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Předložená práce, žánrově zařazená do oboru dějin antropologie (obecněji, dějin 

vědy), se zabývá ve své době relativně významným, dnes opomíjeným německým 

antropologem Walterem Scheidtem a jeho biosociální koncepcí tzv. kulturbiologie. Hampl 

poměrně plasticky vykresluje životopis Scheidta v kolotoči dějin první poloviny 20. století a 

jeho učení, kulturbiologii, velmi nenásilně zasazuje do kontextu dějin antropologických teorií, 

poukazuje na její vazby na jiné disciplíny a v neposlední řadě také na její roli z hlediska 

širšího, společensko-politického vývoje v Německu prvních čtyř desetiletí 20. věku.  

 Práce Petra Hampla nejen že splňuje všechna kritéria výborné bakalářské práce, navíc 

ji považuji za přínosnou a v jistých ohledech objevnou. Jednak již jen samotnou volbou 

tématu – dějiny antropologického myšlení Německu, obzvláště v časovém zařazení jímž je 

práce vymezena, byli po dlouhou dobu z nahlédnutelných příčin vytěsňovány či dokonce ani 

nebyly považovány za dějiny antropologie jako vědy, ale spíše za dějiny rasových ideologií. 

Stejně jako toto zjednodušení, které klade fyzickou (rasovou) antropologii v Německu 

naroveň ideologizované teorii o nadřazenosti ras se v literatuře často objevuje i podobné 

zjednodušení tvrdící, že co německý antropolog (či biolog) v éře Třetí říše, to nacista. Právě 

tyto předsudky, které velmi znesnadňují bádání v oblasti dějin antropologie (či obecněji, věd o 

člověku), domnívám se, předkládaná práce velmi problematizuje. Velmi přiléhavé a precizní 

vykreslení rozporuplného a  vztahu Scheidta osobně a také jeho teoretických východisek 

k nacismu, resp. k dobovým vědeckým teoriím, o něž se tato ideologie opírala a jež využívala, 

považuji za ústřední bod této práce. Stejně jako celá řada studií z dějin vědy (antropologie, 

biologie, genetika, medicína…) zabývajících se obdobím Třetí říše, ukazuje i Hamplova práce 

na jeden zarážející fakt, totiž že z dobového hlediska nelze vést ostrou hranici mezi vědou a 

ideologií či vědou a politikou, zároveň však nelze mluvit o jednosměrném ovlivnění vědy 

politikou či ideologií. Z toho vyplývá nutnost užití donedávna opomíjeného exernalistického 

pojetí dějin vědeckých teorií minimálně ve stejné míře, jako tradiční pojetí internalstické. 

Domnívám se, že to, že Petr Hampl vykládá nejen vnitřní logiku Scheidtových teorií a 

popisuje vlivy jiných dobových teorií na jejich vývoje, ale také ukazuje externí, mimovědecké 

(ve smyslu věd přírodních, kam antropologie patřila) vlivy, práci neobyčejně prospívá. 



Takový přístup vyžaduje od autora schopnost nahlížet na svůj výzkumný problém z více 

různých perspektiv.  

 Nejen obsah práce, ale i její formu považuji za zdařilou. Struktura práce zcela 

odpovídá požadavkům (co bych vytknul je stejný název oddílu 5.3. a 8, tedy „Závěr“ bylo by 

lépe nějak odlišit, protože to působí matoucím dojmem). Až na několik překlepů a drobných 

gramatických chyb nemám výtek. Naopak je třeba vyzdvihnout autorovu práci s literaturou – 

nejen že sestavil souhrnnou Scheidtovu bibliografii, ale jeho seznam použité literatury 

(primárních a sekundárních zdrojů) čítá na sedm desítek titulů, v drtivé většině zahraničních 

(německý a anglický jazyk) což vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, považuji 

za výkon více než úctyhodný. S tím souvisí i snaha samostatnost, kterou autor projevil při 

samostatném vyhledávání dalších a dalších (většinou velmi fragmentárních) zdrojů ke 

stanovenému tématu. 

Ocenit je zde třeba i autorovu schopnost rychle se zorientovat nejen v dějinách 

antropologických, ale tak biologických teorií (z dobového hlediska nedává takové rozdělení 

příliš smysl), což u studenta humanitního zaměření jistě není věcí všední. Práce dokonce 

obsahuje i velmi poutavou kapitolu, kde se autor snaží popsat až zarážející konvergence 

v Scheidtově Kulturbiologii a koncepcí koevoluce genů a kultury E.O. Wilsona, zakladatele 

sociobiologie v 70. letech 20. století. Tuto část by zřejmě bylo dobré rozšířit a blížeji se 

podívat na kořeny Wilsonova myšlení (byť šance, že by zde snad existovala nějaká přímá 

návaznost se limitně blíží nule). Tuto část, ačkoliv chápu, jakou v práci hraje roli bych 

doporučil ještě lépe integrovat do zbylého textu, jedná se však nikoliv o výtku, spíše 

připomínku. Z hlediska obsahového bylo by také dobré lépe podchytit a vykreslit vztah mezi 

rasovými ideologiemi, rasovou antropologií a v práci často zmiňovanou rasovou hygienou – 

čtenář, který se daným obdobím a dějinami věd o člověku v této éře nezabývá, by mohl být 

zmaten. Z odborného hlediska autor vysvětluje vztah zmíněných disciplín v podstatě správně, 

snad s některými zjednodušeními, které nicméně lze u bakalářské práce, již vzhledem k jejímu 

doporučovaného rozsahu (50 nstran) očekávat. Autor tento rozsah přesáhl více než 

dvojnásobně – a to nikoliv ředěním textu, protože informací je práce doslova nabitá a její text 

velmi hutný - místy až příliš, obzvláště pro čtenáře neznalého tématu (opět se nejedná o 

výtku, spíše o upozornění). Jinak považuji autorův styl psaní za kvalitní - rozhodně splňuje 

požadavky vědeckého diskurzu.  

Z důvodů výše uvedených navrhuji práci hodnocení „výborně“ v bodové hladině 43-48b. 
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