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Posudek oponent diplomové práce 
 

Jméno a příjmení 

studenta/studentky:………...bc.Ondřej..JANOŠ……………………………………………………. 

Název práce:……………… Království Jeruzalémské (1099 - 1187) ……………………………….. 

Jméno oponenta práce:……doc. PhDr. Dana Picková, CSc.……………………………………….. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika(hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  3 

 

Stručné hodnocení:  Autor uvádí v seznamu použitých zdrojů řadu dobových pramenů, ale 

opět s nimi nepracuje a nevyužívá je pro tvorbu svého textu, neboť citacemi pod čarou ho 

pouze dokresluje. Práce je koncipovaná valnou většinou na základě odborné literatury. 

Bohužel ani ve druhé verzi své diplomové práce se Janoš nesnaží nastínit rozdíly v pojetí 

jednotlivých historiků, neusiluje o komparaci jejich názorů a hypotéz a nezaujímá – až na 

výjimky - vlastní stanoviska.  Postrádám hlubší rozbor pramenů, místo kterého autor zařadil 

jakýsi stručný přehled edicí, a to bez nezbytných bibliografických odkazů, které chybí také 

v rozboru (či spíše opět velmi stručném přehledu) historiografie. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému(hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

___________________________________________________________________________ 
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

3 

 

Stručné hodnocení:  Janoš se v úvodu ke své práci nezmiňuje o způsobech řešení, které zvolil, 

uvádí pouze rozdělení obsahu do kapitol.  

__________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce(hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 4 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 4 

 

Stručné hodnocení: Analýza literatury a pramenů a jejich interpretace v Janošově práci 

naprosto chybí.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování(hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: Práce je přehledná a stylisticky dobře zpracovaná. Obsahuje sice drobná 

pravopisná pochybení, ale v přijatelné míře. Autor by si měl především lépe osvojit používání 

velkých  a malých  písmen  na počátku slov nebo pojmů (ne všechno lze chápat jako vlastní 

název). V historiografii by se neměla používat pro popis minulých dějů slovesa v přítomném 

čase.  Je poněkud kuriózní používat pojem zbytek Evropy ve vztahu k Jeruzalému či 

Palestině. 

_____________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Po neúspěšné obhajobě v loňském roce předložil Janoš druhou verzi své diplomové práce, 

která bohužel trpí mnohými nedostatky jako jeho původní text, i když je zřejmé, že se autor 

snažil o jejich odstranění. Tentokrát se zaměřil mnohem konkrétněji na  politické dějiny 

jeruzalémského království a nikoliv křížových výprav obecně jako v první verzi své práce a 

nastínil poměry, které v zemi panovaly, což hodnotím kladně. V obou případech jde však o 

kompilaci poznatků z odborné literatury, což by nevadilo, pokud by se Janoš pokusil  

například o jejich komparaci nebo z nich vyvodil vlastní závěry. Na rozdíl od předešlého textu 

si však  přece jen klade  některé otázky a snaží se hledat jejich řešení.   Posunem k lepšímu je 

také to, že  pracoval s prameny, bohužel se však omezil pouze na občasné doložení svého 

textu citacemi pod čarou, aniž by uvedený text  analyzoval a interpretoval.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

1. Proč se autor nesnažil o  analýzu dobových pramenů a jejich komparaci s odbornou 

literaturou a omezil se pouze na dokreslující citace z některých pramenů v poznámkách?  

2. K čemu využil ostatní prameny, které uvádí v závěrečném seznamu?   

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: dobře 

 

 

 

Datum: 23. srpna 2017     Podpis: 


