která pak zatkne a donutí saduceje, aby Ježíše uznali židovským 

králem. Jidáš se později stane obětí komplikovaného komplotu smyšlené postavy – farizeje 

Zeraha. Ten jej přesvědčí, že Ježíš se před veleradou bude moci obhájit a vysvětlit své učení, 

což Jidáš chápe jako jedinečnou příležitost. U poslední večeře pak Ježíš označí zrádce 

podáním omočené skývy chleba a vyzve jej, ať hned učiní to, co má. Jidáš ho polibkem zradí, 

avšak zjišťuje, že byl sám zrazen, neboť Ježíš je ihned obviněn z rouhačství. Vyhledá Zeraha 

a žádá vysvětlení, ten mu předá měšec s penězi za jeho pomoc. Jidáš neunese vinu a pohodí 

peníze pod strom, na němž se oběsí. Jeho přízvisko v minisérii zazní jedenkrát. 

Dodejme, že v 50. a 60. letech vzniklo v USA několik biblických velkofilmů – Quo 

Vadis (1951), Desatero přikázání (1956) nebo Ben Hur (1959), které byly navštěvované 

a zároveň získávaly prestižní ocenění – Zlaté glóby a Oscary. S postupnou sekularizací 

americké společnosti však zájem o tematiku upadal a biblické příběhy se v kinech příliš 

neobjevovaly. Výjimku tvoří zmíněné Umučení Krista (2004), kterému se komerčně vedlo 
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velice dobře.
201

 Režiséři celovečerních filmů však o biblické příběhy zájem zcela neztratili. 

Např. v lednu 2015 měl na festivalu Sundance premiéru americký snímek Last Days in the 

Desert (2015), v němž známý britský herec Ewan McGregor ztvárnil Ježíše při jeho 

40denním putování pouští.
202

 O rok později byl v amerických kinech a poté na Slovensku 

uveden film V mene Krista (2016) z USA, v němž má římský vojevůdce za úkol nalézt 

Kristovo tělo, které zmizelo z hrobky.
203

 

 

5.3 Postava Jidáše v seriálech 

5.3.1 Seriál Bible  

Rozpočet seriálu či televizního filmu bývá o desítky procent nižší než u velkofilmu, 

představuje tak pro producenta menší fiskální riziko, příjmy často také zvýší rozsáhlý 

merchandising (např. předměty s motivy seriálu) a možnost takřka nekonečných pokračování. 

Americký seriál Bible (2013) z produkce stanice History Channel se stal v USA nečekaně 

úspěšným, když ve sledovanosti závěrečného dílu, která činila 12,33 milionu diváků, porazil 

jeden z nejsledovanějších seriálů současnosti – Živí mrtví (2010–). Závěrečná epizoda, v níž 

Ježíš vstane z mrtvých, se navíc vysílala v dubnu 2013 o Velikonocích.
204

 V Česku se Bible 

vysílala na kanálu History od listopadu 2014.
205

 Seriál tak dokázal, že o biblickou tematiku je 

stále velký zájem. Na DVD a Blu-ray nosičích se navíc prodalo přes milion kopií a stanice 

NBC producentovi Markovi Burnettovi potvrdila pokračování nazvané A.D. The Bible 

Continues (2015), které se zaměřuje na období po Ježíšově smrti.
206

 Seriál tak objevil nový 

komerční potenciál Bible v 21. století a lze jej brát jako potvrzení zájmu diváků o historické 
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seriály obecně. Do časově blízkého období byl zasazen i úspěšný seriál Spartakus: Krev 

a písek (2010) a jeho pokračování Spartakus: Bohové arény (2011).
207

 

 V seriálu Bible se Jidáš (Joe Wredden) poprvé vyskytuje v sedmém díle, kde si 

stěžuje, že Ježíš nechce být vůdcem protiřímského povstání. Hovoří s veleknězem Kaifášem, 

který jej přemluví, ať přivede stráž k Ježíši. Kaifáš slibuje, že si s Ježíšem v soukromí 

promluví a vyřeší jeho potenciálně nebezpečnou oblibu mezi lidmi dříve, než Římané násilně 

zasáhnou. Kaifáš je přesvědčen, že smrt jednoho kazatele je menším zlem než to, že by 

okupantům došla trpělivost a začali by ničit židovské chrámy. Následně dostane Jidáš měšec 

s mincemi. U poslední večeře pak Ježíš prohlásí, že ho jeden z učedníků zradí, a dívá se při 

tom na Jidáše. Podobně jako v Janově evangeliu ho vyzve, ať učiní svůj plán rychle, ovšem 

s tím rozdílem, že zde nepadne zmínka o tom, že by do zrádce vstoupil ďábel. Jidáš chce 

svým činem uchránit Ježíše od možného výpadu ze strany Římanů, kteří jsou nervózní z toho, 

jak vřele byl v Jeruzalémě vítán, což by mohlo podněcovat protiřímské postoje. Když 

v deváté epizodě Jidáš zjišťuje, že ho Kaifáš oklamal, Ježíš byl zatčen a velekněží jej chtějí 

zabít, vrací peníze. Neunese důsledky svého činu a stejně jako v Umučení Krista se oběsí 

za městem.
208

 

 

5.3.2 Animované seriály  

Animovaní Simpsonovi (1989–) jsou s více než 500 epizodami nejdéle vysílaným 

sitkomem v USA, kde dodnes běží na stanici Fox. Seriál vypráví o průměrné rodině střední 

třídy a parodicky komentuje různé problémy – např. zkorumpované politiky, pasivní policii, 

ale i aktuální skandály z různých oblastí včetně showbyznysu.
209

 Seriál se začal v Česku 

vysílat v České televizi v roce 1993.
210

 Od dubna 2016 běžela na Prima Cool již 27. série.
211

 

