
Evangelická teologická fakulta 

Posudek vedoucího/oponenta bakalářské práce 

Název práce: Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky 

Jméno studenta: Alona Disha 

Jméno vedoucí: Ing. Mgr. Jan Dočkal,CSc 

Jméno oponenta: PhDr. Vladimír Mašát 

 

Text posudku:  

Bakalářská práce se zaměřuje na projekt Lebensborn, na deskripci jeho příčin a jeho důsledky. 

Cílem práce, jak uvádí autorka, je představit projekt Lebensborn jako součást koncepce tzv. 

rasové hygieny v nacistickém Německu, analyzovat příčiny, které vedly k jeho vzniku, jeho 

průběh a důsledky. Zároveň se tato práce pokouší odpovědět na dvě otázky. Proč právě v 

Německu dosáhl rasistický režim takových „úspěchů“? Jak mohl ospravedlnit projekty 

„rasové hygieny“ a zvláště pak projekt Lebensborn? Proto, aby práce nabídla odpovědi na 

tyto otázky, zabývá se analýzou několika společenských rovin na konci 19. století a na 

počátku 20. století v Německu i v Evropě, které hrály významnou roli při jeho vzniku. K této 

části nemám připomínek, je psána kultivovaným jazykovým projevem a dobře strukturována 

Pouze u subkapitoly 4.4. – Důsledky projektu - by bylo dobré zmínit se i o tom jaké důsledky 

měl tento projekt na děti z pohledu jejich psychosociálního vývoje. Jak upozorňuje Matějček 

a Langmeier (MATĚJČEK, Zdeněk a LANGMEIER, Josef. Výpravy za člověkem. 1. vyd. Praha: Odeon, 

1981. 218 s. Klub čtenářů; sv. 476. str. 146.) tyto děti se ve vývoji těžce opožďovaly, Pouze jedno 

dítě z dvaceti bylo tzv. normální 

V závěru práce se hodnotí aktuálnost tématu rasismu, jeho rizika pro dnešní dobu a autorka se 

zabývá možnými formami jeho prevence v ČR. Vzhledem k rozsahu práce je tato část stručná 

a podobá se až nadbytečnému „přílepku“, ale chápu potřebu jeho zařazení. Spíše se 

domnívám, že by se na tomto místě měla autorka věnovat stručně aktuálním pohledům na 

eugeniku, jejíž některé projevy v sobě skrývají mnohé podobnosti s tzv. rasovou hygienou. 

 

   

Práci doporučuji k obhajobě: 

 

Zdůvodnění, závěr: 

Předložená bakalářská práce je logicky strukturovaná, drží se zadaného tématu a představuje 

zdařilou kompilaci na základě původní české a překladové literatury. Po stránce obsahové i 

formální vyhovuje všem požadavkům kladeným na bakalářské práce. Cíl práce, tak jak byl 

definován, lze považovat za splněný. 
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Můžete vysvětlit pojem zkumavková genetika a její souvislost 

s tématem Vaší práce? 



Jaké jsou nejčastější používané kritické výhrady proti 

některým současným směrům eugeniky ? 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-Velmi dobře  
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