
Posudek na bakalářskou práci Pavly Voborníkové Eugenická minulost Planned Parenthood 

Federation of America 

 

Pro rozsah a nároky bakalářské práce zvolila autorka téma dosti komplikované, v němž se 

protíná několik diskursů s ne vždy zřetelnými interpretacemi. Se záludnostmi si autorka 

nakonec poradila úspěšně. Širokou škálu analytických možností zúžila na dvě, totiž stručný 

nástin eugenického hnutí a jeho politické a sociální kontexty, a dále přední osobnost hnutí 

Margaret Sanger, která byla původním motivem jejího zájmu. 

Práci předchází vzorný úvod, jedinou výtkou by mohlo být nerespektování tradiční přednosti 

analýzy pramenů před literaturou, nicméně sled je zřetelně dán zmíněnou dvojdílnou 

organizací textu. Vývoj hnutí je popsán plynule, se všemi náležitostmi: cíle, představitelé, 

organizace, hlavní oblasti působení – na ty však zbývá jen fragmentární prostor (sterilizace, 

zákony na ochranu před geneticky „nevhodou“ imigrací). V druhé části věnované Margaret 

Sanger se autorka věnovala především souvislostem své hrdinky s fenoménem antikoncepce, 

jejíž dílo i životní osudy zvládla opravdu dobře. Práce má řadu silných stránek, jmenovitě 1. 

odvahu zvolit náročné téma sociální eugeniky; 2. nadprůměrnou znalost pramenů a úspěšnou 

snahu opatřit si literaturu k nepříliš frekventované otázce; 3. schopnost odhlédnout od 

nabízejících se tematických odboček, koncentrovat pozornost na vybrané problémy a tak 

zvládnou organizaci netradičního, mnohopolohového textu; 4. schopnost položit si otázku 

(eugenika vs. rasismus) a zaujmou vlastní postoj a vyjádřit názor, komprimovaný v závěru. Za 

slabé stránky považuji jisté fragmentárnost a nahodilost podkapitol (cca 1 str. věnovaná 

osobnosti, projevu, experimentu, místu…); koncentraci tříští na bakalářskou práci široký 

časový rozmach (cca 100 let), který místy vede k nevyhnutelné povrchnosti. Sloh je na dobré 

úrovni (pozor na opakování výrazů), jen občas vadí sklon ke kolokviálnímu vyjadřování, na 

druhé straně oceňuji důslednou absenci anglikanismů. Název považuji za zavádějící, o PPFA 

jsou v práci skutečně jen zmínky. Formální náležitosti práce jsou v pořádku (odkazový aparát, 

seznam pramenů a literatury).  

 

Závěr: předložený text vyhovuje nárokům na bakalářskou práci, navrhuji známku velmi 

dobře. 
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Prof. PhDr. Svatava Raková, vedoucí práce 



 

Závěr: práce vyžaduje  