Simpsonovi měli v USA největší sledovanost v prvních sériích, na které se dívalo zhruba 
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21 milionů diváků, postupně číslo klesalo.
212

 Pořad se během let stal kultovním v desítkách 

zemí světa, ale i velmi výdělečným odvětvím zábavního průmyslu.
213

 Seriál je naplněn 

stovkami popkulturních odkazů, což je také jednou z příčin jeho vysoké popularity zejména 

u mladých diváků.
214

 V Česku se jeho fanoušci sdružují na několika webových stránkách, 

které kromě titulků k nejnovějším dílům nabízejí různé doplňující materiály.
215,216

 Se seriálem 

je také spojen merchandising, což se de facto týká všech níže uvedených seriálů – a všechny 

s výjimkou Simpsonových mají vlastní webovou stránku pod serverem Edna.cz, který denně 

navštěvuje až 270 tisíc uživatelů.
217

 

Jidáš je zmíněn v 16. epizodě 20. série. Rodina Simpsonových jde do kina, tak svěří 

péči o dceru Maggie sousedovi Nedu Flandersovi, aktivnímu křesťanovi, kterému se otec 

rodiny Homer často posmívá. Flandersovi synové Rod a Todd si začnou hrát s plyšovými 

medvědy, které rozestaví ve stylu poslední večeře (viz Příloha č. 9). „Méďo Jidáši, ty ses ani 

nedotkl poslední večeře,“ říká hlasem jednoho plyšového medvěda Todd. „Nemůžu jíst, 

protože mě tíží svědomí,“ odpovídá Rod za Méďu Jidáše a scéna končí. Tvůrci naráží na to, že 

Jidáš již při večeři věděl, že Ježíše zradí.
218

 

Jidáš se vyskytuje i v dalším animovaném pořadu, a to americkém seriálu Griffinovi 

(1999–).
219

 Vymyslel jej americký herec, komik a dabér Seth MacFarlane. Obsahuje řadu 

vulgárních, ale i celkově složitějších referencí, je proto mířen spíše na starší diváky. 

Na stanici Fox se vysílá již přes 15 let – v roce 2015 měla premiéru jeho 14. řada.
220

 Seriál 
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o pětičlenné rodině z Rhode Islandu se v Česku vysílá od roku 2009 na Prima Cool.
221

 

Griffinovi mají nižší sledovanost než Simpsonovi – 13. sérii sledovalo necelých 6 milionů 

diváků.
222

 Seriál obsahuje mnoho popkulturních narážek a v Česku má také fanouškovskou 

základnu.
223,224

 

Relativně často se v seriálu objevuje postava Ježíše a nejvýrazněji v epizodě, kdy 

sledujeme fiktivní trailer na pokračování Umučení Krista, v němž je Ježíš akčním hrdinou.
225

 

Jidáš se objeví v seriálu jednou, a to v třetí epizodě šesté série, kde se jedna z postav cítí 

osamělá, protože jejich partu opustil Joe a našel si jiné přátele. Zkroušenému manželovi žena 

radí, že by si měl najít kamaráda – podobně jako to udělal Jidáš s Pilátem Pontským. Vzápětí 

se objeví dvě dobově oblečené postavy, které zjistí, že obě chtějí ukřižovat Ježíše. Potřesou si 

rukou a představí se jako Jidáš a Pontský (viz Příloha č. 10). Nadšeně se domlouvají, že Ježíše 

najdou a „nakopou mu zadek“. Poté v přátelském držení odtancují pryč.
226

 

 

5.3.3 Hrané sitkomy  

Britský seriál Jistě, pane ministře (1980–1984), na něj navazující Jistě, pane premiére 

(1986–1988)
227

 a nejnovější série Jistě, pane premiére (2013)
228

 jsou politickou satirou, která 

se odehrává v kancelářích fiktivního ministerstva pro administrativní záležitosti. Seriál 

z produkce BBC, který napsali Antony Jay a Jonathan Lynn, se stal kultovním zejména 

ve Velké Británii a USA.
229

 V Česku se vysílá od roku 2000 v dabingu na České televizi.
230
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Seriál se do roku 2014 hrál také jako komedie v Divadle na Vinohradech
231

 a stále je uváděna 

v Divadle bez zábradlí.
232

 

 

Série z 80. let vyšly i v knižní podobě, a to ve čtyřech publikacích, které vyšly česky 

mezi lety 2002–2011.
233

 Právě z knihy Jistě, pane ministře 2 pochází úryvek uvedený 

v maturitním testu z českého jazyka a literatury (viz kapitola 1).
234

 Rozhovor je také součástí 

páté epizody druhé série Jistě, pane ministře nazvané „Ďábelské nástrahy“, v níž si ministr 

James Hacker (Paul Eddington) stěžuje na to, že směrnice z Bruselu mu zkazila zakázku, 

která měla podpořit britský průmysl. Jeho tajemník Humphrey Appleby ho však informuje, že 

za tím stojí člen vlády Basil Corbett. Ministr se cítí zrazen a prohlásí, že když pomyslí 

na Corbetta, je mu Jidáš Iškariotský hned sympatičtější.
235

 Autoři didaktického testu 

dialogovou výměnu rozšířili o větu, která v knize ani seriálu není a která je pro maturanty 

další, a v tomto případě výraznou nápovědou: „Basile Corbette, udav se těmi třiceti 

stříbrnými!“
236

  

 

Britský Červený trpaslík (1988–) je kultovním a velmi populárním sci-fi sitkomem 

z prostřední stejnojmenné těžařské lodě, která pluje vesmírem.
237

 Vytvořili jej Rob Grant 

a Doug Naylor. S přestávkami se vysílá od roku 1988 na stanicích BBC2 a poté Dave. V roce 

2015 bylo oznámeno natáčení 11. a 12. řady.
238

 U nás se seriál vysílá od roku 1999 na stanici 

ČT a o jeho velké popularitě svědčí opakované reprízy, více než tři miliony zhlédnutí 

na online televizi Stream
239

 a fandomem vytvořené webové stránky včetně jejich profilů 

na sociálních sítích.
240,241

 Červený trpaslík je každoročně součástí chotěbořského Festivalu 
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fantazie – největšího setkání fanoušků popkultury v Česku.
242

 V Praze také pravidelně probíhá 

Trpaslicon, což je setkání skalních příznivců seriálu.
243

 Trpaslík obsahuje četné popkulturní 

i obskurní reference a paroduje známé filmy.  

