
V Praze dne 18. června 2017.  Doc., Mgr. Dalibor Antalík, Dr.  

Posudek bakalářské práce podané na ÚFaR FF UK v Praze 

Jméno a příjmení: František Válek 

Téma: Kultické užití alkoholu v náboženství starověké Sýrie 

Datum: červen 2017 

Školitel: Doc., Mgr. Dalibor Antalík, Dr. 

Oponent: Mgr. Pavel Čech, Ph.D.  

Struktura argumentace: 8 bodů. 

Autorův postup při výkladu je pro čtenáře, byť nezvyklého na orientalistický diskurs, dobře 

zřetelný, jednotlivé části na sebe logicky navazují, jsou symetricky rozvržené. Úvod a závěr spolu 

promyšleně korespondují. Pisatel zavčas odhaluje svá metodická východiska a postupy, a to s citlivostí 

pro detail. 

Formální úroveň: 5 bodů. 

Práce vykazuje všechny očekávané náležitosti: anotace, obsah, hlavní stať, seznam použitých 

zkratek, bibliografii článků, knih a internetových zdrojů, obrazové přílohy. Celkově působí čtivým 

dojmem, přestože její jazyk občas trpí stylistickými neobratnostmi. Pisatel se nevystříhal překlepů (např. 

„nedeochovaný“, s. 39; „damšské“, s. 44; atd.), gramatických chyb (např. „z ugaritu“, s. 14; „problémy se 

rozšířili“, s. 35), ani pochybení v interpunkci (viz „fakt, že člověka indisponoval je obsažen …“, s. 35). 

V seznamu zkratek a v závěrečné bibliografii je vydavatel většinou uváděn, někdy však údaj chybí. 

Křestní jména autorů se většinou objevují v plném znění, někdy pouze prostřednictvím iniciál. 

Práce s prameny: 7 bodů. 

Autor dokládá svá tvrzení a argumenty permanentními odkazy na pramenný materiál, převážně 

z 2. tis. př. Kr., s nímž pracuje v originálním znění. Skutečnost, že se jedná hned o dva starosemitské 

jazyky (syrská akkadština, ugaritština), je na bakalářské úrovni dle kritérií ÚFaRu nadstandardní. Citace 

pisatel uvádí v bilingvním znění. Pro jeho přístup k primárním textům je příznačná jak 

filologicko-historická pečlivost, tak metodologická střízlivost. Pozoruhodný je též jeho „žánrový“ záběr: 

obírá se texty mytickými, rituálními i administrativními. 

V novodobé odborné diskusi se pisatel orientuje v dostatečném rozsahu. Převážnou část jím 

sledované sekundární literatury představují studie v angličtině, méně časté jsou pochopitelně české texty, 

okrajově se objevují odkazy na díla španělská a francouzská. Z literatury k danému tématu nejsou v práci 

reflektovány pouze studie: M. Heltzer, „Vineyards and Wine in Ugarit“, UF 22, 1991, str. 119-135, a 

G. Chambon, Les archives du vin à Mari, Paris 2009. 

Vlastní přínos: 8 bodů. 

Práce nenechává na pochybách, že autor se umí přesvědčivě pustit do mapování tématu, které 

v rozsahu celé Sýrie 2. tis. př. Kr. nebylo dosud nikým analyzováno. Podobně je schopný vyrovnávat se 

s pozicemi badatelů, kteří se zabývali zvolenou problematikou v dílčích oblastech, a nacházet si mezi 

nimi vlastní, autentickou cestu. Z orientalistického diskursu zpravidla vybírá jen to podstatné a nosné pro 

religionistickou interpretaci.  

Obecný přesah: 7 bodů. 

Bakalářská práce od začátku do konce vypovídá o pisatelově snaze nezůstávat u pouhé 

historicko-filologické deskripce. Pasáže, které čtenáři přibližují pojednávané reálie, jsou organicky 

provázány s jejich výkladem (à la M. Douglas, V. Turner) a napořád systematicky vřazovány do 

religionistických souvislostí. Školitel by uvítal snad jen podrobnější promyšlení alimentačního rozměru 

užívání fermentovaných nápojů, zvláště piva, při hostině, jejíž transpozice do kultického rozměru 

náboženského života je pro autorovu argumentaci stěžejní. 

Závěr 

Školitel považuje předloženou bakalářskou práci za kvalitní a doporučuje ji k obhajobě. Její 

klasifikaci pak navrhuje stupněm výborně (35 bodů). 


