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Posudek oponenta

Pan Ondřej Janoš předkládá druhou verzi své bakalářské práci, v níž se zabývá 

dějinami tzv. akkonského království, tedy obdobím postupného úpadku a zániku 

křesťanských států v Palestině, které vznikly na konci 11. století po první křížové výpravě. 

Práce, kromě Úvodu a Závěru, je rozdělena do tří základních kapitol; první popisuje vývoj 

politického uspořádání Palestiny od první křížové výpravy do bitvy u Hattínu, která 

znamenala pro křesťany ztrátu Jeruzaléma, druhá, která zůstala jádrem jeho studie, se 

soustředila k analýze vnitřních poměrů akkonského království a závěrečná část je věnována 

postupnému úpadku latinského panství v Levantě, rámovaného křížovými výpravami císaře 

Friedricha II. a francouzského krále Ludvíka IX.

Protože jsem oponoval i původní podobu práce, s níž pan Janoš neuspěl, zaměřím se 

v dalším hodnocení především na srovnání obou verzí. V tomto ohledu musím nejprve 

konstatovat, že meritorně se texty zásadně neliší a nezměněn zůstal i chronologický přístup 

k tématu; to však nutně nemusí znamenat nedostatek. Složitější problém již představuje fakt, 

že ani v tomto případě uchazeč neprovedl důkladnější hodnocení pramenné základny a 

použité literatury: dvoustránkový Úvod je i pro bakalářskou práci skutečně velmi úsporný. Na 

druhé straně rád shledávám, že vlastní heuristická průprava byla tentokrát důkladnější. 

Použité prameny a literatura odpovídají základním požadavkům kladeným na tento druh práce 

a rovněž jejich využívání vykazuje již systematičtější a preciznější přístup.

Jasnější se stala i základní metodologie, byť pan Janoš zůstal u poměrně skromného 

cíle, totiž „poskytnutí základní osy chronologicky seřazených událostí“, které byly pro 

akkonské království podstatné. (s. 7). Doplnil ho ovšem i pokusem o analýzu sociálních, 

ekonomických a mentálních struktur království, třebaže vyznívá poněkud povrchně a 

přehledově.

Vlastní text práce pak z velké míry rezignoval na jakoukoliv snahu o samostatnější 

interpretaci dobových pramenů i hodnocení dosavadního odborného diskurzu na toto téma. 

Stále proto platí, že dílo nese silné prvky kompilace a jen ilustrativního využívání použitých 

zdrojů. Na rozdíl od první verze se však autor vyvaroval sporných či vyložené chybných 

tvrzení a formulací. Pan Janoš si byl některých problémů jistě vědom; nasvědčují tomu 

alespoň některé pasáže závěrečné části, kde konstatuje například, „že na poli práce tohoto 



rozsahu se  není možné celému problému věnovat do podrobnějších detailů.“ (s. 59) Pak je 

ovšem otázkou, proč si takové téma volit. Závěr vůbec svými tezemi budí rozpaky, neboť 

přináší buď obecná tvrzení, či konstatování přínosů jen v elementární rovině a pouze pro 

„české prostředí“.

Přestože práce trpí i nadále nedostatky, rád konstatuji, že v její aktuálně předkládané 

verzi představuje zřetelný posun vpřed a lze ji považovat za hajitelnou. Doporučuji ji proto 

klasifikovat – v závislosti na průběhu obhajoby známkou:

velmi dobře až dobře
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