Postavu bývalého technika Rimmera, který má v seriálu podobu hologramu, lze 

charakterizovat jako úskočného člověka, kterým je často pohrdáno a který své blízké neváhá 

zradit, pokud se vyskytnou problémy. Jsou s ním tedy spojeny charakteristiky často 

přisuzované biblickému Jidášovi. V třetí epizodě 10. série se dozvídáme, že Rimmerova 

matka patřila do Církve Jidáše, která věřila, že Jidáš byl dvojčetem Ježíše a šel za něj na kříž. 

To pak umožnilo Ježíšovi „vstát z mrtvých“, odejít do Francie s Máří Magdalenou, založit 

rodinu a vynaleznout trakař. Jidáš byl tak dle učení této církve vnímán jako odvážný člověk, 

který se obětoval, ale byl pak během staletí hanoben a vysmíván. Z hrdosti nad jeho činem se 

Rimmerova matka rozhodla dát svému synovi prostřední jméno Jidáš.
244

 Následující scéna, 

v níž posádka potká Ježíše a usedne s ním ke stolu, je parafrází na poslední večeři (viz Příloha 

č. 11), byť se později ukáže, že se nejednalo o skutečného Ježíše, ale pouze o nositele jeho 

jména.  

Teorie velkého třesku (2007–) je jedním z nejsledovanějších sitkomů v USA a patří 

mezi nejstahovanější seriály na světě.
245

 Vytvořili jej Chuck Lorre a Bill Prady. Odehrává se 

v prostředí asociálních fyziků, z nichž si dělá legraci. Seriál má již devět sérií a od roku 2009 

se s vysokou sledovaností vysílá na stanici Prima Cool.
246

 Kolem tohoto pořadu stanice CBS, 

která je jednou z největších v USA, vzniklo v Česku několik webových stránek, na nichž 

fanoušci aktivně diskutují, překládají titulky nebo přidávají své oblíbené hlášky.
247,248

 

Jednoznačně lze Teorii velkého třesku zařadit do popkultury, kterou navíc seriál sám 
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reflektuje v podobě narážek na její nejznámější a nejpopulárnější produkty současné generace 

– zejména komiksy, filmy a seriály.  

 Jidáše seriál zmiňuje v 15. epizodě třetí série. Vědec Leonard Hofstadter je pozván 

do Švýcarska na konferenci a rozhodne se, že s sebou vezme svou přítelkyni Penny. Jeho 

spolubydlící Sheldon to označí za zradu a marně připomene úmluvu, podle níž musí vzít jeho. 

Sheldon pak v autě vyjmenuje jména tří historických postav – Jidáš, Benedict Arnold 

(generál, který bojoval za Američany, zběhl však k britské armádě) a Leonard Hofstadter 

a vyzve svého kamaráda, aby jména seřadil podle toho, jak byla jejich zrada odporná. Když se 

Leonard zeptá, zda podle něj opravdu patří mezi tyto postavy, odpoví Sheldon: „Ne, Jidáš měl 

aspoň tu slušnost, že po tom, co udělal, se oběsil.“
249

 V další scéně Sheldon podá Leonardovi 

tác, na který umístí přesně 30 kusů stříbrných příborů (viz Příloha č. 12), čímž explicitně 

naráží na biblickou částku, za kterou měl Jidáš zradit. 

 

5.3.4 Dramatické seriály 

Postapokalyptický hororový seriál Živí mrtví (2010–) režiséra a producenta Franka 

Darabonta vypráví o následcích zombie epidemie.
250

 Patří stejně jako Teorie velkého třesku 

mezi nejsledovanější pořady v USA a nejstahovanější na světě.
251

 Seriál podle 

stejnojmenného komiksu měl premiéru v listopadu 2010 na kabelové stanici AMC. Od roku 

2012 jej s úspěchem vysílá Prima Cool, která v roce 2016 uvedla pátou řadu z šesti.
252

 Kromě 

vzniku českých webů o seriálu
253

 svědčí o velké popularitě mezi mladými lidmi i tematicky 
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spřízněné akce Zombie Walk, kdy se Prahou i dalšími městy každoročně prochází stovky lidí 

převlečených za zombie,
254

 a noční ZombieRUN, v němž účastníky pronásledují zombie.
255

 

„Nejsem Jidáš“ je název 11. epizody třetí série, kde je postava jménem Andrea vyslána 

na misi. Musí svést a ve spánku zabít Guvernéra, kterého její skupina vnímá jako velmi 

nebezpečného. Ona k němu nenávist necítí, má s ním přátelský vztah a hledá spíše 

diplomatické řešení. V noci jej nakonec svede, vytáhne nůž, ale zabít ho nedokáže. Názvem 

dílu tvůrci explicitně odkazují k tomu, že Jidáš zradil, což však Andrea nedokázala.
256

  

V době svého vysílání byl Dr. House (2004–2012) v USA nejsledovanějším 

americkým seriálem z lékařského prostředí. Popularita seriálu kulminovala třetí řadou, kterou 

sledovalo průměrně 20 milionů diváků, což znamenalo pátý nejsledovanější pořad sezóny 

