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Posudek bakalářské práce

Historie a vývoj pohlavní výchovy

Eva Ledererová

Autorka bakalářské práce Eva Ledererová si vybrala téma „Historie a vývoj pohlavní 

výchovy“. Samotný název nevymezuje oblast zájmu teritoriálně, teprve z kontextu je zřejmé, 
že se autorka orientuje na české země. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první 
popisuje chronologický vývoj sexuální výchovy od poloviny 19. století s přesahem až do 
období socialismu. Ve druhé části zachycují kapitoly jako „Pohlavní dospívání“, „Onanie“ 
nebo „Nechtěná těhotenství a infanticida“ jednotlivé tabuizované či problematizované projevy 
a následky nekontrolované sexuality. 

Bakalářská práce je vystavěna především na publikacích dobových předních myslitelů a
odborníků počínaje Jeanem Jacquesem Rousseauem, Eliškou Blackwellovou, Sigmundem 
Freudem, Radkem Šteichem, Zdeňkem Záhořem a dalšími. Práce je ucelená, vystavěná na 
znalosti dobové literatury (odborné i laické) a širších historických souvislostech. Je napsána 
přehledně, v logické posloupnosti a svěžím jazykem, obsahuje poznámkový aparát a seznam 
pramenů a literatury. Stejně tak rozsah padesáti stran odpovídá požadavkům bakalářské práce.

Práce by ve své rozšířené, snad magisterské verzi, měla obsahovat nejen pohled na ideální 
osvětu „čistého“ pohlavního chování. Opakem byl tvrdý postih projevů sexuality, jež 
neodpovídala dobovým normám. Prameny obsahuje například fond Pražského policejního 
ředitelství, kde jsou zaznamenány prvorepublikové případy provinění, které v případě 
prostitutů nabíraly celých sítí zatčených. Oproti relativně liberálním postojům první republiky
ve srovnání s okolními státy se jeví v ostrém kontrastu nástup nacistické diktatury se svými 
prudérními postoji k sexualitě a rasové hygieně vůbec.

Vadou na kráse celé práce je právě nedostatečné zhodnocení úlohy sexuality (včetně 
výchovy) pro totalitní režimy. Zvláště v době okupace byla sexualita obyvatelstva stěžejním 

bodem okupační politiky, výzkumu a zájmu nacistických autorit. Tomuto tématu se autorka 
úplně vyhnula, přestože v letech 1939-1945 tvořilo základní otázku budoucí existence 
českého národa. Vždyť za „Rassenschande“ hrozil trest smrti a oběšení polští dělníci a vězni 
byli vystaveni pro odstrašení na návsích desítek obcí v Sudetech i protektorátu. Být 
homosexuálem znamenalo přímou jízdenku do koncentračního tábora, kde naopak vznikly 
desítky „bordelů“, jež uvedly tisíce žen do kolize svědomí a vychování podporované 
smrtelným strachem. Na opačné straně byli vyhledáváni rasově hodnotní jedinci pro založení 
nové panské rasy příslušníků SS bez nutnosti manželského svazku. Osvobození s sebou 
přineslo mnoho negativních, ale také pozitivních prožitků československé především ženské
populace s příchozími armádami.

Pátráme-li po kořenech společenské nenávisti, musíme pochopit charakter režimu a lidí, kteří 
jej tvořili. Mezi průkopnické práce v pochopení podstaty nacistické destrukce jednoznačně 
patří filozofické a sociálně psychologické „Studie k autoritativnímu charakteru“ Theodora 



Adorna. Autor a badatel vytvořil tzv. škálu fašismu (F-Skala), která podchycovala důležité 
osobnostní vlastnosti členů fašistického, potažmo nacistického hnutí. Adornův tým sestavil
dotazník s téměř osmi desítkami vět, které měly v sobě náboj předsudku. Právě předpojatost v 
kombinaci s konvencionalismem byla výchozím momentem pro úvahy o impulsu ničivé 
energie nacismu. Adornovu konstrukci nacistického charakteru individua tvoří výčet devíti 
hlavních impulsů k destruktivitě, mezi ně jednoznačně patří „přehnané zaobírání se 
sexuálními procesy“.

Bakalářská práce je zdařilá, přehledná, avšak k výše uvedenému ji hodnotím stupněm velmi 
dobře.
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