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Bakalářská práce Petra Hampla v rozsahu 78 stran (z čehož téměř 8 zabírá 
bibliografie) představuje pro oponenta neobyčejně příjemné překvapení 
z několika aspektů. Jednak patří k nejkvalitnějším a nejpečlivěji provedeným 
bakalářským pracím, jaké autor posudku kdy oponoval, jednak vznikala pod 
vedením jednoho z jeho nejlepších žáků Mgr.Marka Stelly a jedná se tedy jaksi 
o dílo vědeckého „vnuka“.  
Téma práce je mimořádně zajímavé – německý antropolog Walter Scheidt, ač 
v mnohém svébytný biologicko-antropologický myslitel, patří k osobám 
dokonale zapomenutým, a to nejen ve světovém měřítku, ale i v Německu 
samém. Znovu se zde otvírá problém německé antropologie nacistické éry, 
téma, které minimálně dnes, kdy jsou všichni jeho protagonisté dávno mrtvi, 
volá po bližším prozkoumání sine ira et studio.  Málokterá oblast lidského 
bádání byla kdy více zpolitizována a měla v praxi horší důsledky. Problém je 
ovšem v tom, že se nejedná až tak o skutečnost, že by tehdejší německá 
antropologie byla ve velké míře „pavědecká“, jako spíše o to, že byla amorální 
(že podobným způsobem podnes vnímáme zvířata a podle stejných zásad s nimi 
jednáme, bývá bráno jako samozřejmost). Scheidt představuje v rámci tehdejší 
antropologie svébytného solitéra, zčásti nadšeného pro její dobové proudy, 
z části se stavícího proti nim. Mezi rasovými teoretiky a somatickými 
antropology té doby byl bílou vránou už tím, že nebyl členem NSDAP. Velmi 
významné je i Scheidtovo navázání na myšlenku „umveltu“ Jacoba von 
Uexkülla a Scheidtův komplexní koncept Kulturbiologie. Autor práce podrobně 
probírá život, myšlenkové kořeny i vědecké a kulturní souvislosti Scheidtovy 
osobnosti, v níž se pestře proplétají rysy zajímavého a originálního myslitele, 
sociálního inženýra a rasového hygienika, pilného vědce tělem i duší i podivína 
a nezařaditelné postavy německých dějin vědy. Srovnává Scheidtovy koncepty 
s Wilsonovými a ukazuje shodné i rozdílné rysy obou pohledů na člověka. 
Petr Hampl ukázal svou výbornou znalost celé spletité problematiky německé 
meziválečné, válečné a poválečné biologie, příslušné velmi obsáhlé literatury i 
německého jazyka (což už dnes není mezi mladými vzdělanci samozřejmost) a 
práci výtečným způsobem zvládl, mimo jiné i díky zasvěcenému a pečlivému 
vedení svého školitele. Dílu nelze vytknout zásadnější chyby, krom několika 
málo překlepů snad jen okolnost, že český odkaz viz se píše bez tečky na konci, 
neboť se jedná o (v hovorovém jazyce již neužívaný) imperativ slovesa viděti. 



Práci nejen jednoznačně doporučuji k obhajobě s ohodnocením maximálním či 
této metě blízkým (49-50b.), ale též k publikaci, ve výtahu např.v časopise Lidé 
města, v celé extenzi např. v řadě Amphibios nakl.P.Mervart (ta je, pro 
informaci, určena primárně pro práce doktorské). 
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