2006–2007.
257

 Seriál má celkem osm sérií a vymyslel jej David Shore.
258

 Vypráví 

o Gregorym Houseovi – geniálním lékaři, který dokáže diagnostikovat nejkomplikovanější 

případy, ale jeho slabinou je závislost na lécích proti bolesti. V Česku jej od roku 2007 

vysílala televize Nova, na níž je v roce 2016 Dr. House také reprízován.
259

 V roce 2008, kdy 

běžely první série, byla sledovanost v porovnání s podobnými pořady rekordní – na House se 

dívalo kolem jednoho milionu diváků.
260

  

V devátém dílu třetí série detektiv Michael Tritter vyšetřuje doktora House, protože je 

přesvědčen, že je závislý na léku proti bolesti a neměl by medicínu praktikovat. Závislosti si 

je vědom doktorův dobrý přítel James Wilson. Ten se na konci epizody, která se jmenuje 

„Hledá se Jidáš“, rozhodne, že bude s detektivem spolupracovat, a přistoupí k němu 

s váhavými slovy: „Budu potřebovat 30 stříbrných,“ čímž sám přiznává, že svého přítele 

zrazuje. Nejde však o čin motivovaný ziskem, neboť Wilson se domnívá, že odvykací léčba je 
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pro House nutná – podobně jako se Jidáš dle některých výkladů domníval, že čin bude pro 

Ježíše prospěšný.
261

 

 

5.4. Jidáš v současné zahraniční hudbě 

Pokud zadáme klíčové slovo „Judas“ do jedné z největších databází zahraničních písní 

a hudebníků, nalezneme 554 výsledků.
262

 Pro srovnání uveďme, že slovo „Jesus“ se nalézá 

v 1000 písních a ve více než polovině z nich je přímo v názvu skladby.
263

 Podívejme se blíže 

na několik konkrétních interpretů, kteří spadají do popkultury a o učedníkovi se v různých 

kontextech zmiňují. 

O Jidášovi zpívá jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších zpěvaček současnosti 

Lady Gaga. V roce 2011 nahrála píseň Judas. Ve videoklipu je několik biblických motivů 

v moderním provedení: vidíme tanečníky v oblečení, které evokuje první století, nebo 

motorkáře se zlatou trnovou korunou (Ježíš), který je v půlce písně políben mužem 

ztělesňujícím Jidáše (viz Příloha č. 13). Gaga je pak Marií Magdalenou a na konci videa je 

ukamenována. Text téměř po celou dobu naráží na Jidáše, jedná se však hlavně o parafrázi 

na zraňující lásku, kterou autorka prožila. Gaga mění části známých biblických příběhů, když 

zpívá, že miluje Jidáše a že mu svými vlasy omyje nohy, byť ji třikrát zradil a políbil, když se 

provinila.
264

 Jednotlivé sloky této popové písně nejsou dle očekávání hlubokým zamyšlením, 

současné generaci však připomíná, jakou bolest musel cítit i Ježíš, když ho zradil blízký 

člověk.  

 Mužským zástupcem současné popmusic, kterou poslouchají desítky milionů mladých 

lidí, je zpěvák Justin Bieber. Tento 22letý kanadský hudebník je celosvětovou hvězdou, která 

svou hudbou s romantickými texty míří zejména na mladé dívky. O Jidášovi se zmiňuje 

v písni Heartbreaker z roku 2013. Zpívá v ní o tom, že jej opustila přítelkyně. Vzpomíná 
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na radost a lásku, kterou prožívali. Zároveň dodává, že byl hloupý, když si myslel, že 

za jidášovské otočení zády k ní ho neopustí.
265

 

Spíše mužská část maturantů by mohla znát píseň Judas Kiss z roku 2008 od známé 

heavymetalové kapely Metallica. Zpívá se v ní o démonech, kteří se usídlili v duši člověka, 

o moci ďábla, který nechá padnout i ty silné. Postava na konci písně neodolá vábení, poddá se 

ďáblu a vykoná Jidášův polibek. Píseň můžeme chápat jako vyjádření k životním svodům, 

kterým musíme čelit, a cestám, které se jeví jako snadné, byť ve skutečnosti někomu ublíží.
266

 

 

5.5. Jidáš v české hudbě 

V české hudbě bychom píseň zmiňující Jidáše nalezli např. u skupiny Lucie, která byla 

v 90. letech a začátkem dalšího desetiletí jednou z nejznámějších a nejposlouchanějších kapel, 

neboť prodala za svou kariéru přes milion alb. V roce 2004 se jí podařil velice úspěšný 

comeback, když její koncerty navštívilo přes 150 tisíc diváků.
267

 

Lucie také získala čtyři zlaté a dva stříbrné České slavíky. Alba Větší než malé 

množství lásky z roku 1998 se prodalo přes 150 tisíc kusů. Úspěch částečně ovlivnila píseň 

Medvídek a její kontroverzní videoklip.
268

 Ten byl stažen z obrazovky televize Nova, a to 

konkrétně z hitparády Eso. Text tematizuje užívání drog, ale i zkorumpovanost lidí. Klip 

natočil Filip Renč, který tehdy odmítl, že by svým ztvárněním někoho urazil, a zdůraznil, že 

text je naopak varovnou zprávou, nikoli nabádáním k užívání drog.
269

 Píseň využívá motivy 

a postavy spojené s Biblí a křesťanstvím (viz Příloha č. 14). Vidíme anděly nebo ministranty 

nesoucí velký dřevěný kříž. V textové rovině se píseň může jevit jako prostý příběh 

o plyšovém medvídkovi, který je naplněn drogami, výklad je ovšem složitější. Jinotajnou 

sloku „Medvídek z Bogoty usnul a sní, na kříži z Golgoty spí. Za třicet stříbrných z medvídka 
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padá sníh. No a ti římští psi ho sjíždějí na saních o Vánocích,“ lze interpretovat jako 

komentář k ilegálnímu dovozu drog, kdy někdo pro peníze zradí a zásilku nahlásí policii, 

nebo může být vyložen jako text o člověku, který zaprodá své svědomí a podílí se na obchodu 

s drogami. Autor textu Robert Kodym skrze různé metafory vytvořil relativně komplikovanou 

píseň, která kombinuje zdánlivě neslučitelné prvky z drogové problematiky (narážky 

na Kolumbii coby velkého vývozce drog), vánoční tematiku (sníh, sáně) a náboženské motivy 

