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Posudek oponenta disertační práce Martina Klementa
Podstata a strategie šíření turnerského „völkisch“ světonázoru
předkládané v roce 2018 na Ústavu světových dějin
I., II. Stručná charakteristika a stručné celkové hodnocení práce
Předložený text je analýzou ideových vlivů působících ve vybraných
německých tělovýchovných svazech od 80. let 19. století do 30. let 20.
století. Toto vymezení je logické a správné. Práce má vysokou kvalitu ať
již máme na mysli odbornou stránku a přínos, strukturu či slovesnou
úroveň.
III. Podrobné zhodnocení práce
V řadě německých tělovýchovných svazů v Rakousko-Uhersku (Deutscher
Turnerbund, Turnkreis Deutsch-Österreich), po první světové válce
v Československu (Deutscher Turnerverband) a Rakousku (Deutscher
Turnerverband 1919) se stalo základním cílem šíření a upevňování tzv.
„völkische Weltanschauung“. Na prvním místě je třeba si položit otázku,
jaký to byl „světonázor“. Standardní slovník ekvivalenty „národní, lidový“
pro německý výraz „völkisch“ nepomůže. Vysvětlení do značné míry
poskytuje slogan „Rasová čistota – Národní jednota – Duchovní svoboda“
z roku 1908, který se stal oficiálním heslem některých turnerských svazů a
spolků. Ten odráží skutečnost, jak autor uvádí, že v těchto svazech byli
„mezi koncem 80. let 19. století a počátkem 30. let 20. století oficiálně
šířeny ´rasové´, nacionalistické a religiózně-etické ideje, pro jejichž
soubor dobové prameny i německá historiografie používají obrat
´völkische Weltanschauung´“.
Pokud jde o strukturu, práce je vyváženě rozdělena do sedmi kapitol,
v nichž autor prezentuje, analyzuje a kriticky hodnotí jednotlivé aspekty
zkoumaného tématu. První kapitola (Význam slov „turnerský“, „völkisch“
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a „světonázor“) obsahuje věcnou a velmi užitečnou explikaci uvedených
termínů s ohledem na hodnocení dalších fenoménů, které působily
v turnerském hnutí. Podobný význam má i druhá kapitola (Turnerský
„völkisch“ světonázor), obsahují analýzu toho, na čem stály „tři pilíře
světonázoru“, které vyjadřuje zmíněný slogan z roku 1908. Velmi
pozoruhodné informace přináší třetí kapitola (Dietwarti) zabývající se
vznikem a působností tzv. vzdělavatelů na členskou základnu spolků.
Ideovou působnost také posuzuje čtvrtá a pátá kapitola (Knihy resp.
Periodika), v nichž autor hodnotí jak výběr publikací do spolkových
knihoven, tak otázku prosazování turnerského světonázoru v literatuře jako
takové. Mimořádně důležitou součástí života německých tělovýchovných
svazů byly nejrůznější slavnosti, jimž je věnována pozornost v šesté
kapitole (Festivity). Autor zde důkladně a zasvěceně hodnotí působnost
aspektů „völkisch“ světonázoru na obsah a charakter těchto akcí, včetně
detailního zhodnocení funkce „slova, obrazu a pohybů“. Je vcelku
pochopitelné, že turnerské hnutí věnovalo velkou pozornost „výchově“
mládeže, jež je analyzována v poslední kapitole (Mládež).
Hodnotíme-li poznatky, které přináší text z obecného hlediska, musíme
dojít k závěru, že německé tělovýchovné svazy a spolky ve zkoumaném
období byly do značné míry obrovským polem, na němž byla metodicky
propagována a šířena obecná rasová nenávist, vypjatý antisemitismus,
extrémní nacionalismus, myšlenky směřující proti katolické církvi,
socialismu a materialismu. Toto negativní tvrzení patrně nelze úplně
paušalizovat, ale je zřejmé, že v životě uvedených svazů hrály uvedené
prvky klíčovou roli.
Předložená práce má vynikající kvalitu, výklad je naprosto srozumitelný,
text přehledný a logicky členěný. Z hlediska ortografického a slovesného
má dobrou úroveň. Mám jen několik podnětů či připomínek, zdůrazňuji, že
nejde o žádné výtky zásadního rázu. V textu poněkud postrádám informaci
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o financování svazů a spolků, pokud na nějakou zmínku narazíme, týká se
jen například financování edice některých publikací či dílčí finanční tísně.
Při hodnocení vývoje po první světové válce by možná bylo vhodné
s ohledem na ideovou orientaci spolků, více zhodnotit případné vazby
k nastupujícímu nacismu.
Jak již bylo řečeno, předložená disertace má ve všech ohledech
mimořádnou kvalitu. Autor si velmi dobře stanovil badatelský cíl, který
bezesporu dosáhl. Je třeba vysoko ocenit důkladné vytěžení rozsáhlého
pramenného materiálu. Autor odpověděl na všechny otázky, které si
v souvislosti se svým výzkumem položil. Velmi cenné je využití četných
dobových materiálů k činnosti spolků. Pokud jde o odbornou literaturu,
jsem přesvědčen, že autor neponechal stranou žádnou monografii nebo
studii, která má pro zkoumání zvoleného tématu relevantní význam.
Disertace přináší nové pozoruhodné poznatky a závěry, a to nejen
v českém prostředí, ale i pro širší obec historiků. Autor prokázal schopnost
provést soustředěný a systematický výzkum i mimořádné odborné znalosti.
Předložená disertace splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto
ji doporučuji k obhajobě a předběžné klasifikuji jako prospěl.
V Hostivici, 27. ledna 2019

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
IV. Dotazy k obhajobě:
1. Existoval před I. světovou válkou nějaký užší vztah tělovýchovných
svazů k ozbrojeným složkám?
2. Jaké stanovisko zaujímaly tělovýchovné svazy k nacismu před
rokem 1933?
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