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1)    Struktura argumentace. 7 

Práce je přehledně členěna, srozumitelně psána a graficky vhodně upravena, včetně obrazových příloh. 

2)    Formální úroveň. 7 

Bibliografie, zkratky, přepisy i překlady splňují oborové standardy. Z výjimek jmenujme matoucí 

přepis (ḫubu) i překlad kurzivou na s. 8. Pravopisných chyb a překlepů je omluvitelné množství. 
Otázkou je, zda po cílené neshodě podmětu s přísudkem („idoly se nedotkli“) nenásleduje vzápětí 
neshoda pravděpodobně necílená („oběti sloužili“, oboje s. 29). Na půl cesty zůstal přepis maš’artu 
(alternativně mat‘artu) jako maš‘artu (s. 9). Některé výrazy a odbočky přesahují hranice odborného 
textu. Např. „krom“ místo „kromě“, či úvodní poděkování účastníkům „antropologických pozorování“ a 
závěrečná poznámka o vaření piva na ÚFARu. Nelze se také zbavit dojmu, že autor ve svém překladu a 
výkladu zaměnil „vinárnu“ za „vinici“ (s. 16). 

3)    Práce s prameny. 5 

Autor je velmi dobře připraven kontrolovat sekundární práce pomocí primárního textu. Jen je 
s podivem, že v případě ugaritských rituálních textů nevyužil přepečlivou dvoudílnou francouzskou 
edici Dennise Pardeeho (Textes Rituels, Ras Shamra-Ougarit 12, 2000), ale jeho populárnější anglické 
zpracování. Ani případná nedostatečná jazyková vybavenost tu nemůže být omluvou. Tím spíše, že 
v případě emarských textů směrodatnou francouzskou edici uvádí. Kapitola 2.4. „Archeologická a 
ikonografická evidence“ je pojednána snad až příliš stručně, postrádám v ní alespoň letmou zmínku o 
hypogeu v Katně a tamních dokladech hostin s předky a soch s poháry. Zajímalo by mě, jak autor 
vnímá možnou souvislost tohoto relativně nedávného nálezu se začátkem KTU 1.108. Z překladů 
primárních textů vybírám jako problematický řádek z ugaritského Baalova cyklu (s.24) mt . šmm . ks . 
qdš, přeložený bez vysvětlení jako „svatý pohár nebeských lidí“ (tj. *ks . qdš . mt . šmm). Předpokládá 
autor casus pendens či jiný syntaktický jev? 

Na interpretační rovině zarazí pramalá distinkce mezi kategoriemi „žena“ a „bohyně“. Například dva 
páry femininních bytostí v ugaritském textu KTU 1.23, konkrétně třeba „Aṯirat, žena par excellence“, 

„dvou žen, snad Aṯirat a Raḥamaj“ (oboje s. 25). Nevylučuji, že tento přístup může být součástí 
originální interpretační myšlenky, není to však z kontextu zcela zřejmé. 

4)    Vlastní přínos. 6 

Spojení témat alkoholu a rituálu jako hostiny, omezené z velké části na synchronní korpus textů 
z pozdní doby bronzové, vnímám jako relativně originální aplikaci legitimního, strukturálně lehce 

podmíněného religionistického přístupu na  vhodně zvolený materiál. Především vývody o marziḥu, ale 
i jiné části by v případné další práci zasloužily rozšířit o pozdější období, konkrétně o palmyrské texty. 

5)    Obecný přesah práce. 7 

Alkohol je sám o sobě transdisciplinární téma a zpracování čtivou formou zaručuje zájem poučeného 
laika. Přes drobné výhrady tuto bakalářskou práci považuji po všech stránkách (délka, čtivost, 
orientace v problematice, porozumění primárním textům, výběr a kritická analýza sekundární 
literatury) za zcela vyhovující. 
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