Ústav světových dějin

Vyjádření školitele k průběhu studia Mgr. Martin Klementa a k disertační práci
„Podstata a strategie šíření turnerského ´völkisch´ světonázoru“
předložené na Ústavu světových dějin

I.

Hodnocení celého doktorského studia

Mgr. Klement po celou dobu doktorského studia svědomitě plnil veškeré své studijní
povinnosti. Během sedmi let publikoval 30 studií v českých a zahraničních odborných
periodikách a sbornících. Roku 2014 vydal knižní publikaci, která byla hlavním výsledkem
tříletého vědeckého projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy. Kromě toho se
v uplynulých sedmi letech aktivně účastnil 12 konferencí, z nichž se více jak polovina konala
v zahraničí. Nejprestižnější z těchto konferencí byly organizovány roku 2017 v Olomouci (Sjezd
českých historiků) a roku 2018 ve vestfálském Münsteru (Světový kongres historiků sportu).
Za svůj příspěvek na XVII. Jahnově kolokviu v Lanzi roku 2015 byl vyznamenán starostou
města.
Během působení jako interní doktorand se zapojil do doktorského semináře, podílel se na
výuce a akcí našeho ústavu. Od roku 2011 byl Mgr. Klement stipendistou německé organizace
DAAD, která mu umožnila roční studium na Freie Universität Berlin. Po ukončení stipendia
nadále působil v Berlíně, mj. jako honorární pracovník v Sportmuseum Berlin. Zde zpracovával
zejména materiály k mezinárodním dějinám maratónských běhů, osobní pozůstalosti a
knihovní fondy. Participoval rovněž na koncipování stálé výstavy o dějinách sportu. Souběžně
pracoval jako učitel českého jazyka v české škole Mateřídouška Berlin e.V., zapojen byl dále do
různých českých i německých vědeckých projektů, podílel se na redigování odborných
publikací a působil také jako překladatel.
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II. Celkové zhodnocení disertační práce

Dizertační práce Mgr. Klementa se věnuje idejím, které byly zastávány a šířeny v nacionálních
a „völkisch“ turnerských svazech střední Evropy od konce 19. století do poloviny 20. století.
Tématem a interdisciplinárním přístupem se jedná o velmi inovativní práci, která pro české i
zahraniční čtenáře skrývá ohromné množství faktografických poznatků a metodologických
podnětů.
Studie sestává celkem ze sedmi kapitol. V první z nich se autor věnuje různým významům
hlavních pojmů a přesvědčivě poukazuje na problematiku jazyka při tvorbě odborného
historiografického textu. Druhá kapitola je věnována ideovému horizontu zkoumaných
organizací. Za využití dosud „nevytěžených“ „osvětových“ brožur autor rekonstruuje oficiální
ideová stanoviska svazů a zkoumá postupný vývoj jednotlivých myšlenek. V následujících
čtyřech kapitolách autor analyzuje, pomocí jakých strategií byly tyto ideje zprostředkovávány
běžným členům svazů. Jedna kapitola se tak koncentruje na instituci vzdělavatelů, další
kapitola na krásnou literaturu, následující na periodika a v pořadí šestá kapitola na festivity.
Autor vždy představuje fungování těchto strategií a neopomíjí se zaměřit také na jejich
efektivitu. Poslední kapitola se zabývá indoktrinací turnerské mládeže a vyzdvihuje shody a
rozdíly mezi ideovým formováním starších členů a dorostu.
Velmi oceňuji, že se autorovi podařilo v dlouhém časovém záběru komparovat pět turnerských
organizací z různých středoevropských zemí a vyvodit z tohoto srovnání velmi překvapivé
závěry. Detailní analýza studovaných jevů dosvědčuje autorovu nevšední erudici a široký
přehled o stěžejních vědeckých publikacích i pramenném materiálu. Důkladně uvážená
struktura a průběžné formulování hlavních, navzájem se doplňujících tezí je zase důkazem, že
autor na žádném místě neztratil ze zřetele myšlenkovou soudržnost svého textu. Vytvořil tak
obsahově a formálně homogenní, věcně a stylisticky kvalitní dílo, které je hodnotným
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zakončením jeho více jak desetiletého studia turnerských svazů a které nejen v českém, ale i
v mezinárodním historiografickém kontextu zásadním způsobem přispívá k bližšímu poznání
dějin turnerského hnutí.

III. Připomínky k disertační práci

Mgr. Klement se mnou kontinuálně konzultoval veškerý text, diskutoval nad mými
připomínkami, jednalo se o velmi fundovanou spolupráci.
Za velmi profesionální považuji i nastínění dalšího možného směřování výzkumu: „Pro
navazující výzkum poskytuje práce řadu tematických a metodologických impulsů, které lze
shrnout celkem do čtyř okruhů. Zaprvé mohou být v samostatných studiích rozvedena a
prohloubena různá témata zmíněná v jednotlivých kapitolách. Pro účely dizertační práce bylo
nejpodstatnější pojmenovat a v komparativní perspektivě zhodnotit určité fenomény,
například způsoby opatřování knih pro spolkové a svazové knihovny, praktiky při potírání
moderních literárních děl, tanců a hudby, dále proces etablování některých festivit či výchovněvzdělávací metody vedoucích mládeže. Ve studovaném materiálu je ovšem obsaženo ještě
velké množství informací, jejichž budoucí zpracování pomůže všem těmto jevům lépe
porozumět. Především ke svazovým obchodním domům a taneční škole ´Deutsch-arische
Tanzschule´, k Německým bojovým hrám a ´obnoveným´ germánským festivitám, k thingovým
večerům, tábornickému hnutí, vandrům a pobytům ve svazových ubytovnách poskytuje práce
nejen důležité výchozí informace, ale v poznámkovém aparátu také odkazy na základní
literaturu i další užitečné prameny. Soustředěnější bádání vyžadují též osobnosti typu
Friedricha Rudolfa Zenkera, Guida von List, Ludwiga Protze, Adolfa Lilie, Roberta Mimry a
mnohých dalších, jež bývají v odborných i populárně-vědeckých textech – a tím rovněž v
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obecném povědomí – stále vnímáni vcelku pozitivně, protože se o jejich výchovně-vzdělávací
angažovanosti ve ´völkisch´ turnerských svazech téměř nic neví.“

IV. Případné dotazy k obhajobě

Vyjádřete se k Vámi analyzovanému problému selhání výchovně-vzdělávacích strategií u
daných organizací.
Jak se Vám podařilo relativizovat úsudky většiny autorů, kteří ze světonázorové literární
produkce turnerských svazů, zejména z periodik, „osvětových“ příruček a jiných propagačních
spisů, vyvozovali paušální závěry o ideové profilaci všech svazových členů?

V. Závěr

Text považuji za excelentní po obsahové i formální stránce. Oceňuji práci s nevydanými
prameny, perfektní heuristiku (využití všech dostupných pramenů a odborné literatury) a
skvělé metodologické zázemí celé práce. Příkladná je kritika pramenů a jejich analýza. Za velmi
podnětné považuji autorovy rozbory slov „völkisch“, „Weltanschauung“, rasová čistota ad.
Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji
doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl.
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