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 Autor diplomové práce Bc. Martin Klement navázal ve své studii na své dosavadní 
bádání a zejména na bakalářskou práci „Friedrich Ludwig Jahn a jeho činnost mezi lety 1806 
– 1816“, kterou na Ústavu světových dějin obhájil roku 2008. Přestože osobně nepokládám 
podobné rozšiřování studií za nejvhodnější, v případě Martina Klementa jde o pravý opak. 
Neopakuje totiž poznatky a myšlenky, které uvedl ve své bakalářské práci, ale novým a 
kritickým přístupem s využitím řady dosud nezpracovaných zdrojů (především pramenů) 
hodnotí osobnost Friedricha Ludwiga Jahna i celé turnerské hnutí. 
 Klementova práce je rozdělena do pěti přesně promyšlených kapitol, ke kterým je 
nezbytné přičíst úvod a závěr. Již sám úvod práce je mimořádně rozsáhlý a svědčí o 
neobyčejné vědecké erudici M. Klementa. Autor nejprve přistupuje ke genezi tématu, 
pokračuje jeho vymezením, rozborem pramenů, strukturou studie a formálními aspekty práce. 
Jen sám rozbor pramenů svědčí o mimořádné šíři využité badatelské látky.  
 V samotné studii se autor neomezuje jen na zachycení životních osudů Friedricha 
Ludwiga Jahna a vývoj turnerského hnutí, ale rozvíjí hned další témata – jazykovědné 
(Německý jazyk a péče o něj), tělocvičné (Turnen), politické (Nacionalismus a 
antisemitismus) a dokonce i symbolické (Festivity a symboly). Autor tak prostřednictvím řady 
vědeckých metod zkoumá, jak turnerský svaz recipoval, interpretoval a pro své potřeby 
pozměňoval Jahnovo učení. Výsledkem práce je zjištění, že svaz svým „völkisch“. Jak sám 
autor uvádí, výkladem některých sporných Jahnových myšlenek tak položil základy nové 
ideologie, která se ve třicátých letech 20. století stala dominantní v tělocvičném hnutí 
německy mluvících oblastí střední Evropy. 
 Jak již bylo zmíněno v úvodu, rozsah práce i využití pramenů a literatury, pečlivé  
koncipování a rozvržení metod svědčí o mimořádné erudici mladého autora. Jeho studii 
považuji za mimořádně zdařilou, hodnotím ji stupněm výborně a zároveň navrhuji uznat tuto 
diplomovou práci jako rigorózní. 
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