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Při hledání odpovědí na stanovené otázky a úkoly autor vycházel především z nevydaných a 

vydaných pramenů, tedy „mapoval“ klíčové události a posuzoval jejich průběh a výsledek na 

základě analýzy pramenů. V tomto ohledu diplomová práce výrazně přesahuje obvyklý 

standart. Jako jednoznačně pozitivní skutečnost lze ocenit jeho práci s nevydanými archivními 

dokumenty. Využil fondů Österreichisches Staatsarchiv a Wiener Stadt- und Landesarchiv. 

Vytěžil velmi intenzivně a kvalitně též dobový tisk, především Heimdall; Deutsche Turn-

Zeitung; Deutscher Turner-Hort; Kyffhäuser; Mittheilungen des Niederösterreichischen 

Turngaues; Unverfälschte Deutsche Wort; Innsbrucker Nachrichten; Gymnastik und Turnen. 

Opřel se o německou, rakouskou, anglo-saskou a českou odbornou literaturu a studie. Oceňuji 

využití řady časopiseckých studií, mj. z European History Quarterly; Rheinisch-westfälische 

Zeitschrift für Volkskunde; Theorie und Praxis der Körperkultur; Das Waldviertel. Zeitschrift 

für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau ad. 

Autor se zaměřil na analýzu osobnosti Friedricha Ludwiga Jahna a Německého turnerského 

svazu, přičemž navázal především na analýzu turnerského hnutí historiků D. Düdinga, M. 

Krügera a U. Puschnera. Konstatoval, že Jahn postuloval své názory jako reakci na 

napoleonskou expanzi a turnerské hnutí prodchnul myšlenkou boje za svobodný a sjednocený 

národ. Poté se M. Klement zabýval následnou radikalizací a politizací a přeměnou v 

„konformní oporu fungujícího režimu“. Jedním z klíčových zjištění je, že „Jahna a Německý 

turnerský svaz nedělila jen široká časová proláklina, nýbrž že jednání každého z nich byla 

determinována zcela odlišnými podněty a že také v organizační rovině turnerského hnutí 

došlo po Jahnově smrti k zásadním proměnám. To vše již dává tušit, že v ideologiích obou 

aktérů panují značné diskrepance…“.  

Autor se věnoval i jazykovědné problematice, analyzoval Jahnovu činnost v této oblasti, 

především v díle „Die Deutsche Turnkunst“, a zdůraznil jeho purismus, prezentovaný 

například neologismy „Turnen“ a „Volkstum“. Poté se soustředil na využití Jahnových 

jazykovědných závěrů Německým turnerským svazem. Došel k závěru: „Jahna tedy svaz 



považoval za přirozenou lingvistickou autoritu, přijímal jeho metody práce s jazykem, avšak 

ve snaze vyrovnat se mu překračoval dobové hranice únosnosti, nehledě na to, že v souladu se 

zastávanou ideologií, ovšem v rozporu s Jahnem, nahlížel na péči o jazyk prizmatem 

rasismu.“ Dále zdůraznil Jahnovu snahu jazykově distingovat vlastní tělovýchovný systém od 

ostatních systémů a též národně-politický podtext „Turnen“, který Německý turnerský svaz 

extrémně protežoval. Stranou zájmu nezůstala ani otázka pohlaví přijímaných členů. Autor se 

zaměřil též na dílo hlavního ideologa svazu – F. X. Kießlinga a na jeho koncepci tzv. 

„národoveckého Turnen“.  

Důležitým závěrem vzešlým z autorova rozboru díla „Deutsches Volkstum“ je, že Jahn byl 

německý vlastenec, nikoliv však agresivní antisemita: „Z Jahnových víceméně nahodilých a 

především velmi řídkých zmínek o Židech vyvěrá spíše tradiční sociální antisemitismus, v 

žádném případě však rasová nesnášenlivost. Při recepci Jahnova nacionalismu a 

antisemitismu však postupoval Německý turnerský svaz velmi opatrně a důkladně.“ Autor 

využil i rozbor slovní zásoby v literární produkci svazu: „Pomocí sémantické analýzy tak bylo 

potvrzeno, že nacionalismus a antisemitismus pojímal Jahn zcela odlišně než Německý 

turnerský svaz a že svazem proklamovaná totožnost jeho idejí s idejemi Jahna neodpovídala 

skutečnosti… Signifikantní se pro Německý turnerský svaz stalo pronikání jmen historických 

a mytologických postav do běžného jazyka a zejména nahrazení křesťanského letopočtu coby 

židovského výdobytku vlastním germánským letopočtem. Interpretace minulosti stejně jako 

užívané výrazivo mají funkci zrcadla ideologie.“ 

Velmi kvalitní je i Klementova analýza festivit a symbolů. Prokázal, že „Jahn demonstroval 

svými akcemi myšlenku sjednoceného německého národa, svazové festivity se změnily v 

militantní ´völkisch´ propagaci“. Plně souhlasím s jeho názorem, že „ve všech analyzovaných 

oblastech, od péče o jazyk, přes tělocvičné aktivity, národní ideologii až po symboliku 

projevoval tentýž vzorec recepce. V reakci na tehdejší problémy se svaz rád odvolával na 

