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 Dejiny tela predstavujú v aktuálnej historickej, najmä českej odbornej spisbe 

zaujímavý predmet výskumu. Kolektívna monografia  si vo svojej nosnej interdisciplinárne 

ladenej téme dejín tela  vymedzila okruhy záujmu podnázvom na pramene či historiografiu vo svojej 

šírke i špecifikách, v jednotlivých historických aspektoch pre obdobie stredoveku až do 20. 

storočia. Pre odbornú verejnosť je zaujímavý úvodný, metodologicko-koncepčný a hodnotiaci 

vstup Několik slov úvodem od zostavovateľov publikácie.  

 Milada Říhová v štúdii Exercicium jeko významný terapeutický prostředek 

strředověkého lekářství (s. 35-44) vychádza z pramennej bázy – rukopisov, teoretických 

pojednaní a ich obsahov, tzv. obdobných zdravovied (regimena sanitatis) spísaných dvornými 

lekármi. Venovala sa obdobiu stredovekých dejín, vnímania vzťahu duševna a telesna, ale 

najmä lekárskemu postoju, koncepciám k cvičeniu, pohybu, životospráve, dokonca i v zmysle 

návodov v rehabilitačnej praxi i fyzioterapii. Tělo, magie a rutuál na přelomu středověku a 

novověku (s. 45-66) v podaní Davida Tomíčeka prezentuje na základe analýz dobovej spisby 

myšlienku prepojenia racionality a mágie  v medicíne v stanovenom období, postojom cirkvi 

a lekárov, existencii liečivých talizmanov, či pôvodu, podobe a obsahu textových amuletov, 

formuliek. 

 Karel Černý sa zameral na lekárske spisy – pojednania o more obdobia rokov 1380 – 

1730 z európskeho prostredia, a to v širšom kontexte od tela jedinca, fyziologických zmien až 

po sociálne prostredie. Výsledky analýz dobových prameňov, spisov nosných autorov,  

v ktorých sa odráža vnímanie, predstavy, teórie o zložkách orgánoch v tele človeka  zhrnul 

v príspevku Monarcha virulentus. Tělo nemocného morem v akademickývh spisech od konce 

14. století do první čtvrtiny 18. století – koncepce, kontinuita a vývoj (s. 67-109). Daniela 

Tinková sa venovala špecifickej problematike Tělo, obraz duše. „Katechizmy zdraví“ 

a dietetické příručky přelomu 18. a 19. století jako pramen k dejinám těla a tělesnosti (s. 111-

130). V štúdii sa zamerala prioritne na pramennú bázu v podobe tzv. katechizmov zdravia, 

dietetických príručiek, zachovaných aj v národných jazykoch, ktoré boli určené odbornej i 

širšej verejnosti. Uvedené pramene rozširujú stav poznania v oblasti dobovej medicíny, 

zdravotníctva, fyziológie, ale aj o hygienických poznatkoch a individuálnej starostlivosti 

o ľudské telo v období 18. – 19. storočia. 
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 Predmetom výskumu Michala Kneblíka sa stala otázka ľudského, resp. detského tela 

v kontexte nižšieho školstva, výučby, výcviku i disciplíny v období reforiem osvietenského 

absolutizmu v českom prostredí. Výsledky zhrnul v príspevku  Škola – medzi disciplínou těla 

a ducha. Triviální školy v Čechách 1774 – 1800 (s. 131-148). Autor vychádza najmä 

z dobovej pedagogickej literatúry určenej učiteľom, plniacej funkciu učebníc, príručiek, 

šlabikárov, katechizmov a pod. Na tento príspevok nadväzuje v širších kontextoch štúdia 

Mileny Lenderovej Tělo intimní.  Poznámky k sexualitě 19. věku (s. 149-177), v ktorej sa 

zaujíma o obdobie a faktory, ktoré prispeli k netabuizovaniu sexuality, pohľadu na ženské 

telo, reprodukčnej biológie, pedagogiky a detskej sexuality, ale aj na otázky nevery, 

autosexuality, legislatívy i medicíny. 

 Dějiny těla z pohledu Papientengeschichte (s. 179-227) z pohľadu pacienta na dejiny 

medicíny, reflektovanie vlastnej choroby, vnímanie priebehu liečby, cez pramene osobnej 

povahy (denníky, korešpondencia) a aktuálnu zahraničnú spisbu prezentoval Vladan Hanulík.  

Jana Rejchrtová sa v samostnej kapitole Izolace jako projev disciplinace. Podoby šílenství 

v zemských ústvavech a v nervových sanatoriích pro choromyslné na přelomu 19. a 20. století 

(s. 229-242) zaoberala témou vývoja starostlivosti o duševne chorých, zriaďovania nemocníc, 

ústavov a sanatórií (napr. Kramerovo sanatorium pro nervové choroby v Praze-Bubenči), 

postojov spoločnosti voči duševne chorým, ako aj formu liečby a dozoru nad nimi.    

 Posledný príspevok Jiřího Zikmunda Stručný nástin fotografického zobrazování 

lidského těla v 19. a na počátku 20. století (s. 243-250) sa zaoberá problematikou fotografie, 

jej obrazu a úloh, či už z pohľadu dokumentačného, pre lekárske či policajné prostredie, 

zachytenia významných udalostí v živote človeka (narodenie, smrť a i.) i každodenného 

života, cez emotívne, esteticko-erotické fotografie, fotografické akty a pohľadnice. Text je 

doplnený aj o obrazové ukážky.  

 Možno konštatovať, že kolektívna monografia prináša nové a zaujímavé štúdie 

venované vymedzenej problematike v širšom spektre chápania dejín tela, ako aj jeho premien 

v kontexte dejín od stredoveku až do 20. storočia. A to od biologickej podstaty jedinca, cez 

faktory sociálneho prostredia, medicíny,  spoločnosti  atď., postavených na širšom spektre 

skúmaných tém, na báze medziodborových prístupov, ako aj na aplikovaní viacerých metód 

bádania i výberu pramennej bázy v českom prostredí. 
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