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Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci 
 

Oldřiška Prokopová: 
 

Luigi Angiolini – Život ve službách Toskánska, 
 

55 stran + příl., FFUK 2011 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 Oldřiška Prokopová se ve své bakalářské práci soustředila na životní osudy a myšlení 
osvícenského toskánského literáta a diplomata, Luigiho Angioliniho. Navzdory skutečnosti, 
že se jedná o velmi zajímavou osobnost, jejíž různorodou, mnohostrannou činnost 
dokumentují bohaté prameny, neexistuje dosud ani v italské historiografii komplexní 
zpracování ani hodnocení Angioliniho života a aktivit.  

Pro české prostředí je Angiolini jistě zajímavý v prvé řadě už tím, že Národní archiv 
v Praze obsahuje originály jeho dopisů a dokumentů, jež se váží k části období, kdy Angiolini 
sloužil jako vyslanec toskánského arcivévody Ferdinanda na císařském dvoře Napoleona I.: 
jedná se o konvolut pramenů, jež tvoří jedno z materiálových těžišť práce O. Prokopové.  

Bakalářská práce sleduje v podstatě chronologickou linii Angioliniho života (kterou 
autorka zasadila do přehledného výkladu složitých mezinárodních i vnitropolitických 
souvislostí, v nichž se ocitlo Toskánsko na sklonku 18. století – zejm. v kapitole I.).  

Těžiště autorčiny vlastní práce spočívá v kapitolách, kde autorka způsobem analyzuje 
Angioliniho cestopis po Anglii a Skotsku (kapitoly 2.2 a 2.3) a přináší řadu zajímavých 
postřehů (například k sociálním tématům Angioliniho (ne)reflexe otroctví a továrenské práce), 
dále pak v následujících kapitolách 3 a 4, kde přináší rekonstrukci a rozbor Angioliniho 
(nepříliš úspěšných) diplomatických aktivit v době francouzské okupace Toskánska a exilu 
arcivévody Ferdinanda.  

Je zapotřebí vyzdvihnout skutečnost, že autorka musela pracovat převážně s literaturou 
i (tištěnými i psanými) prameny v italštině, jíž se věnuje poměrně krátkou dobu; i když sama 
přiznává, že své překlady konzultovala s italofonními kolegy/příbuznými, přesto je zřejmé, že 
byla sama schopna studovaným textům porozumět a získané informace utřídit a zpracovat. 

 
Je škoda, že autorka neměla více odvahy do vlastních interpretací. Snad proto, že se 

snaží co nejpoctivěji držet prostudované literatury (a někdy možná i zbytečných klišé) a 
pramenů, nepokouší se – pravděpodobně z obavy z unáhlených či nepodložených závěrů – o 
nějakou vlastní vysvětlení popisované situace či jevu a zůstává raději u strohého popisu, který 
nekomentuje. Proto je také trochu těžké nalézt nějaký „posun“ mezi úvodem a závěrem. 
Čtenář/ka možná bud postrádat nějakou snahu o zodpovězení otázek, které si při četbě nutně 
položí. Například proč byl Angioliniho cestopis v době své publikace považován za tak 
„slabý“ a de facto kritikou odmítnut? Proč byla vlastně Angioliniho „mise“ v Paříži tak 
neúspěšná, resp. jestli něco pozitivního přinesla? Proč se  vlastně Ferdinand ke svému 
bývalému (a také budoucímu) diplomatovi chová v době jeho nuceného exilu zdrženlivě a 
vlastně nevyvíjí příliš velké úsilí, aby mu pomohl? (Možná by bylo zajímavé zamyslet se i 
nad tím, zda se nějak vyvíjí Angioliniho frankofilství - a vztah k „přátelům“ kolem Napoleona 
Bonaparta - po zkušenostech se ztrátou Toskánska).  

Čtenář/ka bude možná u řady citovaných jmen (zejména soudobých italských učenců) 
postrádat nějakou vysvětlivku či přiblížení alespoň formou poznámky. Tím spíše, že někde je 
taková vysvětlivka i zcela „funkční“ a může osvětlit lépe celou situaci (například v okamžiku, 
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kdy prchající Angiolini žádá o zprostředkování kontaktu na Ferdinandovu „vznešenou sestru“, 
aby mohl putovat do Drážďan: autorka se nezamýšlí ani nad tím, proč zrovna do Drážďan, ani 
nad řečenou „sestrou“: jde zjevně o narážku na jednu z Ferdinandových sester, Marii Terezu, 
jež byla provdána za saského krále a proto se cesta do Drážďan jevila Angiolinimu jako 
nejschůdnější a Ferdinand by mu mohl snadno pomoci. – s. 35) 
 

Po stránce formální je třeba vyzdvihnout, že text je zpracován pečlivě, překlepů či 
problémů s interpunkcí v nich najdeme minimum; drobná výtka se týká citování cizích jmen, 
kde by snad mohla být respektována pravidla české gramatiky (zejména deklinace) – př. 
Franceska Monti/HO, Franceska Gianni/HO (str. 19) nebo Hugh/EM Blairem, Henry/M 
Mackenziem (s. 26 – tím spíš, že na stejném místě autorka skloňuje správně v 7. pádu Adama 
Smithe), Vittori/EM Alfierim (s. 30) apod.  
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 Shrnutí:  

V každém případě se domnívám, že práce O. Prokopové odpovídá nárokům kladeným 
na bakalářskou práci. Autorka zvládla nelehkou práci s cizojazyčnou literaturou i prameny, 
získané informace dokázala utřídit a přehledně zpracovat a čtivě sdělit.  

Práci doporučuji k obhajobě a v případě přesvědčivé ústní prezentace navrhuji 
hodnocení výborně.  

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
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