
X. sjezd českých historiků 2011, Ostrava 

Program volné sekce „Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie“  
15. 9. 2011, 14:00-18:00 

 

 

 

Garant: Prof. PhDr. Milena Lenderová CSc. 
Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
 

Anotace: Problematika těla a tělesnosti náleží od 90. let ke klíčovým tématům 
výzkumu sociálních i humanitních vědních disciplín. Zájem o aspekty 
tělesnosti souvisí se ztrátou tradičně zakotvené jistoty pohledu na 
neměnnou podstatu těla, jako duality těla a mysli, jež pramenilo z 
karteziánsko-newtonovského paradigmatu. V současné době probíhá 
paradigmatický zlom ve vnímání těla, charakterizovaný vyšším 
zájmem o veškeré aspekty tělesnosti.  
V české historiografické produkci je bádání o dějinách těla zastoupeno 
dosud zcela marginálně. Sekce bude z tohoto důvodu orientována na 
témata, která by měla prohloubit diskuzi o dějinách těla zejména 
v následujících tematických blocích: 

1. Metodologické koncepty dějin těla 
2. Prameny k dějinám těla 
3. Historiografie 

 
 
 
Program: 

 

 
 
 
Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie 

 
14:00-14:15 
 

 
Milena Lenderová 
(Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice) 
Tělo intimní. Prameny k sexualitě 19. věku 

14:15-14:30 Daniela Tinková  
(Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 
Tělo mezi „preskripcí“ a „deskripcí“. „Katechismy zdraví“ a „Zdravotní 
topografie“ 1. poloviny 19. století jako prameny k problematice těla a 
tělesnosti 

14:30-14:45 Karel Černý 
(Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. Lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy) 
Monarcha virulens. (Tělo nemocného morem v akademických spisech od 
konce 15. století do první čtvrtiny 18. století - koncepce, kontinuita a vývoj) 



14:45-15:00 Jiří Zikmund 
(Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Univerzita Pardubice) 
Zobrazování těla na fotografiích 19. století 

15:00-15:15 Vladan Hanulík 
(Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice) 
Dějiny těla z pohledu Patientegeschichte 

 
15:15-15:40 

 
Diskuse 

 
15:40-16:00 

 
Přestávka na občerstvení 
 

16:00-16:15 Milada Říhová 
(Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. Lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy) 
Tělesná cvičení - exercicia - ve středověku 

16:15-16:30 David Tomíček 
Tělo, magie a rituál na přelomu středověku a novověku 

16:30-16:45 Michal Kneblík  
(Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 
Škola – mezi disciplínou těla a ducha: Triviální školy v Čechách 1774-1800 

16:45-17:00 Tomáš Jiránek  
(Ústav historických věd, Fakulta filosofická Univerzity Pardubice) 
Armáda a tělo: vývoj vztahu k tělu vojáka z pohledu armády a z pohledu 
vojáka samotného 

17:00-17:15 Jana Rejchrtová 
(Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice) 
Izolace jako projev disciplinace. Podoby šílenství v ústavech a sanatoriích pro 
duševně choré v období 19. století 

 
17:15-18:00 

 
Diskuse 

 

 


