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__________________________________________________________________________________ 

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  2-3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2-3 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 3 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2-3 

 

__________________________________________________________________________ 

   



 

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
 

 
usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 

   
 

 

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 3 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

_____________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Na počátku hodnocení je dlužno připomenout, že se jedná o přepracovanou verzi již jednou 

neúspěšně hájené diplomní práce. Autor učinil několik doplnění a změn, které je třeba pozitivně 

hodnotit a navzdory přetrvávajícím nedostatkům dosáhl posunu k přece jen uspokojivějšímu 

výsledku. 

Po obsahové stránce se práce skládá ze dvou hlavních částí. První lze charakterizovat jako více 

méně popisný přehled křížových výprav. Autor zde prokázal schopnost narace, naopak analýza 

a následné zhodnocení problémů by jistě zasloužily větší pozornosti. Druhá část se týká 

vnitřních poměrů a charakteristik života Jeruzalémského království. Zde student přece jen učinil 

největší posun v porovnání s minulou, neúspěšně hájenou, verzí práce. Více se zaměřil na 

klíčové problémy existence Jeruzalémského království, především vztahu královské a 

šlechtické moci či specifika života v Zámoří. Snažil se nalézt odpovědi na příčiny probíraných 

procesů a výběrově komparoval se zbytkem latinské společnosti. 

Celkový dojem práce je bezpochyby lepší než při minulém neúspěchu. Není pochyb o tom, že 

i nadále popisná složka převažuje nad analytickou a práce by si zasloužila zásadní prohloubení, 

založené na důkladném rozboru pramenů. Přesto nelze pominout přínos práce spočívající 
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v pohledu na specifika jeruzalémské společnosti a snahu podepřít svá tvrzení výpověďmi 

pramenů. 

Na závěr musím vyslovit politování, že i nadále přetrvává v práci mnoho nedostatků formálního 

charakteru. Autor pokulhává v některých pasážích s pravopisem, v seznamu použitých zdrojů 

je mnoho pochybení (London – Londýn, výška písma, chybějící místo vydání, u pramenů chybí 

paginace atd.), zápis odkazů na prameny je nejednotný a občas zmatečný apod. Přesto považuji 

práci v této podobě již za hajitelnou a navrhuji hodnocení dobře. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 
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