
Abstrakt 

Pozornost je nejprve věnována osobnostem evropského porodnictví 17. a 18. století. Poté je již 

práce zaměřena na období doby pobělohorské v českých zemích. Zhodnotila jsem zdravotní stav 

obyvatelstva a popsala zdravotnické profese. Zvláštní pozornost je věnována profesi porodní 

báby, otázce křtu v nouzi a rozdílného pohledu na jeho udělení. Jedna z kapitol je věnována 

partnerským vztahům a otázce panenství. Ženy, které neměly v úmyslu o své dítě 

pečovat, většinou své těhotenství tajily. Z tohoto důvodu se v práci zabývám otázkou, jakým 

způsobem žena v raném novověku tajila své těhotenství. Průběhu porodu, místu, na kterém žena 

porodila a okamžikům, které se odehrály po porodu, je věnována další část práce. Smrtí 

novorozence, která mohla nastat z různých příčin, se zabývám v následující kapitole. V práci je 

zachycen  průběh vyšetřování, zejména ohledání místa činu, ohledání těla novorozence, pátrání 

po matce novorozence (potencionální pachatelce) a jejího  přehledání. Ohledání těla 

novorozence příslušelo přísežnému krajskému fyzikovi či chirurgovi a porodní bábě. V disertaci 

je popsáno, jakým způsobem bylo tělo novorozence ohledáno, podle jakých kritérií 

byla hodnocena zralost a donošenost novorozence a podle čeho se usuzovalo, jestli se dítě 

narodilo živé, nebo mrtvé. Samostatná kapitola je věnována ošetření pupeční šňůry. Výslechy 

obžalované a svědků, patřily k dalším bodům vyšetřování. Pokud vyšetřující soudci měli určité 

pochyby o výpovědi obžalované, dotyčná byla podrobena tortuře. Právo útrpné bylo považováno 

za korunu důkazů. Pokud obžalovaná přestála všechny stanovené stupně tortury, byla 

osvobozena, pokud se doznala k spáchání vraždy, byla odsouzena k trestu smrti. V některých 

případech mohlo dojít k nepravdivému doznání na základě bolesti či strachu z mučení. 

Trestu, exekuci a posledním věcem člověka, se věnuji v několika dalších kapitolách. Kapitolou, 

ve které se zabývám důvody, které vedly ženu ke spáchání vraždy novorozence, uzavírám tento 

celek. Další část práce je věnována záměrnému přerušení těhotenství, látkám, kterým byly 

přisuzovány abortivní účinky a otázce opožděné menstruace. Práce je obohacena o kazuistiku. 

 

 