(maxipes Herodes, křížová cesta).
270

 Můžeme ji také chápat jako píseň, která před drogami 

varuje – stojí málo peněz (30 stříbrných nebyla velká částka, viz první kapitola), ale ztráty 

mohou být enormní. 

Zapátráme-li dále do historie, nalezneme další české písně, které se k postavě Jidáše 

vztahují. Karel Kryl, známý český hudebník a autor protirežimních protestsongů, je dnešní 

generaci znám spíše skrze Daniela Landu, který v posledních letech s velkým ohlasem 

přezpíval a na CD vydal některé jeho písně.
271

 Kryl v alegorické písni Jidáš z roku 1974 zpívá 

o farizejích, pro něž účel světí prostředky, a o Jidáši, který nemá cítit vinu za přijatých 

30 stříbrných, protože kdyby zradu neučinil on, našel by se určitě někdo další. Pod videem 

na Youtube dokonce nalezneme komentář jednoho z maturantů, který píše, že díky písni onu 

diskutovanou maturitní otázku vyplnil správně, s čímž několik lidí souhlasí.
 272

 

Svatopluk Karásek je evangelický kněz, písničkář a významný člen českého 

undergroundu. Společně s členy skupiny Plastic People of the Universe byl odsouzen v roce 

1976 na několik měsíců do vězení za údajné výtržnictví. Karásek ve svých písních 

kombinoval náboženskou symboliku s politickými názory na nastupující normalizaci. V písni 

Návštěva v pekle z alba Say No to the Devil, které vyšlo poprvé v roce 1979 v exilovém 

vydavatelství Šafrán 78, zpívá o tom, jak Ježíš sestoupil do pekla. Toto spojení je součástí 

křesťanského Vyznání víry.
273

 Text písně narušuje tradiční popis pekelných muk, ale líčí 
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místo, kde jsou vedle sebe andělé, čerti i lidé. Ježíš říká: „Já nešel k Otci nahoru, já z pekelný 

brány šel napřed strhnout závoru.“ Hlavním poselstvím písně není bolest, ale právě smíření, 

proto na začátku skladby slyšíme, že v tomto místě „Jidáš a Ježíš spolu tiše rokují.“ Zrádci 

tak bylo odpuštěno stejně jako všem, kteří se provinili: „Zapomeňte se mnou na svou starou 

vinu, vyhlašuju v pekle všeobecnou aminu.“
274

 Rozborem této písně zakončujeme výběr děl, 

ve kterých se Jidáš vyskytuje. Během hledání konkrétních výskytů učedníka jsme nalezli více 

příkladů, než uvádíme výše. Kompletní výčet by mohl obsahovat až stovky, možná tisíce děl. 

Dostali bychom se však už k méně známé tvorbě, která by v řadě případů do sféry popkultury 

nepatřila. Uvedli jsme nejvýraznější příklady filmů, seriálů a písní, se kterými se maturanti 

mohli setkat a které jsou jim ve většině případů snadno dostupné. 
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Závěr 

V této práci jsme detailně představili kauzu, která se týkala otázky v maturitním 

didaktickém testu z českého jazyka a literatury v roce 2015, v němž měli studenti za úkol 

podle výchozího textu s nápovědami poznat, že se jedná o Jidáše Iškariotského. 

Ve vzdělávacích programech pro maturitní obory jsme vyhledávali, zda do nich spadá Bible 

a náboženství. Došli jsme k zjištění, že tato témata se vyučují hned v několika předmětech 

a že sporná otázka odpovídá Katalogu požadavků k maturitě, který sestavil Cermat, 

organizátor maturit. 

Na konkrétních učebnicích a čítankách jsme demonstrovali, že Jidáš je významnou 

biblickou postavou, které je v daných titulech věnován prostor. Poté jsme zmapovali reakce 

studentů na spornou otázku, a to na Facebooku nebo blozích. Zjišťovali jsme jejich argumenty 

a všímali si i humorné složky kauzy, již akcentovala i média, která o stížnostech studentů 

informovala. Studenti si na sledované facebookové stránce stěžovali, že otázka byla příliš 

těžká a učedníkův přídomek málo známý, tomu oponovali jiní studenti, kteří tvrdili, že 

výchozí text poskytoval řadu dalších vodítek – odkaz na zradu a třicet stříbrných. Diskutovali 

mezi sebou o tom, zda znalost Jidáše patří do všeobecného přehledu. Mnoho souhlasných 

reakcí měly příspěvky, které upozorňovaly na to, že by studenti měli chybu hledat u sebe, 

nikoliv Cermatu, a že otázka byla pouze za dva body, a nemohla tak test zásadně zkazit. 

Studenti z opačného názorového proudu tvrdili, že Jidáše znají pouze věřící, což vyvraceli 

maturanti, kteří prohlašovali, že jsou ateisti, ale že tohoto učedníka znají – buď z výuky, nebo 

odjinud. Objevovaly se také názory, že maturita nemá být lehká a že každý nemůže vědět 

všechny odpovědi.  

