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I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce Martina Klementa se zaměřuje na formování a šíření nacionalistických, rasových, 

specificky religiózních idejí apod., jež jsou souhrnně nazývány dobovými prameny i německou 

historiografií „völkische Weltanschaung“ – „völkisch“ světonázor v rakousko-uherských etnicky 

německých tělovýchovných svazech „Deutscher Turnerbund“ a „Turnkreis Deutsch-Österreich“, 

v rakouském svazu „Deutscher Turnerbund 1919“, ve svazu „Deutscher Turnverband“ 

v Československu a v některých segmentech říšskoněmeckého svazu „Deutsche Turnerschaft“ od 80. 

let 19. století do počátku 30. let 20. století. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Disertační práce má vysokou úroveň. Autor na základě rozsáhlého souboru pramenů a relevantní 

sekundární literatury zúročil dlouhodobý výzkum německé turnerské problematiky z hlediska 

ideového zaměření. Komparace ideového světa jednotlivých etnicky německých svazů je zdařilá, i 

když některé drobné připomínky lze uvést, budou uvedeny níže.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Autor si klade v rámci své práce vysoký cíl – téma deklaruje jako zpracované mezioborově v nejširším 
slova smyslu. To se mu v podstatě podařilo naplnit. Jako jistý problém vidím, že specifika reflexe 
sledovaných idejí je více méně omezená na jednotlivé svazy, zvláště po I. světové válce existovaly 
obecné odlišnosti ve vývoji jednotlivých zemí, které se musely projevit na činnosti svazů. 

2. Formální úroveň práce 

Autor pracuje koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, apod. Za velmi dobré 

rozhodnutí považuji, že některé pojmy použivá v nepřeložené podobě, příklad „völkisch“ z důvodu 

faktu, že spektrum přeložených variant je široké a obsahově vágní. Poznámky pod čarou odpovídají 

standardu, rovněž jazyk odpovídá odbornému stylu, počet překlepů a gramatických chyb je 

minimální. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autor v úvodu své práce detailně popisuje jak svou náročnou anabázi za prameny tak i kritický 

přehled sekundární literatury. Domnívám se, že s prameny i literaturou pracuje metodicky správně, 

otázkou by byla komparace s materiálem jiných spolků, které směřovaly k podobnému ideovému cíli 

(vlastivědné, etnografické apod.), ale to už by patrně bylo zcela nad autorovy síly.  

 



4. Vlastní přínos 

Autor bezpochyby vytvořil v mnoha ohledech novátorskou práci, ve které podrobně sleduje, jakým 

způsobem „völkisch“ ideje vznikaly a jakým cestami putovaly k cílovým objektů, dominantně řadovým 

turnerům, méně také turnerkám. 

IV. Podrobnější rozbor práce a dotazy k obhajobě 

V první kapitole se zabývá analýzou základních pojmů „turnerský“, völkisch“ a „světonázor“.V případě 

„turnerský“ se logicky zabývá osobností Friedricha Ludwiga Jahna.  Zde závěr, že turnerství nemusí 

být spojen jen s „protofašizujícím“ nacionalismem je správný. Dále se jedná o cenný základní přehled 

dějin turnerských spolků. 

„Völkisch“ již je termín komplikovanější. Autor se pečlivě snaží proplést houštinou názorů a pohledů, 

aby nakonec konstatoval de facto nesplnitelnost úkolu. To ovšem není jen jeho problém, jak ukazují 

například některé z posledních publikací Jörn Retterath: Der Volksbegriff in der Zäsur des Jahres 

1918/19. Pluralistisches und holistisches Denken im katholischen, liberalen und sozialdemokratischen 

Milieu, in: Kämper, H. u.a.. (Hg.): Demokratiegeschichte als Zäsurgeschichte. Diskurse der frühen 

Weimarer Republik, Berlin 2014; Thomas Vordermayer: Bildungsbürgertum und völkische Ideologie. 

Konstitution und gesellschaftliche Tiefenwirkung eines Netzwerks völkischer Autoren (1919–1959)? 

Berlin 2015), jež s pojmem pracují, byť v jiném kontextu, také si příliš s vymezením pojmu autoři 

neporadili. Tento pohled se přenáší i do další podkapitoly Světonázor, zde zcela nechápu nutnost 

vývoje etymologie tohoto pojmu. 

