
Martin Klement: Friedrich Ludwig Jahn a jeho činnost mezi lety 1806 - 1816, Praha 2008, 
I! 3 stran rkp. 

lVlartin Klement se ve své bakalářské práci zabývá dějinným obdobím, které je stále 

v centru. pozornosti historiků. V éře napoleonských válek se vytvořil moderní německý 

nacionalismus, jehož konečným cílem bylo dosáhnout sjednocení Německa. Součástí tohoto 

dějinného v~'voje byly také aktivity zakladatele turnerského hnutí Friedricha Ludwiga Jahna. 

Této osobnosti se u nás zatím nedostalo odpovídající pozornosti, přestože české tělocvičné 

spolky a především Sokol byly nemálo inspirovány německým vzorem. Proto lze jen uvítat 

Klementovo rozhodnutí zab)rvat se klíčovými lety Jahnova života. 

Přesto, že má předkládaná práce výrazně biografický charakter, nejde o standardní, 

chronologicky členěný životopis. Klement si vytkl náročnější cíl. Zkoumá totiž aktivity 

německého "Turnvatera" souběžně ve třech oblastech - jazykovědné, tělocvičně a politické. 
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nejen u nás, ale i v Německu dlouho stála stranou pozornosti. Autor prokázal, že Jahn 

přikládal jazyku značný význam jako prostředku posilujícímu vědomí příslušnosti 

k německému národu a sám přispěl k jeho modernizaci. 
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skutečnost, že nešlo o pouhé tělocvičné aktivity, ale o činnost, která měla posílit bojové 

schopnosti mládeže v době, kdy bylo Pru.sko fakticky Napoleonovým vazalem. Právě 

hegemonie Francie na kontinentu tak podnítila rozvOJ myšlenky německé národní 

sounáležitosti, jejím průkopníkem byl i Friedrich Ludwig Jahn. 



Klement svou práci sice postavil na vydaných pramenech a odborné literatuře, přesto 

jde ale o dílo mimořádně zdařilé. Vyniká pronikavou analýzou Jahnových filozofických, 

politických a lingvistických postojů. Splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
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