Jahna jakožto neotřesitelnou autoritu, jeho ideje však pozměňoval pod vlivem dobových 

radikálních myšlenkových proudů. Do ´Turnvaterovy´ ideologie vnesl prvky antisemitismu a 

rasismu, nesnášenlivosti, agresivity a militarismu, aby se takto vzniklým štítem dokázal 

ubránit proti domnělým nepřátelům z řad Židů, katolíků, Čechů, Francouzů, socialistů, 

zkrátka všech ´neárijců´… Na příkladu rakouského-německého ´völkisch´ turnerského svazu 

byla zevrubným rozborem symbolů, jazyka a mentality jeho členů vystihnuta zneužitelnost 

Jahnova mnohovrstevnatého učení.“  

Při analýze Jahnovy ideologie využil metody zpracování materiálu spočívající v důkladné 

analýze vyjadřovacích prostředků, aktivit a emblémů v jejich vzájemné komparaci. Prokázal, 



že „z Prvního vídeňského turnerského spolku a následně Německého turnerského svazu se 

arizace turnerského hnutí na více jak padesát let radiálně rozšířila po celém středoevropském 

regionu“. 

Mimořádně kvalitní je i autorův závěr, ve kterém nastiňuje, jak se dané téma může dále 

rozvíjet. Nabízí v něm širokou škálu témat, jež mohou dosavadní poznatky prohloubit a 

korigovat. Jeho vědecký výzkum tak mimo jiné poskytl podklady pro potvrzení nebo 

vyvrácení předpokladů, z nichž vychází, a tak umožnil, aby kdokoli jiný mohl v daném 

výzkumu pokračovat. 

K práci přiložil mimořádně kvalitní Pravděpodobný statistický vývoj členské základny v 

Německém turnerském svazu v období 1889-1900 a Jmenný rejstřík. Za kvalitní považuji též 

biografické a geografické odkazy, které dokládají pečlivou kontrolu biografických a 

zeměpisných dat.  

Vedle originality tématu a heuristické základny je nesporným kladem diplomové práce také 

propracovaná a přehledná struktura. Autor volil formu přesvědčivých detailních rozborů 

různých problémů a text doplnil řadou velmi obsáhlých bibliografických odkazů. Svědčí to o 

tom, že autor inklinuje k německému stylu odborných studií, pro který jsou „typická dlouhá a 

složitá souvětí, v nichž záleží na každém výrazu a slovním spojení“. 

Diplomová práce je kvalitním vědeckým textem, přináší nové poznatky určené primárně 

vědeckým pracovníkům v dané užší specializaci. Předmět výzkumu je kvalitně vybrán, je 

poznatelný a identifikovatelný i pro ostatní odborníky. Výzkum se věnuje otázkám, které 

nebyly dosud řešeny, nebo se dívá novým pohledem na věci, které již řešeny byly. V každém 

případě byl daný výzkum prospěšný pro ostatní a přinesl poznatky, ke kterým by měl 

v budoucnu každý, kdo se bude věnovat turnerskému hnutí, přihlížet.  

Na vysoké kvalitě práce se odrazilo i dlouhodobé studium v zahraničí, především v Berlíně a 

Vídni, dále fakt, že se autor aktivně zapojil do práce v diplomovém semináři a zúčastnil se 

vědeckého života Ústavu světových dějin, seminářů, vědeckých konferencí, workshopů a 

přednášek zahraničních hostů. Během studia již také publikoval v odborných a 

popularizujících časopisech (mj. Dějiny a současnost). 

Diplomová práce byla se školitelem pravidelně konzultována během heuristické části 

výzkumu, školitel schválil osnovu, klíčové prameny a odborné studie a připomínkoval 

veškerý text. Po formální stránce je práce standardně vybavena, zcela vyhovuje požadavkům 

kladeným na tento typ práce. Jazyková stránka je na skvělé úrovni, stejně jako úprava práce. 

Autor odpovídajícím způsobem využil nevydané a vydané prameny, často z nich cituje a 

vyvozuje příslušné závěry. Pasáže podepřené studiem nevydaných a vydaných dokumentů a 



odborné literatury se vyznačují vysokou kvalitou, autor se věnoval více interpretacím a 

zobecnění než popisu. To z textu činí jednoznačně původní práci založenou na archivním 

výzkumu a vědecké interpretaci a analýze.  

Celkově se dá konstatovat, že Bc. Martin Klement odevzdal vynikající erudovanou a 

nápaditou diplomovou práci s převažující analytickou metodou, s využitím řady 

metodologických postupů z řady humanitních oborů – především politických a sociálních 

dějin, jazykovědy ad.  

 

Práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji na uznání za rigorózní práci pro udělení 

titulu PhDr. 
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