
ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

Posudek na bakalářskou práci Marty Argalášové Osvícenství na Apeninském poloostrově na 

příkladu Cesare Beccarii a Antonia Genovesiho

Bakalářská práce Marty Argalášové nazvaná Osvícenství na Apeninském poloostrově na 

příkladu Cesare Beccarii a Antonia Genovesiho je rozdělena do čtyř hlavních kapitol.

V první autorka charakterizuje období osvícenství a posléze se zabývá tímto fenoménem na 

Apeninském poloostrově. Druhá kapitola se zabývá postavou a myšlením Cesare Beccarii, 

třetí Antonia Genovesiho a ve čtvrté kapitole Argalášová porovnává na několika příkladech 

oba tyto italské myslitele.

Kromě uvedených čtyř kapitol práce obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce, obsah, 

po uvedených čtyřech kapitolách závěr, za kterým následuje italské, anglické a české resumé 

a nakonec seznam použité literatury a seznam elektronických zdrojů.

Bakalářská práce po formální stránce splňuje všechny předpoklady, pisatelka používá 

relevantní přístupné zdroje, správně je používán a využíván poznámkový aparát ať již 

k odkazům na zdroje, nebo k rozšíření některých informací. Práce má též příhodné členění, je 

v ní postupováno od obecnějšího ke konkrétnějšímu, na závěr je uvedena komparace a jsou 

shrnuty zásadní informace; tři kapitoly jsou členěny do dalších podkapitol.

Po úvodu (s. 7-8), ve kterém Argalášová uvádí, čemu se práce bude věnovat, v první kapitole 

nejprve charakterizuje osvícenství (s. 9-15), při čemž hojně využívá kromě jiných zdrojů 

Haladovu práci Osvícenství: věk rozumu. V následující části první kapitoly se již věnuje 

osvícenství na Apeninském poloostrově, přičemž nezapomíná uvést informace do obecného 

historického kontextu.

Druhá kapitola (s. 2-31) věnovaná C. Beccariovi po krátkém obecném uvedení osvícenské 

problematiky na severu Itálie seznamuje čtenáře s Beccariovým životopisem. Argalášová 

přitom nezapomíná na zajímavé detaily, když  na s. 22 upozorňuje na příbuznost Beccarii 

s Alessandrem Manzoni. Následuje přehled Beccariova myšlenkového díla, v závěru se pak 

pisatelka zaměřuje zejména na Beccariovu kritiku trestu smrti. Využívá při psaní vhodně 

zahraniční i českou literaturu včetně publikace D. Tinkové, která se tématem zabývala.

V poslední podkapitole (s. 30-31) pisatelka ukazuje vliv Beccariova myšlení, zejména 

praktický důsledek v zákonodárství toskánského panovníka Leopolda, který v roce 1786 

zrušil trest smrti. Velmi příhodně uvádí vliv Beccarii na Thomase Jeffersona a Johna Adamse 

a tedy na severoamerické prostředí. Poslední věta kapitoly „Ozvěny Beccariova hlasu dále 

najdeme jak v Ústavě Spojených států amerických, tak v prvních deseti dodatcích k ní, Listině 



práv“ však, když byla takto napsána, stojí za uvedení do širšího kontextu, poněvadž jedinečný 

odkaz na zemi, v níž po 228 letech od zrušení trestu smrti v Toskánsku jako v jedné z mála

států na světě stále poprava existuje, působí zavádějícím způsobem.

Třetí kapitola je věnována Antoniu Genovesimu (s. 32-45). Opět velmi vhodně pisatelka 

nejprve stručně uvádí obecnější informace o geografickém prostoru, poněkud zbytečně se

dopustila drobné chyby, když na s. 32 nesloučila poznámku č. 77 a 78 v jednu jedinou. Divně 

působí údaj na s. 33 „salernský rodák se narodil… v jihoitalském Castiglione“ – obec 

Castiglione se nachází hned vedle Salerna (dnes je možná již jeho součástí), avšak stálo za to 

věc vysvětlit, věta sama o sobě působí pro toho, kdo tento údaj nezná, beze smyslu. Od s. 35 

se M. Argalášová zabývá Genovesiho filosofií. Všímá si myslitelů, ze kterých Genovesi 

vycházel (s. 36-37), Genovesiho vztahu k církvi (s. 38-39), a jeho ekonomickým myšlením (s. 

39-40). Vzhledem k tomu, že Genovesi získal první katedru obchodu v Evropě vůbec, mohla 

být tato podkapitola poněkud rozsáhlejší, je však pravdou, že informace o Genovesiho 

ekonomickém myšlení najdeme již na jiných předchozích místech práce. Zajímavě na konci 

podkapitoly Argalášová komparuje Genovesiho ekonomický pohled s jeho současníkem 

Adamem Smithem. Část věnovanou Genovesimu pisatelka uzavírá velmi zdařilými 

podkapitolami zabývajícími se Genovesim jakožto právním teoretikem a jeho následovníky. 

Autorka přitom využívá výrazně vlastních Genovesiho textů.

Ve čtvrté kapitole (s. 46-51) se Argalášová pouští do komparace Beccariových a Genovesiho 

myšlenek. Vybírá si významná témata jako otázku spravedlivého trestu či trestu smrti. Na této 

kapitole pisatelka prokázala i schopnost pracovat s literárními texty, využívá pramenů 

(Beccariovy a Genovesiho spisy) a používá vlastních překladů. Též příklady pro uvedení 

podobnosti či odlišnosti názorů obou myslitelů byly vybrány velmi dobře. Pisatelka se 

zamýšlí i nad rozdílností Beccariova a Genovesiho ohlasu.

Závěr (s. 52-53) vhodným způsobem celkově práci uzavírá.

Bakalářská práce Marty Argalášové prokazuje, že autorka se jí ujala pečlivě. Nepostrádá 

formální náležitosti, je psána v jasné struktuře a vyváženě. Informace jsou zařazovány do 

širších kontextů. Autorka prokázala též schopnost pracovat s italskými texty a správně je 

v práci využít.

Přes výše uvedené dílčí výtky jednoznačně navrhuji práci ohodnotit jako výbornou.

V Praze dne 13.6.2014

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.