Maturanti, ale i jiní účastníci sledované diskuse si vzájemně vyvraceli přesvědčení, že 

Bible se na školách neučí, a upozorňovali se, že postava se vyskytuje v řadě děl populární 

kultury, na něž zveřejňovali odkazy. Tím jsme potvrdili naši hypotézu, že maturantům je Jidáš 

znám z různých děl současné popkultury. Po kritické analýze ohlasů se ukázalo, že vyslovené 

stížnosti nebyly podpořeny argumenty a jednalo se často pouze o subjektivní dojmy, na které 

má každý právo, nelze z nich však vytvářet nevyvratitelná fakta. S tím souvisí názory 

některých maturantů, kterým připadal test velmi těžký, zatímco jiní jej považovali 

za jednoduchý. V této části by bylo možné rozšířit práci např. o dotazníkové šetření 

a zjišťovat, z jakých oborů pocházeli studenti, kteří odpověď znali. Mohli bychom dokazovat, 

zda na tuto konkrétní otázku byli vědomostně lépe vybaveni studenti gymnázií či jiných oborů 
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a zda se subjektivní pocity studentů shodovaly s výsledky testů. Z dostupných výsledků jsme 

zjistili, že na otázku odpověděla správně přesně polovina maturantů, což zhruba koresponduje 

s rozložením názorů na facebookové stránce. Výraznou součástí kauzy byl její humoristický 

tón – studenti vymýšleli různé slovní hříčky a zveřejňovali humoristické obrázky, které kauzy 

ironizovaly. Dále také videa, která s nadsázkou obviňovala Jidáše ze zrady maturantů, Cermat 

z těžké otázky nebo se vysmívala neznalosti maturantů. 

 V další kapitole jsme představili výstupy napříč všemi typy médií, a vytvořili tak 

přehled mediální reprezentace události. Média citovala konkrétní stížnosti maturantů 

a připojila i jejich humoristické reakce v různých formách. Zmínili jsme výsledky přezkumu 

validační komise a nezávislé odborné komise MŠMT, které došly k jednoznačnému výsledku, 

kterým bylo, že otázka je zcela v souladu s požadavky k maturitní zkoušce. Značný ohlas 

médií a veřejnosti však nezůstal bez odezvy ze strany Cermatu, který na podzim 2015 

zveřejnil seznam autorů literárních děl, žánrů a směrů pro maturitní zkoušku z českého jazyka 

a literatury pro další rok, čímž chtěl dle svého prohlášení učinit zkoušku předvídatelnější. 

Dále jsme připojili i několik vybraných ohlasů odborné veřejnosti, jejíž názory se různily. 

Ke sporné otázce se vyjádřil i tehdejší ministr školství Marcel Chládek, který prohlásil, že 

znalost Jidáše patří do všeobecného přehledu a že otázka neodporuje požadavkům k maturitě. 

V teoretické části práce jsme definovali popkulturu a různé přístupy k ní. Zajímal nás 

přístup Johna Fiskeho, podle nějž o tom, zda dílo bude patřit do sféry populární kultury, 

rozhodují do značné míry fanoušci, kteří s dílem dále pracují. Vytvářejí webové stránky, 

překládají k daným dílům titulky nebo diskutují o tom, co se stane v dalších epizodách. 

Představili jsme postavu Jidáše, význam a vznik jeho přídomku, dále učedníkův 

výskyt v biblických evangeliích a nekanonických textech. Vykreslení Jidáše se napříč 

evangelii velmi liší a každý z textů nabízí jiné vysvětlení apoštolovy zrady. Všichni 

evangelisté se shodují na tom, že Jidáš patřil mezi Ježíšovy učedníky. Např. Matouš píše, že 

Jidáš zradil pouze pro peníze, Jan učedníka označí za zloděje, Lukáš konstatuje, že do něj 

vstoupil ďábel. Kontroverzní Jidášovo evangelium z 3. století, jehož autorem je neznámý 

gnostik, učedníka popisuje jako člověka, kterého si Ježíš vyvolil, protože Jidáš jako jediný 

chápal Kristovo poslání, jehož součástí byla smrt na kříži, které předcházela domluvená 

„zrada“. Dílo však nepatří do biblického kánonu a podle biblisty Petra Pokorného má 

na rekonstrukci Ježíšova příběhu pouze nepřímý dopad. 
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Zjišťovali jsme také názory odborníků a možné interpretace Jidášova činu tak, jak byl 

popsán v evangeliích. Dospěli jsme k závěru, že nelze jednoznačně určit, co přesně stálo 

za jeho zradou, případně zda se vůbec jednalo o zradu, která měla být dokonce vykonána 

pouze ze zištných motivů. Situaci relativizuje skutečnost, že o existenci učedníka nejsou 

přesvědčivé důkazy. V další kapitole jsme uvedli příklady moderních literárních děl, 

ve kterých se Jidáš vyskytuje nebo která na něj odkazují. 

Analytická část práce byla zaměřena na konkrétní příklady audiovizuálních děl 

z oblasti popkultury, v nichž se Jidáš objevil. Ukázalo se, že učedník či odkazy na něj jsou 

přítomny v nejznámějších amerických seriálech z posledních let (Teorie velkého třesku), které 

sleduje právě dnešní mladá generace. Představili jsme také filmy, které vyprávějí Ježíšův 

příběh, a zkoumali, jak je v nich Jidáš charakterizován. Výsledkem bylo zjištění, že se jeho 

vykreslení napříč díly velmi liší. Pouze film Ježíš apoštola popisuje jako člověka, do nějž 

vstoupil ďábel. Společné všem dílům však bylo celkové pojetí postavy, jehož součástí bylo, 

že učedník měl ke zradě různé motivy, ale vždy jí litoval. Někdy zradil pro třicet stříbrných 

(Umučení Krista), v jiném případě čin uskutečnil na Ježíšovo přání (Jesus Christ Superstar) 

nebo se stal obětí komplotu (Ježíš Nazaretský). Odkazy k Jidášovi jsme nalezli v zahraniční 

popové hudbě (Judas od zpěvačky Lady Gaga) nebo české písňové tvorbě (Medvídek 

od skupiny Lucie). Tuto část práce by bylo možné rozšířit o další tvorbu, v níž se nachází 

postava Jidáše, a bylo by možné blíže zkoumat díla, na která upozornili sami studenti. 

