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Přítomní: dle prezenční listiny 

 

00:00 Předseda komise prof. Županič zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné členy komise a 

přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta.  

 

04:00 Školitel doc. Stellner seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a 

jeho disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření.  

 

10:00 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména, že se daným 

tématem zabývá dlouhodobě, již od své bakalářské a magisterské práce. Ve své disertační práci se 

zaměřil na pět turnerských svazů na území Rakouska, Německa, Československa. Cílem práce bylo 

z jakých idejí tento světonázor sestával a jakými strategiemi byl šířen mezi běžnými členy svazu. 

Student byl konfrontován s řadou problémům, jako byl nedostatek literatury (existují především 



spisy o vývoji svazů, ale ne na ideologický profil). Dalším problémem se ukázal nedostatek 

pramenů. Většina písemností svazů byla zničena, je nedostupná, či ztracena. Student prameny 

studoval hlavně v Berlíně. Problémem byla i metodologie, nutná kombinace mnoha 

metodologických přístupů. Největším problémem se poté stal jazyk. Neexistuje prakticky ani jasné 

pravidlo, jak předkládat některé termíny, student to řešil ve většině nepřekládáním termínů. 

Hlavními tezemi bylo, že světonázor je myšlenkový komplex, který se může nejlépe rekonstruovat 

pomocí ideových příruček, ve značném množstvích vydávaných. Světonázor se neustále vyvíjel 

kromě základních tří bodů. Definice v příručkách nejde definovat jako názor všech turnerů. Hlavní 

body světonázoru rozšiřovali učitelé svazů, kteří pro tento účel byli školeni. Využívali pro to 

například i krásnou literaturu (romány, sbírky básní ad.), periodika (vznikala ve všech svazech), 

nové slavnosti a svátky. Nejdůležitější z poznatků studenta z výzkumu je to, že žádná strategie pro 

vzdělávání členů svazů nefungovala. Světonázor se jeví jako ideologický názor jen elitní skupiny 

lidí ve svazích.   

 

26:00 Oponenta doc. Kaiserová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku. Oponentka 

považuje práci za zásadní a velmi přínosnou, jelikož se zabývá ne příliš reflektovaným tématem. 

Dodává, že není možné brát slavnosti a svátky pouze z pozice ideologické, ale jako záležitost, která 

se týkala všech obyvatel. Neuznává přílišnou spolupráci členů v zemích Německo, Rakousko a 

Československo s ohledem se značnými změnami spojenými s rokem 1918. Na závěr dodává, že 

doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě.  

 

36:00 Oponent prof. Skřivan seznámil přítomné s hlavními body svého posudku. Práci považuje 

za velmi dobrou a pečlivě zpracovanou. Oponent má spíše jen menší drobné výtky. Ocenil by větší 

zhodnocení vazeb k nastupujícího nacismu a jak moc byly svazy vázány na obranné složky (armáda 

ad.). Na závěr dodává, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě.  

 

41:00 Student reagoval na vyjádření školitele a oponentů. Nesouhlasí s doc. Kaiserovou o pozici 

Schönera, která podle něj byla ve spolu a ideologii světonázoru značná a zásadní. Co se týče 

slavností uznává podle docentky, že se ty slavnosti skutečně týkali prakticky všechny, ale podle 

něj svazy se zasahovaly o pohanský ráz svátků a slavností. O důležitosti roku 1918, který 

představuje značný přelom, též souhlasí student s docentkou. Pro svazy to byl též důležitý 



přelomem i pro svazy. Doc. Kaiserová poznamenává, že je jasná nutnost pro svazky a spolky nějak 

reflektovat vznik nové československé republiky. Vyjádření studenta k posudkům se plynule 

rozvíjí do diskuze. Student se vyjadřuje též k dotazům oponenta prof. Skřivana. Poznamenává, že 

skutečně financování svazů v práci příliš nereflektoval, avšak následně začal s výkladem, jak 

probíhalo financování svazů podle pramenů a literatury, se kterou se setkal. Ohledně vazby 

k ozbrojeným složkám. Student poznamenává, že před 1. světovou válkou na tuto skutečnost 

nenarazil. Podle studenta nebyla přímá vazba mezi spolkem a ozbrojenými složkami.  Prof. 

Županič konstatuje, že se plynule přešlo do diskuze. Zapojují se především oba oponenti. Prof. 

Knoz poznamenává, že v případě publikování této práce by doporučoval vynechat v titulu práce 

výraz "völkisch". Prof. Knoze by zajímalo, jak se stavěli katolíci k těmto svazům/spolkům a též 

jak vypadala situace v oblastech hraničících např. s Československem. Student souhlasí s nutností 

úpravy názvu v případě vydání. Ohledně dalších dotazů prof. Knoze. Podle studenta je ideologické 

srovnávání a celkově i náboženská otázka velmi komplikovaná a těžko se dá daný problém 

definovat. Výklady jsou velmi různorodé. V oblastech střetávání různých spolků v oblastech 

pohraničí docházelo podle studenta ke značným sporům.  

 

01:01:00 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala pomocí 

hlasovacích lístků, počet členů komise 5 – přítomno členů komise 5 – kladných hlasů 5, záporných 

hlasů 0. Obhajoba disertační práce byla klasifikována prospěl. 

 

Zapisovatel: Bc. Pavla Chmelíková  

Jméno a podpis předsedy komise: 

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.  

 

 

 

 

Jméno a podpis dalšího člena komise: 


