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Biografie L. Angioliniho (1750 – 1821), toskánského diplomata, literáta a cestovatele jej 
představuje jako typ aristokrata, jenž prožil zlomové období nejen v Itálii, ale i celkově 
v evropském kontextu. Práce je založena na rozboru Angioliniho korespondence uložené 
v Národním archivu v Praze, v Rodinném archivu toskánských Habsburků, jeho cestopisu 
v kritické edici Michèle a Antonia Stäuble  a podepřena studiem sekundárních zdrojů – 
historiografie k vývoji Toskánska a Itálie v 18. a 19. století. Konceptuálně vychází z pojetí  
kultury (lidové a „elitní“) Petera Burka a Habermasovy interpretace utváření a proměny 
veřejného prostoru, respektive veřejnosti. 
 
Práce je rozdělena do pěti kapitol, úvodu a závěru. První kapitola zasazuje život a dílo L. 
Angioliniho do kontextu historického vývoje, následující čtyři kapitoly jsou uspořádány 
chronologicky, s respektem k běhu životních událostí. Práce je opatřena poznámkovým 
aparátem, seznamem použitých pramenů a literatury a vhodně doplněna 4 ilustrativními 
přílohami. 
 
Autorka zpracovala téma na základě dosud málo probádaného Rodinného archivu 
toskánských Habsburků. Na její práci je vidět velké zaujetí a empatie ke zkoumané osobnosti 
a době v níž Luigi Angiolini žil. Autorka je také pro toto téma přiměřeně jazykově připravená. 
 
Na druhé straně mám k práci Oldřišky Prokopové několik výhrad. V její práci postrádám 
formální rozbor pramenů, tj. alespoň základní informaci o velikosti souboru korespondence 
s níž autorka pracovala a rozbor cestopisu. Díky tomu jsou kapitoly 2.2 a 2.3 poněkud 
chaotické. Byť cestopis vyšel (zřejmě) v kritické edici, bylo by vhodné pojednat více o jeho 
formě a obsahu. Samotné sdělení, že se jedná o epistolární formu cestopisu nestačí. Především 
cestopis psaný jako dopis fiktivnímu adresátovi není novinkou, tento způsob zpracování 
známe u renesančních humanistů. Za druhé by bylo třeba uvést jak je cestopis rozsáhlý, 
z kolika formálně uzavřených dopisů se skládá. Konečně by stálo za námahu „vydestilovat“ 
z textu kudy autor cestoval a jaký výsek prostředí viděl, jakých jevů si všímal. Osvícenský 
cestopis byl žánr, který měl svá pravidla, očekávala bych proto od autora cestopisu 
systematičnost popisu a zájem o formy společenského života a sociální instituce. Autorka 
dokládá Angioliniho zaujetí pro politickou ekonomii, která se v Británii intenzivně rozvíjela, 
také jeho setkání s místními osvícenci do modelu osvícenského cestování zcela zapadá. 
Autorka bakalářské práce by nemusela kapitolu o cestopise náročně rozšiřovat jen trochu více 
promyslet a uspořádat. Třetí a čtvrtá kapitola sledují osudy Angioliniho ve službách 
toskánských Habsburků v bouřlivých letech po francouzské revoluci a během napoleonských 
válek. Autorka se vydatně opírala o korespondenci, kterou obsáhle cituje a o zprávu o činnosti 
v letech 1799 - 1801, kterou Angiolini předložil nadřízeným. Výňatků z korespondence je 
místy více než autorčiných komentářů. Členění materiálu do kapitol, přechody mezi nimi a 
názvy kapitol nejsou tak úplně v souladu (např. začátek kapitoly 3.2., a text na s. 31 – 33, s.40 
a násl. – byla náhrada pro Ferdinanda za ztracené Toskánsko tak důležitý problém, že jeho 
diplomat byl „v centru dění“ a „obklopen těmi nejdůležitějšími politiky“?). Tyto aspekty 



práce se mi jeví jako důsledek úsilí dokončit práci co nejdříve a splnit termín pro její 
odevzdání. Tuto moji hypotézu podpírá i množství překlepů a vyšinutí z vazby, či 
neobratných formulací, která se v textu nacházejí (např. na s. 12 ve větě schází slovo „Lze 
tedy říci, že italské osvícenství, byť programově k revoluci nevedlo, pro ni připravilo.“; s. 13 
první odstavec místo záporů by vyzněla důrazněji přímá formulace, s. 16 první věta – kdo 
přidělil Toskánsko?; s. 17 schází předložka „A tak Ferdinand vstupuje druhého období své 
vlády…“, „Návaznost na osvícenské období, se pak projevuje v hlavně oblasti trestního 
práva.“; s. 27 poslední odstavec – „… kam se dorazil v předvečer…“, …“revolučního roku 
1889“…, …. „jak důležitou roli bude v jeho životě sehraje.“; na s. 41 o průběhu audience u 
Napoleona: Její popis diplomat líčí takto…; s. 47 .. aniž abychom o tom věděli….; s. 48 do 
čela Piemontu, který byl dobou částí francouzského impéria….. Dále namísto často se 
opakujícího sousloví politický „nepřítel“ by se někdy lépe hodil soupeř, protivník. Při přepisu 
a skloňování italských a francouzských jmen zakončených „c“ případně „co“ nebo „ca“ jde 
zřejmě o překlep: tj. místo Francesko Gianni bych ponechala Francesco Gianni, místo 
Franceska bych ponechala Francesca Monti, Leclerk - Leclerc atp. 
 
Hodnocení: 
Rozbor korespondence, apologetického spisku a cestopisu L. Angioliniho spolu s rozborem 
sekundárních zdrojů jej předvedl jako osobnost reagující na podněty modernizující se 
společnosti. Autorka vyzvedla témata, která se nabízí k dalšímu zpracování: nejen jeho 
publikovaný cestopis; zajímavá je i zvýšená citlivost ke krajině a estetická vnímavost, která se 
projevuje v korespondenci. V rozboru jeho života autorka píše o Angioliniho hledání práce. 
Pojem práce takto použitý navozuje jeho moderní chápání. Téma aristokrata hledajícího 
uplatnění nebo hledajícího práci za mzdu nabízí otázku, zda je takto formulováno v jeho 
korespondenci (hledání práce), nebo je takto interpretováno v literatuře či se jedná o autorčin 
vlastní závěr. 
 
Bakalářská práce Oldřišky Prokopové má všechny náležitosti a splnila zadání. Autorka 
zřetelně formulovala svůj cíl a vymezila použité prameny a historiografii. Ukázala, že si umí 
poradit s jejich analýzou a interpretací. Práce je napsána čtivě, srozumitelně a se zaujetím pro 
zkoumanou problematiku. Výběr tématu, výběr pramenů je nad průměrem bakalářských prací. 
Kvalita zpracování je velmi dobrá, redakce textu poněkud uspěchaná. Pro autorku byla 
bakalářská práce jistě velkou zkušeností, myslím, že se od ní časem dočkáme velmi zajímavé 
diplomové práce v magisterském studiu.  
 
Práci ráda doporučuji k obhajobě a hodnotím ……... 
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