V případě rozsáhlejšího výzkumu bychom nepochybně nalezli desítky dalších příkladů. 

Z analýzy vyplynulo, že Jidáš je fenoménem, který se vyskytuje ve všech typech 

(pop)kulturních děl. Učedníkův život patří k příběhům, o které filmaři neztrácejí zájem ani 

v 21. století, což dokazují chystané snímky z Ježíšovy doby. Jidáš je pevnou součástí 

celosvětové kultury – je přítomen na mnoha obrazech včetně slavné Poslední večeře 

od Leonarda da Vinciho, odkazují na něj desítky známých seriálů, filmů, písní či knih. 

Učedníkovo jméno prošlo procesem apelativizace, a stalo se tak jednoslovným vyjádřením 

zrady blízkého člověka. Evropská civilizace vychází z křesťanských kořenů, jejichž součástí 

je Nový zákon. Bible je coby cenná literární památka součástí středoškolských osnov. 

Křesťanství a další náboženství se na středních školách vyučuje. Jedná se o postavu natolik 

známou, se kterou se maturant opakovaně setkal i mimo školu, že je zcela nezpochybnitelné, 

že znalost Jidáše Iškariotského by měla patřit do všeobecného rozhledu každého maturanta, 

a to bez ohledu na jeho víru, literární preference či typ maturitního oboru.  
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Summary 

 The thesis analysed the case concerning a question of the didactical test regarding 

Czech language and literature, as included within the state graduation exam in 2015. The 

pupils’ task was to recognize the figure of Judas Iscariot based on a text with some hints. We 

have found out that the educational programmes for the graduation topics feature this theme 

in various subjects and that the topic in question is not in contradiction with the Catalogue 

of the requirements assembled by Cermat, the graduation exam organizer. Having analysed 

some of the textbooks, we have proved that Judas is a significant biblical figure. According 

to the students’ comments on the Facebook page, the task was too difficult and the apostle’s 

cognomen little known. However, the critical analysis of the commentaries showed that the 

mentioned complaints were not supported by any arguments and that they were often mere 

subjective impressions. In the next chapter, we have created an overview of the media 

coverage of the incident. The aforementioned results of the re-examination committee 

revealed that the question met the requirements of the state graduation exam. The theoretical 

part of the thesis sought to define the pop culture along with the different approaches to this 

topic. Afterwards, the figure of Judas was introduced, together with his appearance in the 

biblical gospels and non-canonical texts. The opinions of experts were also explored with 

regards to possible interpretations of Judas’ deed as described in the gospels. We have 

afterwards concluded that the definitive reason of betrayal cannot be established; moreover, 

it is unclear whether it was indeed an act of betrayal, based on purely profit-seeking incentive. 

The analytical part of the thesis dealt with the audio-visual pop culture art works featuring 

Judas. The apostle, or the references to him are featured in the latest popular American TV 

shows (The Big Bang Theory), watched by the contemporary young generation. The depiction 

of Judas in the films differs from movie to movie. Judas is also referred to in both Czech and 

foreign music (Medvídek from the music band Lucie, or Judas from Lady Gaga). The analysis 

showed that Judas is a phenomenon occurring in all the types of pop culture genres. Judas is 

an integral part of the global culture – he is present in many pictures, including the famous 

Last Supper from Leonardo da Vinci, and referred to in many other works of art. 

The European civilisation has its roots in Christianity, a part of which is the New Testament. 

The Bible is a valuable historical document and thus a part of the study plans of the secondary 

schools. Christianity and other religions are taught in many subjects in the secondary schools. 

It is thus an indisputable fact that Judas Iscariot should be part of the general knowledge 

of each graduate, regardless of his faith, literary preference or type of secondary school. 
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Přílohy  

Příloha č. 1: Upravené heslo „Jidáš Iškariotský“ na Wikipedii (obrázek). 

Jedná se o screenshot z české Wikipedie z 5. května 2015, jejíž heslo „Jidáš Iškariotský“ 

někdo upravil v reakci na otázku v didaktickém testu. 

 

Zdroj: Jidáš Iškariotský – Wikipedie [obrázek]. IT blog [online]. [cit. 2016-03-10]. Dostupné 

z: http://szj.cz/tag/jidas-iskariotsky/. 

 

Příloha č. 2: Ironizující reakce maturantů na didaktický test (obrázek) 

 

Zdroj: Jidáš líbá Ježíše [obrázek]. IT blog [online]. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: 

http://szj.cz/tag/jidas-iskariotsky/. 

 

 

 

http://szj.cz/tag/jidas-iskariotsky/
http://szj.cz/tag/jidas-iskariotsky/
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Příloha č. 3: Další z reakcí maturantů na didaktický test (obrázek) 

 

Zdroj: Jidáš nebere drobný [obrázek]. IT blog [online]. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: 

http://szj.cz/tag/jidas-iskariotsky/. 

 

Příloha č. 4: Poslední večeře od H. Holbeina (obrázek) 

Obraz Poslední večeře, který vznikl v letech 1524–1525, je od německého renesančního 

malíře Hanse Holbeina ml. a zobrazuje Jidáše (vlevo na stoličce) se zkarikovanou tváří 

v úšklebku a zároveň zrzavými vlasy a vousy.  

