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Bakalářská práce Marty Argalášové se věnuje tématu osvícenství a jeho projevu a 

vlivu v Itálii 18. století, určující filosofické koncepce pak konkrétně demonstruje na díle dvou 

všestranně zaměřených myslitelů Cesareho Beccarii a Antonia Genovesiho. 

Práce je rozvržena do čtyř celků, přirozeně sestavených a postupujících od obecného 

vymezení pojmů ke konkrétní analýze a komparaci zvolených textů. V první části představuje 

autorka pojem osvícenství jako obecný filosofický program, zasazuje ho do širšího 

historického kontextu a dává do souvislosti se soudobou  potřebou společenské proměny 

v Evropě druhé poloviny 18. století. Druhá a třetí část práce se pak již soustředí na oblast 

Apeninského poloostrova a popisuje situaci v severní Itálii, kde žil a tvořil Cesare Beccaria, a 

v jižní Itálii, konkrétně Neapolského království, které bylo domovem Antonia Genovesiho. U 

obou autorů je věnován dostatečný prostor jejich biografii a nastínění díla a hlavních 

myšlenkových koncepcí, které měly následně vliv na různá společenskovědní odvětví, 

především pak na moderní právní teorii. Těžiště práce spočívá v její závěrečné části, která 

srovnává pojetí smyslu trestu a jeho spravedlivosti obecně a problematizuje otázku trestu smrti 

jakožto nevratné odplaty bez možnosti nápravy.  

Předložená práce je velmi zdařile zpracována, účelně a proporcionálně rozvržena a 

napsána kultivovaným, přesným jazykem. Zajímavým způsobem nahlíží principy 

osvícenského myšlení, tak jak se projevovaly ve specifickém prostředí Itálie, která v tomto 

období většinou za evropským vývojem spíše zaostávala. Autorka se také zamýšlí nad 

otázkou, proč je v evropském kontextu mnohem známější a vlivnější dílo Cesareho Beccarii 

než Genovesiho, ačkoli v díle obou reformátorů nachází určité paralely, a odpověď spatřuje 

v užší specializaci a konkrétnějším pojetí právněteoretických konceptů prvně jmenovaného.  

Jediný problém předložené práce, kterou po jazykové a formální stránce hodnotím 

velmi pozitivně, tak spatřuji ve volbě tématu, které spíše koresponduje s oblastí historie 

filosofie či historie práva než s literární vědou. Autorka sice pracuje s původními texty, 

zvolené úryvky uvádí ve vlastním překladu, ovšem i reflektované motivy a témata textů 

souvisí především s pojmy z okruhu právní teorie. Tomuto zaměření odpovídá i zvolená 



sekundární literatura, jež čítá zejména prameny z oblasti historie a teorie práva či obecných 

dějin Evropy. Pakliže však práce odpovídá schválenému zadání a její zaměření bylo vedoucím 

práce shledáno přijatelným, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

 

 

V Říčanech dne 11. června 2014    Mgr. Olga Čaplyginová 

oponentka 

 


