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Filip Herza předkládá ve své disertační práci kritickou analýzu jednoho z klíčových problémů 

dějin těla. Tematizace monstrozity, fyziologické a kulturní odlišnosti od normativního 

ideového konceptu idealizované korporality modernizující se společnosti dosud v českém 

kontextu vzbudilo pozornost pouze okrajovou. Autor v tomto smyslu navazuje především na 

případové dílčí studie vzešlé z okruhu působnosti Lucie Storchové a Kateřiny Kolářové.  

 Metodologicky práce využívá postupy diskurzivní analýzy, orientované na 

sémiotickou interpretaci textů, je tedy logické, že je práce heuristicky zaměřena především na 

rozsáhlou rešerši dobových periodik a diskursivně konstitutivních textů z oblasti medicíny, 

sociální hygieny, eugeniky a pedagogiky. Konceptuálně autor deklaruje příslušnost 

k poststrukturalistickému pojetí genderových identit a kulturně orientovaných disability 

studies. V návaznosti na systematizaci bádání o lidském těle, vzešlém z kulturní antropologie 

(N. Scheper Hughes – M. M. Lock) pak autor zohledňuje ve svých analytických postupech 

zejména otázky konstituování a legitimity tzv. politického a symbolického těla. Otázku 

fenomenologie tělesnosti autor s odkazem na nedostatek pramenných zdrojů nereflektuje, 

respektive se k ní vyjadřuje formou ustavování domněnek, vyvozovaných nikoli z pramenů 

autoreferenční povahy, ale z referenčních textů prezentovaných v mediálním prostoru 

(zejména v kapitole 4 – Případové studie z pražské freak kultury). 

 Práce je myšlenkově mimořádně bohatá a přes pestrost předkládaných závěrů  

i systematicky přehledná. Již v samotném úvodu, v němž autor shrnuje rozmanitost náhledů 

na sledovanou problematiku, demonstruje svou schopnost abstrahovat klíčové myšlenky 

z představovaných děl a uceleně je třídit do logicky uspořádaného systému, který nereflektuje 

pouze chronologii dosavadního bádání, jak bývá někdy zvykem, ale spíše systematicky 

zohledňuje jednotlivá výchozí stanoviska dosavadních přístupů k dějinám těla, disability 

studies, post koloniální historiografie a genderových studií a konceptu embodimentu. Za 

pozitivní aspekt práce považuji rovněž přístup Filipa Herzy k interpretaci obrazových 

pramenů. Ikonologická analýza významným způsobem rozšiřuje interpretační možnosti 

daného tématu a nebývá bohužel v rámci české historiografické tradice dostatečně využívána.  

 Narativní strategie autora pregnantně využívá postupu vyprávěcí linie od charakteristik 

širších myšlenkových konceptů kolektivního těla českého národa a to jak ve smyslu 



imaginárního kolektivního těla, tak projekcí nacionálních identit do těl individuálních. Za 

zásadní přitom autor považuje modernistický důraz na normativní povahu diskurzivního 

korpusu textů, reflektujících a ustavujících koncept zdravého a silného těla, jakožto klíčového 

východiska pro úspěšnou expanzi nacionálních cílů českého etnika v rozsáhlém období, 

zachycujícím formou detailní analýzy období let 1860-1939.  

Normativ tělesnosti se dle interpretace autora vyvíjel především v negativně 

konceptualizovaných představách fyziologických abnormalit. Ačkoli, jak Filip Herza 

demonstruje, byl v rámci činnosti dobových antropometrických konstrukcí představován  

i pozitivně definovaný koncept „českého těla“. Odborné konstrukty se pak v poslední třetině 

19. století staly v českých zemích zdrojem pro rozšíření zájmu o fenomén reprezentování 

lidských abnormalit. Konečně v období meziválečného Československa, a částečně již i před  

1. světovou válkou, už byl fenomén reprezentace jinakosti natolik rozšířený, že byly 

sémiotické znaky odlišnosti využívány v mediálních debatách nad specifiky národní povahy 

či genderových identit.  

 Využitý koncept práce je dokonale promyšlený a provedené analýzy zdrojů jsou  

z hlediska svých závěrů v rámci českého kontextu zcela inovativní. Nejraději bych tedy 

doporučil okamžitou publikaci práce, samozřejmě s důkladnou jazykovou revizí textu. Avšak, 

s ohledem na fakt, že sám autor definuje v některých ohledech výsledek své práce také jako 

nárys potenciálního širšího badatelského projektu, rád bych navrhl diskutovat některé 

z předkládaných závěrů Filipa Herzy v odlišných intencích, než představuje stávající narativní 

rovina textu. 