 

Zdroj: HOLBEIN, Hans ml. The Last Supper [fotografie]. In: Web Gallery of Art [online]. 

[cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.wga.hu/cgi-

bin/highlight.cgi?file=html/h/holbein/hans_y/1525/10lastsu.html&find=supper. 

http://szj.cz/tag/jidas-iskariotsky/
http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file=html/h/holbein/hans_y/1525/10lastsu.html&find=supper
http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file=html/h/holbein/hans_y/1525/10lastsu.html&find=supper
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Příloha č. 5: Poslední večeře od J. de Juanese (obrázek) 

Obraz Poslední večeře cca z roku 1560 od španělského malíře Juana de Juanese zobrazuje 

Jidáše (zcela vpravo) v odtažité pozici na opačné straně stolu než ostatní a jako jediného bez 

svatozáře. Postava má zrzavé vlasy i vousy a výrazný nos, ale tvář zkarikována není. 

 

Zdroj: JUANES, Juan de. The Last Supper [fotografie]. In: Web Gallery of Art [online]. [cit. 

2016-03-10]. Dostupné z: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/h/huber/capture.html. 

 

Příloha č. 6: Nástěnná freska Poslední večeře od L. da Vinciho (obrázek) 

Nástěnná freska Poslední večeře italského malíře Leonarda da Vinciho, která byla dokončena 

v roce 1498, zachycuje moment, kdy Ježíš učedníkům sděluje, že jeden z nich jej zradí. Jidáš 

(pátý zleva) má tmavé vlasy, vousy i kůži, odtahuje se. V ruce drží měšec s penězi. 

 

Zdroj: VINCI, Leonardo da. The Last Supper. In: Web Gallery of Art [online]. [cit. 2016-03-

10]. Dostupné z: http://www.wga.hu/cgi-

bin/highlight.cgi?file=html/l/leonardo/03/4lastsu1.html&find=last+supper+vinci. 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/h/huber/capture.html
http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file=html/l/leonardo/03/4lastsu1.html&find=last+supper+vinci
http://www.wga.hu/cgi-bin/highlight.cgi?file=html/l/leonardo/03/4lastsu1.html&find=last+supper+vinci
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Příloha č. 7: Jidáš ve filmu Poslední pokušení Krista (fotografie) 

Záběr z filmu Poslední pokušení Krista (1988), v němž má Jidáš (Harvey Keitel) typicky 

zrzavé vlasy i vousy.  

 

Zdroj: Poslední pokušení Krista [film]. Režie Martin Scorsese. USA, 1988. 

 

Příloha č. 8: Jidáš ve filmu Jesus Christ Superstar (fotografie) 

Záběr z filmu Jesus Christ Superstar (1973). V této scéně přebírá Jidáš (Carl Anderson) 

váhavě peníze od velekněží, kteří mu radí, ať je věnuje chudým. 

 

Zdroj: Jesus Christ Superstar [film]. Režie Norman Jewison. USA, 1973. 
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Příloha č. 9: Jidáš v seriálu Simpsonovi (fotografie) 

Záběr ze seriálu Simpsonovi, v němž Flandersovy děti přehrávají poslední večeři Páně, kdy 

Rod (chlapec vpravo) mluví hlasem Médi Jidáše a říká, že kvůli výčitkám nedokáže jíst. 

 

Zdroj: Simpsonovi. 16. díl, 20. série. Kráska přes internet. [epizoda z televizního seriálu]. 

USA, 2008. ČT2 27.12.2009 19:35. 

 

Příloha č. 10: Jidáš v seriálu Griffinovi (fotografie) 

Záběr ze seriálu Griffinovi, v němž se Jidáš (vlevo) seznámí s Pilátem a společně se domluví 

na zatčení Ježíše.  

 

Zdroj: Griffinovi. 3. díl, 6. série. Brianova píseň [epizoda z televizního seriálu]. USA, 2007. 

Prima Cool 13.11.2009 19:00. 
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Příloha č. 11: Poslední večeře v seriálu Červený trpaslík (fotografie) 

Záběr ze seriálu Červený trpaslík, který v 10. sérii parafrázuje poslední večeři Páně.  

 

Zdroj: Červený trpaslík. 3. díl, 10. série. Citróny [epizoda z televizního seriálu]. Velká 

Británie, 2012. Dave HD 18.10.2012. 

 

Příloha č. 12: Jidáš v seriálu Teorie velkého třesku (fotografie) 

Záběr ze seriálu Teorie velkého třesku, v němž Leonard (muž s brýlemi) dostane 30 kusů 

stříbrných příborů od Sheldona, který jej tím označí za zrádce. 

 

Zdroj: Teorie velkého třesku. 15. díl, 3. série. Centrální urychlovač částic [epizoda 

z televizního seriálu]. USA, 2008. Prima Cool 28.12.2010 15:55. 
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Příloha č. 13: Jidáš ve videoklipu Judas (fotografie) 

Záběr z klipu Judas zpěvačky Lady Gaga. Jidáš (vpravo) na něm polibkem zrazuje Ježíše. 

 

Zdroj: Lady Gaga – Judas. In: Youtube [online]. 3.5.2011 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc. Kanál uživatele LadyGagaVEVO. 

 

 

Příloha č. 14: Snímek z videoklipu Medvídek (fotografie) 

Na snímku je zachycena scéna, v níž medvídek a ministranti nesou dřevěný kříž, který zde 

může symbolizovat utrpení, které musí drogově závislí nést. 

 

Zdroj: Lucie – Medvídek. In: Youtube [online]. 9.1.2013 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9q_oq6f19E. Kanál uživatele LucieVEVO. 

https://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc
https://www.youtube.com/watch?v=J9q_oq6f19E.%20Kanál%20uživatele%20LucieVEVO

