PŘEDMLUVA

OBLIČEJ V DĚJINÁCH LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

I. ZA LOVCI MAMUTŮ DO DOLNÍCH VĚSTONIC
Lovci mamutů	
Dolní Věstonice
Historie naleziště
Věstonická venuše
Venuše da Vinci
Dolní Věstonice III
Cesta za Venuší da Vinci
·	Lebka Dolní Věstonice III (Asymetrie lebky - Rekonstrukce skusu - Změny na levém kloubním výběžku a vzestupném rameni dolní čelisti - Změny ve tvaru levé kloubní jamky - Význam facet kontaktní plošky levé kloubní hlavice - Závěr vyšetření lebky Dolní Věstonice III)
·	Lebka Brno III (Asymetrie obličejové kostry - Změny na kloubních výběžcích a ramenech dolní čelisti - Změny ve tvaru kloubních jamek - Příčiny změn ve tvaru kloubních výběžků - Závěr vyšetření lebky Brno III)
·	Dnešní způsob vyšetření a léčby zlomenin obličejových kostí
Další objevy v Dolních Věstonicích
·	Trojhrob - Dolní Věstonice XIII, XIV, XV
·	Nálezy nekončí - muž Dolní Věstonice XVI (Jak by v současnosti probíhala léčba muže - 
Dolní Věstonice XVI)
Nové poznatky u dřívějších nálezů
Mladopaleolitičtí jedinci z Dolních Věstonic a jejich úloha v dějinách člověka

II. ZÁHADA NEMOCI KRÁLE KARLA IV.
Spory o trůn Přemyslovců
Nástup Lucemburků na český trůn
Paříž - Karlovo dětství
Smrt Karlova ochránce
Karlova válečná dobrodružství
Rok 1346 - volba nového římského krále
26. srpen 1346 - bitva u Kresčaku
Rok 1347 - volba nového českého krále
·	Papežství - symbol jednoty církve
·	Avignon - babylonské zajetí papežství
Roztržka s Avignonem
Záhadná nemoc Karla IV.
Karlovi kronikáři
Dobře utajený úraz
·	Co ukázal antropologicko-lékařský výzkum ostatků Karla IV.
·	Co způsobil úder do brady (Z historie medicíny - Jak se vyvíjela čelistní a obličejová chirurgie)
·	Pokus o rekonstrukci ošetření krále Karla IV.
·	Pooperační péče o Karla IV.
Návrat Karla IV. do vlasti
·	Rytíři a jejich turnaje (Výstroj rytíře)
Mechanismus vzniku úrazu Karla IV.
Za císařskou korunou
Význam zranění v životě Karla IV.
Jak by dnes probíhala specializovaná péče o Karla IV.
·	Blokové schéma ošetření těžkého kraniocerebrálního poranění
·	Specializované ošetření páteře a obličeje

III. OSUDNÁ HRA BEDŘICHA SMETANY
Exhumace pozůstatků Bedřicha Smetany a jejich antropologicko-lékařský výzkum
·	Klinické vyšetření skladatelovy lebky
Zastavení první: Narození
Zastavení druhé: Dětství
Zastavení třetí: Osudná hra
Zastavení čtvrté: První nebezpečné onemocnění
Zastavení páté: Druhé nebezpečné onemocnění
·	První pobyt v Praze
·	Studia v Plzni
Zastavení šesté: Třetí nebezpečné onemocnění
·	Smetanova podoba
·	Druhý pobyt v Praze
Zastavení sedmé: Sňatek s Kateřinou Kolářovou
Zastavení osmé: Göteborg
Zastavení deváté: Sňatek s Bettinou Ferdinandiovou
Zastavení desáté: Existenční starosti
Zastavení jedenácté: Kapelníkem Prozatímního divadla
Zastavení dvanácté: V čele české opery
Zastavení třinácté: Smetana terčem nenávistných útoků
Zastavení čtrnácté: Zdravotní zvrat v červenci 1874
Zastavení patnácté: Naděje na uzdravení
Zastavení šestnácté: Tělesná a duševní krize	
Zastavení sedmnácté: Konec zápisků
Zastavení osmnácté: Poslední cesta do Prahy
Zastavení devatenácté: Úmrtí
Zastavení dvacáté: Rozloučení národa
·	Umělec a člověk
Shrnutí klinické studie
·	Ke studiím o ušní nemoci Bedřicha Smetany (Otakar Bořík, Jana Boříková)
·	Jak v současnosti probíhá léčba osteomyelitid čelistí u dětí
Závěr
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