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1) Struktura argumentace (4 body) 
Práce S. Rejlkové je přehledně a logicky členěna. Základními stavebními kameny jsou krátké odstavce, 
věnované konkrétním, jasně definovaným otázkám. Po úvodu s oblíbeným motivem syrského oráče 
jsou prizmatem ugaritských textů představeni bozi El a Baal, následuje jejich komparace se 
starozákonním Hospodinem a závěr, který souzní s dnešním oborovým konsenzem. 
 
2) Formální úroveň (0 bodů) 
Práce je velice krátká, obraty jako „ve vší stručnosti“ a „nezabíhat do podrobností“ (s. 23) je třeba 
brát doslova. Obsahuje řadu překlepů budících dojem oskenovaného a automaticky opraveného 
textu (namátkou v bibliografii: Bacai a Gyms místo Bacal a Cyrus v jediné položce, s. 27; Religions 
místo Religious, tamtéž;  hebrdische místo hebräische, s. 29; a povedené Distionary na s. 26). 
 
3) Práce s prameny (1 bod) 
Při transliteraci pramených jazyků potkáme četné odchylky od standardně přijímané normy. 
Originální pravidla extrémně zjednodušené transliterace ugaritštiny, vyhýbající se nečeské diakritice, 
jsou dosti zvláštní formou uvedena na straně 2 a neodpovídají skutečnosti (už na s. 4 by špṭ mělo být 
tpš atp.). Nešťastné je rozhodnutí přepisovat neznělou velární frikativu i faryngálu jako /ch/, 
nerozlišitelné od zjednodušené transliterace dvojice hlásek c+h. Transliterace ugaritštiny a 
hebrejštiny nejsou kompatibilní (j/y, alef), u hebrejštiny se bez varování objevuje i transkripce. 
Transliterace foinického epiteta l qn rc (s. 1189) je urážkou všech apostrofů. Využití primárního jazyka 
je omezeno na lexikální komparaci. 

Bibliografie je rozdělena na očekávané „primární prameny“, zvláštní „sekundární prameny“ 
(myšlena sekundární literatura?) a pozoruhodné „sekundárně citované prameny“, rozdělené do 
skupin zřejmě podle toho, v jaké práci odkaz na ně autorka potkala. Jednotná kritéria pro psaní 
bibliografických položek neexistují, místa vydání, nakladatelé, ISBN, kurziva, stránkování se chaoticky 
objevují a mizí. Chaos vládne i při jejich řazení (neabecedním) a citacích (humanitní versus exaktní). 

Zarážející je ignorování určitých klíčových děl, a naopak neúměrná pozornost věnovaná dílům 
starším a překonaným. Autorka se často – ne zcela koherentně – věnuje vztahu Ela a Baala, aniž by 
zmínila zcela zásadní zpracování Baalova cyklu (M. S. Smith), vztahu Dagana k oběma bez přihlédnutí 
k průběžně publikovaným a přednášeným názorům svého školitele, zdůrazňuje fenomén božského 
shromáždění bez odkazu na práci M. Mikulicové. Výběr literatury budí dojem, že přednost měla ta, 
jež je dostupná v elektronické formě. 
 
4) Vlastní přínos (2 body) 
Autorka má svoji představu, ale uvádí i odlišné názory. Kontinuitu náboženských představ Levanty in-
terperetuje pod vlivem svého zaměření zúženě jako „starozákonní inspiraci ugaritskou tradicí“ (s. 23). 
 
5) Obecný přesah práce (5 bodů) 
Vybrané téma je divácky atraktivní a pojednané popularizační formou, přístupnou jak mezioborovým 
čtenářům, tak i laické veřejnosti. 

Zmíněné elementární nedostatky jsou částečně vykoupeny čtivým stylem a nadšením. 
Poslušen kritérií ÚFARu hodnotím práci jako dobrou (12 bodů) a navrhuji přijmout k obhajobě. 
 

V Praze 24. 1. 2014       Mgr. Pavel Čech, Ph.D. 


