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„Duše, zbavená svých nadsmyslných, údajně nepoznatelných vlastností, ocitla se v 

laboratoři vědců.“ V této větě

psychiatr Ivan Horvai na novou roli psychiatrie v

do budování socialistické společnosti. 

I. P. Pavlova, měla vést k „osvobození“ 

poukazuje, nejen psychiatrie, 

penologie, biologie nebo humanitní vědy 

komunistického vládnutí i každodenního života

pracoviště.  

Současná historiografie zabývající se dějinami expertního vědění 

představuje širokou paletu různých témat a přístupů

porozumět roli vědců, lékařů a expertů 

státně socialistických zřízeních

kulturních dějin je zvláštní pozornost věnována 

socialistické společnosti či utváření 

tematickým číslem navázali na 

s různým oborovým zaměřením

 

Call for Papers: 
Historie – Otázky – Problémy  

(tematické číslo 1/2023) 
 

ědecké myšlení o člověku a jeho chování v komunistickém
Československu a středovýchodní Evropě

leden 2023 

čísla: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D., Mgr. Jakub Střelec

jan.randak@ff.cuni.cz, jakub.strelec@fsv.cuni.cz, hop@ff.cuni.cz

čeština, angličtina 

Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin 

Obecné pokyny pro autory příspěvků: http://ucd.ff.cuni.cz/veda-a

zkyproblemy/486-2/ 

Duše, zbavená svých nadsmyslných, údajně nepoznatelných vlastností, ocitla se v 

této větě z publikace Záhady duševního života (1959)

na novou roli psychiatrie v Československu, jež se měla aktivně zapojit 

do budování socialistické společnosti. Psychiatrická osvěta, proklamativně 

k „osvobození“ lidu od různých pověr a víry. Jak současná literatu

, ale i další vědy o člověku jako pedagogika

nebo humanitní vědy začaly hrát důležitou roli v 

komunistického vládnutí i každodenního života lidí: od rodiny, přes vězení, školu nebo 

zabývající se dějinami expertního vědění v komunistických zemí

představuje širokou paletu různých témat a přístupů. Jejich společným jmenovatelem 

vědců, lékařů a expertů v širších politických a společenských souvislostech 

ch. Na základě inspirací z francouzské filozofie

vláštní pozornost věnována vlivu vědeckého myšlení na

utváření „nového socialistického člověka“. Rádi bychom 

navázali na tuto rozvíjející se debatu a oslovili všechny autory a

různým oborovým zaměřením, kteří se zaměřují na roli vědeckého myšlení 

komunistickém 
a středovýchodní Evropě 

Jakub Střelec 

, hop@ff.cuni.cz 

a-

Duše, zbavená svých nadsmyslných, údajně nepoznatelných vlastností, ocitla se v 

(1959) poukazoval 

Československu, jež se měla aktivně zapojit 

proklamativně založená na učení 

Jak současná literatura 

pedagogika, psychologie, 

 různých aspektech 

, přes vězení, školu nebo 

komunistických zemích 

jmenovatelem je snaha 

širších politických a společenských souvislostech 

filozofie nebo nových 

vlivu vědeckého myšlení na způsoby řízení 

Rádi bychom tak tímto 

oslovili všechny autory a autorky 

roli vědeckého myšlení o člověku a jeho 



 

chování v Československu, respektive středovýchodní Evropě

nám jedná o následující tematické okruhy

 

 vliv vědeckého myšlení 

společnosti 

 obsahy, role a aktéři (cirkulace) odborného vědění o člověku 

psychiatrie, (speciální) pedagogika

 obrazy „nového socialistické

 medikalizace kriminálního chov

státu 

 obsahy a role kategorií gender a 

 Romové jako objekt vědeckého myšlení

 komparativní a transnacionální dějiny 

 

 
, respektive středovýchodní Evropě po roce 194

tematické okruhy: 

vědeckého myšlení o člověku na politiku komunistické strany

bsahy, role a aktéři (cirkulace) odborného vědění o člověku 

psychiatrie, (speciální) pedagogika a defektologie, hygiena, medicína

socialistického člověka“ v médiích, kultuře a vědě

edikalizace kriminálního chování a role expertního vědění v

bsahy a role kategorií gender a etnicita 

Romové jako objekt vědeckého myšlení 

omparativní a transnacionální dějiny odborného vědění o člověku

po roce 1948. Především se 

komunistické strany a řízení 

bsahy, role a aktéři (cirkulace) odborného vědění o člověku – psychologie, 

, hygiena, medicína, biologie atd. 

a vědě 

role expertního vědění v represivní politice 

o člověku 


