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Autorka zpracovala bakalářskou práci na velmi zajímavé a vzhledem k současné situaci ve světě i 

v Evropě aktuální téma. Z práce je zřejmé, že byla tématem silně zaujata, což se projevilo i 

v konzultacích v průběhu psaní práce. 

Práce má logickou strukturu. Představení projektu Lebensborn  předchází pokus o charakteristiku 

rasismu a politiky rasové hygieny v nacistickém Německu. Další kapitoly jsou věnovány historickému 

odkazu této nacistické ideologie a praxe a jeho významu pro současnou společnost. 

Autorka čerpala z relevantních odborných zdrojů k uvedeným tématům. 

Přes tyto nesporné klady mám k práci několik připomínek: 

1. Pojem rasismus je stále předmětem diskusí a polemik odborníků z řady oblastí a jednoznačná 

definice, na které by se shodli, neexistuje. Odrazilo se to i v předložené práci. Autorka se 

pokouší o podrobnou charakteristiku, (je třeba ocenit, že použila řadu pramenů), ale je to 

místy na úkor srozumitelnosti a výstižnosti. Také není pravda, že rasismus (správnější by bylo 

etnická nesnášenlivost) má kořeny ve 14. a 15. století (str. 4) a netýká se jen Židů a obyvatel 

Afriky (str. 4 a 5). Etnické konflikty najdeme v dějinách mnohem dříve. Podobných 

nepřesností najdeme v této kapitole více. 

Vzhledem k hlavnímu tématu práce stačila stručnější charakteristika příčin a projevů 

fenoménu nazývaném rasismus. 

2. Další kapitola se věnuje podrobně rasové hygieně a autorka se snaží popsat téma z mnoha 

stran. Spolu s eugenikou byl projekt Lebensborn  jedním z jejich výsledků. Ale i tady bych 

doporučil větší stručnost a přehlednost. Např. bych vypustil diskusi o „nerasistické rasové 

hygieně“ (str.15 a další), kterou považuji za zavádějící. Naopak autorka správně upozorňuje na 

zneužívání biologie, ukazuje roli lékařů, hospodářské a politické situace v Německu. 

3. Kapitola 4 - Projekt Lebesborn přináší řadu zajímavých informací o samotném projektu, jeho 

východiscích, kontextu doby i o jeho důsledcích. Seznámení se s tímto projektem považuji za 

užitečné, protože vedle dalších zločinů nacismu je méně známý. 

4.  Kapitala 5, která je nazvána Odkaz historické zkušenosti zvané Lebensborn, rizika rasismu 

v dnešní době a možnosti jeho prevence v ČR je příliš obecná a obsahuje málo faktů. Zejména 

o možnostech a formách prevence v ČR by autorka mohla promluvit v rámci obhajoby. 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, pouze úvod a závěr se obvykle nečíslují. 

Paní Alena Disha prokázala v práci velký zájem, znalosti a orientaci v tématu. Práci považuji za 

přínosnou, místy nepřehlednou a nevyváženou, ale přinášející zajímavá fakta a jejich hodnocení. 

 

Přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  
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