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V úvodním abstraktu si práce vytyčuje jako cíl postihnout shodné rysy ve fyziognomii jediného boha 

Izraele Jahveho na straně jedné a božské dvojice El – Baal, známé z ugaritských textů, na straně druhé. Zároveň 

deklaruje ambici „interpretovat motivace, jež mohly vést biblické pisatele k projektování ugaritských představ 

do obrazu jejich jediného boha“. Ve značné části práce však převažuje popisný diskurs. Analytické pasáže 

působí zkratkovitým dojmem. Argumentace jako taková představuje patrně nejméně rozpracovanou rovinu 

předloženého textu. Přesto dle školitelova názoru autorka vytyčeným cílům dostála úspěšně. Rozsah tématu, 

které si vybrala, a delimitace pramenného materiálu jsou přiměřené požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

Struktura argumentace: 4 body. 
Výklad je povětšinou srozumitelný, práce je přehledně členěna a její struktura vnitřně soudržná. Vlastní 

argumentace má ovšem mnohdy charakter pouze stručně komentovaných odkazů na řešení formulovaná staršími 

badateli. Někdy text prozrazuje autorčinu neobratnost při formulování výpovědí; namátkou viz výrok „rovněž 

také byl Elyon spjat se syny boha a mýtickými prameny“ (str. 11). 

Práce s prameny: 3 body. 
S. Rejlková prokázala, že je schopna pracovat s odpovídající sekundární literaturou v češtině a 

v angličtině. Okrajově se též odvolává na studie německé a holandské, citované z „druhé ruky“. Hojně využívala 

internetové zdroje. Chvályhodně do své studie zařadila bibliografickou rešerši, v níž ovšem chybí přesné odkazy 

na komentovaná díla. Slabinou textu je, že autorka nepracovala s příslušnými primárními prameny v originálním 

znění. Zůstala tak odkázána na prefabrikovaná řešení přejatá ze sekundární literatury. Zejména v případě 

neustále se vyvíjející ugaritologie to představuje citelné zúžení autorčiny perspektivy. 

Formální úroveň: 3 body. 
Z formálního hlediska je bakalářská práce spíše podprůměrná: je sice vybavena relativně hojnými odkazy 

na použitou literaturu, primární i sekundární, a strukturovanou bibliografií. Školitel však ve zpracování odkazů 

zaznamenal řadu nedostatků – zejména překlepy, nejednotné užívání velkých a malých písmen v citacích 

anglických děl, stejně jako nekonzistentní syntaxi. Podobně vlastní stať by si zasloužila pozornější závěrečnou 

redakci, především pokud jde o překlepy a mluvnická pochybení. 

Vlastní přínos: 5 bodů. 
Práce nenechává na pochybách, že autorka umí shromáždit relevantní materiál k řešení zvolené 

problematiky. Přesvědčit čtenáře o tom, že je schopna kriticky se vyrovnat s pozicemi jiných badatelů a nalézt si 

mezi nimi vlastní cestu, však jakoby nepatřilo mezi její cíle. Většinou zůstává u opatrného shrnutí již dosaženého 

jinými. 

Obecný přesah: 4 body. 
Navzdory skutečnosti, že čtenáři je ve většině předkládané práce nabízen popis vybraných literárních 

topoi, celkově studie nemá charakter pouhé deskripce. Snaží se shromážděné poznatky interpretovat v rámci 

religionisticky obecně definované struktury. Její difuzionistické vyznění sice působí poněkud obstarožním 

dojmem, ale konzistenci mu upřít nelze. Přesto by školitel očekával, že zvolené řešení bude v práci zdůvodněno 

a zavržená řešení ostatní alespoň nastíněna. V abstraktu avizovanou interpretaci motivací starozákonních pisatelů 

k přejímkám ze starších vrstev semitských náboženských tradic pak školitel v práci neshledal. 

Závěr:  
Práce S. Rejlkové dle školitele vyhovuje kritériím pro posuzování bakalářské práce. Její zpracování 

nicméně vykazuje řadu výše uvedených nedostatků. Přesto lze doporučit její obhajobu a ohodnocení stupněm 

dobře (19 bodů). 

   

 

 

 

V Praze dne 11. února 2014    Doc. Mgr. Dalibor Antalík, Dr. 


