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Formální náležitosti práce: 
 

Předložená práce studentky G. Reitingerové splňuje po formální stránce požadavky kladené 

na magisterské práce. Obsahuje: titulní list se všemi náležitostmi (včetně dvojjazyčného 

názvu), čestné prohlášení autora, poděkování vedoucímu práce, anotaci a klíčová slova (v 

českém i anglickém jazyce), obsah, seznam zkratek, resumé a seznam použitých pramenů a 

literatury (členěný na prameny, sekundární literaturu, slovníky, encyklopedie a elektronické 

zdroje). Počet (obdobně i kvalita) použitých (českých i zahraničních) zdrojů je přiměřený a 

jejich seznam je velmi přehledně utříděn. Práce má (kromě úvodu a závěru) tři základní 

kapitoly, které jsou dále přehledně rozděleny na dvě až čtyři podkapitoly. Poznámkový aparát 

je bohatý, poznámky jsou standardně uvedeny dole (pod čarou) na stránce. 

 

Téma, struktura, obsah a způsob zpracování: 
 

Studentka si pro svou práci zvolila poměrně obsáhlé téma „Otázka prvotin a prvorozenství ve 

Starém zákoně - to, co patří Hospodinu“. V úvodu práce jsou stručně popsány východiska, 

metody a cíle práce.  Práce se následně člení na tři hlavní části. V první části studentka 

definuje základní pojmy (prvotina, prvorozenství) a popisuje způsob odevzdávání prvotin 

půdy a dobytka lidem Izraele. Závěr první části tvoří exegeze textu 2 Moj  13,11-16, který se 

týká nakládání s prvotinami a prvorozenými. Druhá část práce se soustředí na práva a 

povinnosti prvorozených synů ve starozákonní době, na lévijce a na celý Izrael, který je 

Hospodinovým prvorozeným. Závěr druhé části tvoří exegeze textu 1 Moj 27,26-30 (otcovské 

požehnání prvorozenému synu). Třetí část práce je věnována hermeneutickému klíči 

k pochopení nakládání Izraelců s prvorozenými syny a prvotinami. Tímto klíčem podle 

studentky je Hospodinovo vyvedení izraelského lidu z Egypta a uzavření smlouvy s jeho 

lidem.  Studentka ve všech kapitolách dokázala jasně shrnout zkoumanou problematiku a 

vyjádřit na ni svůj vlastní názor.  
  
Hodnocení práce:  
 

Předložená práce obsahem, rozsahem i kvalitou zpracování zcela odpovídá požadavkům 

kladeným na zpracování magisterské práce. Struktura práce a její obsah plně odpovídají 

jejímu názvu. Autorka prokázala, že se ve zkoumané problematice dobře orientuje. Řazení 

kapitol je logické, vymezení pojmů je správné a logicky začleněné do kapitol. Závěry, které 

studentka činí, na základě vlastní interpretace konkrétních textů Tanachu, jsou adekvátní. 

Z uvedených důvodů doporučuji práci k ústní obhajobě s hodnocením: výborně.  

  

 

V Praze dne 12. 5. 2020                   ThDr. Marie Roubalová Th.D. 
 