Druhá kapitola se věnuje turnerskému „völkisch“ názoru, ve které se autor zabývá názorovým 

vývojem na pozadí angažovaných autorů. Již zde je důležité připomenout, že turnerská část byla 

pouze segmentem celého komplexu dobových nauk – to již lze dobře doložit na vlastivědném díle de 

facto prvního „velkého ideového“ protagonisty Franze Xavera Kießlinga 

(https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Franz_Xaver_Kie%C3%9Fling).  Dalším aspektem je 

prostředí, Uto von Melz je úzce spjat se Štýrským Hradcem, který patřil nejen za monarchie, ale i 

později k nacionálně vyhraněným centrům. Není asi překvapivé, že tvůrci turnerských výchovných 

tisků systematicky nečerpali z literárního díla „otce zakladatele“ Jahna, ideologie se tvoří jinak, jak 

známe i z jiných, nedávných případů. Za cenné považuji, že Martin Klement v tomto kontextu správně 

upozorňuje na fakt, že Jahnovi nebylo možné podsouvat názory, které v té době neexistovaly, že tedy 

byly později re(do)interpretovány v duchu rozvinutých rasových teorií konce 19. a první poloviny 20. 

století. Signifikantní je pochopitelně jazyk a písmo, i obraz významu války se měnil, například čeští 

Němci nacházeli cestu k německým souputníkům v Německé říši až po prusko-francouzské válce. 

Jedna poznámka k části textu vztahující se ke katolické církvi (s. 74), nepřeceňovala bych vliv 

Bismarckova Kulturkampfu. Dále hnutí Los-von-Rom bylo Schönererovi (dílem i proti jeho ideovému 

přesvědčení, že evangelíci příliš lpí na „židovském“ Starém zákonu) importováno z Německa. Důležité 

je závěrečné shrnutí autora, ve kterém se snaží nastínit spektrum názorů v rámci jednotlivých 

turnerských spolků, které nebyly jednolité, a také v kontextu různých forem nacionalistických 

ideologií. Sám vůdčí princip se však od 20. let 20. století prosazuje i v jiných mládežnických spolcích 

(například katolický Staffelstein). 

Institucí dietwardů se zabývá další kapitola, již autor označuje právem za novátorskou a také 

poukazuje na pramennou nevyváženost tématu. Etymologie slova je jen dalším příkladem zalíbenosti 

ve starogermánských pojmech. Možná poznámka na straně 108 by si zasloužila více než jen 

konstatování, že DTV vstoupil do Gesellschaft für deutsche Volksbildung (zde je vžitý překlad lidové 

vzdělávání), jednalo se o sdružení, které zastřešovalo řadu aktivit a cíleně pěstovalo národní identitu 

(sudetoněmeckou u Němců v českých zemích). Obecně „osnovy“ vzdělávání turnerů pro nacionální 

https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Franz_Xaver_Kie%C3%9Fling


cíle ukazují stále větší propracovanost a opět třeba konstatovat, zapadající do ostatních forem 

„völkisch“ práce. Je záslužné, že reflektována je také efektivnost činnosti dietwardů. 

V případě knih a knihoven je opět patrně pohlédnout na širší kontext – knihovny vznikaly od konce 

19. století nejen v německojazyčných oblastech v podstatě v každé vesnici, samozřejmě s širším 

tematickým záběrem, nicméně je tu otázka, zda bylo nezbytně nutné pro turnery budovat knihovny 

vlastní? 

K další části práce – tři poznámky k festivitám. Festivity jsou jistě nejširší prezentací ideových 

představ turnerů, jakýmsi sportovním veletrhem, jak autor cituje Michaela Krügera. Ale snad jen 

s výjimkou úzce turnerských akcí se jednalo o spektrum festivit pro širokou zainteresovanou 

společnost už ke konci 19. století. Dobíhající oslavy Georga von Schönerera ve dvacátých letech 20. 

století evokují skutečnost, že jistý segment německých evangelických obcí v českých zemích „zamrzl“ 

na předválečných Los-von-Rom představách. Konstatování, že popularita vzpomínkové aktivity k 4. 

březnu 1919 je sporná, podporuje tezi, že přes trauma těchto událostí nelze jejich ideologický dopad 

přeceňovat. A jeden doplněk ke kapitole o mládeži, materiál by bylo možné získat i z biografií, které 

často turnerské zážitky reflektují. 

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 7. 1. 2019    Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 