 V první řadě by bylo vhodné dále prohloubit intersekcionální přístup ke studované 

problematice. Autor se v úvodu práce hlásí ke konceptu entangled histories, v samotném 

narativu však do jisté míry koncept intersekcionální analýzy opouští a to zejména v ohledu 

nacionální/transnacionální povahy analýzy forem utváření idealizované podoby tělesné 

normativity. Filip Herza zajímavým způsobem charakterizuje proces utváření fenoménu 

kolektivní korporality, definuje jej však jako český nacionální projekt. Do jaké míry však byla 

podoba českého těla závislá, či nepřímo odvozovaná od koncepcí sousedních, zejména 

německých? V souvislosti se zpožděním, se kterými byly recipovány moderní formy 

prezentace tělesné ne/normativity, se nabízí otázka, zda lze na korpus referenčních zdrojů 

nahlížet jako na samostatný nacionální projekt.  



Zvláště v souvislosti s pozdním ustavením a veřejným prezentováním specifik 

„českého tělesného typu“ v 90. letech 19. století, je na místě dotaz, zda daná potřeba 

deklarovat kolektivní formy tělesnosti, nebyla spíše mírně retardační reakcí na zahraniční 

vývoj bez hlubšího ideového zakotvení a přesvědčení o esenciálních determinantech dané 

kolektivní korporality. 

A lze vůbec hovořit o „českém nacionálním těle“ v době, kdy se etablují odlišné formy 

identit, založené již nikoli na etnicko-nacionální povaze, ale naopak na sílících sociálních či 

utilitaristických determinantách (viz zmiňované výsledky bádání Víta Strobacha a Rudolfa 

Kučery)?  

Rozšíření intersekcionálního přístupu na studování komparativních distinkcí mezi 

nacionálně formovanými kulturami 19. a 20. století by mohlo přispět k porozumění závislosti 

utváření národních specifik na širším transnacionálním kulturním korpusu a umožnilo by 

definovat, zda byla jednotlivá nacionální specifika pouze variací společně sdílených 

sémiotických znaků tělesnosti, či naopak nakolik využívaly biopolitické koncepce 

jednotlivých nacionálně se vymezujících etnik sémiotické systémy znaků, jež byly skutečně 

kulturně jedinečné pro daný nacionální kontext.   

Není v tomto kontextu možné vysvětlit zánik zájmu o kulturu freak show v české 

kultuře jakožto dopad prosazování nacionálně-socialistické ideologie v Německu, kde 

postupné omezování prezentace odlišných forem tělesnosti v rámci nacionálního etnika vedlo 

k opuštění daných koncepcí utváření identity, a definitivně tím potvrdit míru závislosti 

českého diskurzu na zahraničních konceptech? A neprokázala by se tím i ideová bezobsažnost 

daného kulturního fenoménu, tedy potenciální fakt, že kultura freak show byla v českých 

zemích spíše formálním performativem odlišnosti bez konstitutivní povahy vzhledem 

k nacionální ideologii?    

Rovněž lze otevřít otázku interpretace některých zdrojů. Filip Herza z pramenů buduje 

dokonalý systém referenčních bodů, ustavující náhled na dobové pojetí ab/normality. 

Nedochází však někdy k nadinterpretaci některých fenoménů a neprospěla by daným pasážím 

Occamova břitva?  Byl například důvodem k odsuzování intimních styků mezi ženami  

a reprezentanty „divokých“ afrických kmenů skutečně strach z narušení kolektivního 

nacionálního těla, jak zdůrazňuje Filip Herza (s. 258), nebo bylo znepokojení z navazování 

daných styků způsobeno vtělením rasových teorií, jak ostatně napovídá i důraz na akcentaci 



smyslné povahy „negroidní“ rasy, a dichotomie tedy pak nebyla vedena mezi liniemi 

Čech/Češka x divoch, ale po ose představitel/ka bílé x negroidní rasy?  

Lze skutečně interpretovat odpor Růženy Blažkové k chirurgickému zásahu, jímž by 

její tělo bylo odděleno od nemocného těla Josefy Blažkové jako důsledek vědomého 

udržování dvojakého těla českých sester jako znaku, symbolizujícího svým spojením 

koherenci a jednotu kolektivního těla českého národa (s. 286)? Nebylo by na místě 

interpretovat dané rozhodnutí spíše emocionalitou a sesterskou náklonností?     

Z uvedeného vyplývá, jak podnětná je disertační práce Filipa Herzy. Každá kapitola i 

jednotlivé dílčí pasáže by měly vést k rozvinutí debat o povaze konstituování moderních 

forem tělesnosti. Text představuje výjimečný počin, posunující historiografické bádání v celé 

řadě ohledů. Konstituuje nový náhled na utváření nacionality, moderních forem identit, 

založených na performacích individuálních a kolektivních forem tělesnosti, genderu i 

sémiotických znaků, definujících pak širší kulturní hodnoty. Práce tedy jednoznačně 

doporučuji k obhajobě i pozdější publikaci a budu s radostí očekávat její tištěnou podobu. 
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