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   Hodnocená bakalářská práce představuje specifické téma v rámci celku 

kruciátní problematiky, tj. otázku tzv. akkonského království, spojenou 

s omezenou existencí křižáckých států po tragické bitvě u Hattínu v roce 1187.

Student ke zpracování své práce použil relevantní vybrané prameny, dostupné 

především v rámci on-line přístupných edicí, a základní zahraniční odbornou

literaturu především monografického charakteru.

   Ondřej Janoš rozdělil bakalářskou práci do tří hlavních kapitol. V prvním 

stručně nastínil základní momenty předcházející zlomové bitvě u Hattínu. 

V druhé části popsal vnější a vnitřní charakteristiky Akkonského království 

(společnost, obchod, každodennost). V poslední kapitole se zaměřil na vývoj 

křižáckých států po třetí křížové výpravě, především s ohledem na vojenské 

akce Richarda Lví Srdce a pokusy o politicko-vojenské zajištění křesťanské 

Palestiny v průběhu 13. století. Závěrečný oddíl rovněž prezentuje průběh a 

konec poslední fáze dobytí Akkonu muslimskými vojsky. Práce je doplněna 

obrazovou přílohou dokládající územní vývoj křesťanských států v Palestině a 

přehled vládnoucích jeruzalemských, resp. kyperských monarchů. 

   Na začátku svého hodnocení musím poukázat na skutečnost, že předložená 

bakalářská práce představuje přepracovaný text práce, která nebyla dříve 

obhájena. Student částečně přepracoval strukturu i obsah práce, doplnil druhou 

kapitolu analyzující společenské a hospodářské vztahy křižáckých států a větší 

prostor poskytl argumentačním podkladům a souvislostem procesů. Přesto 

základ bakalářské práce zůstává v převážné míře popisný a soustředěný na 



politické a vývojové aspekty problému. Autor odstranil hlavní obsahové 

nedostatky a nadbytečné popisné pasáže a vcelku podal nenáročný, ale plastický 

přehled vývoje Akkonského království. 

   Výsledkem je popisný text, jehož hlavní přínos spočívá ve zpracování v české 

historiografii opomíjeného tématu. Obsahová stránka a dosažené závěry 

odpovídají východiskům. Výrazný kvalitativní posun práce získala po formální 

stránce – student zapracoval na odkazech a poznámkovém aparátu a sjednotil 

formální parametry práce. Přesto ale musím konstatovat, že se v práci stále 

vyskytují dílčí nedokonalosti, které by při pečlivějším přístupu bezpochyby byly 

odstraněny (označování stran zkratkou s. i str.; v 1. kapitole není v pozn. pod 

čarou jednoduché řádkování; ve 2. kapitole nejsou zdroje důsledně zkracovány; 

občas je zapomenut nakladatel knihy apod.). Navzdory těmto výtkám považuji 

práci v současné podobě za hajitelnou a navrhuji klasifikaci velmi dobře až 

dobře, v závislosti na průběhu a výsledcích obhajoby.
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