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Abstrakt
Předkládaná disertační práce popisuje vznik, činnost a zánik České
společnosti biotypologické (1937–1959), na jejímž příběhu je představen
průnik konstituční typologie (vědy o lidské konstituci) především do
československé medicíny.
Věda o lidské konstituci (ve francouzském a latinském světě nazývaná
jako biotypologie) je založena na klasifikaci individua na základě
morfologických a fyziologických vlastností, přičemž zvláštní pozornost je
věnována snaze o prognózu jeho budoucího vývoje. Klíčovou součástí
nauky je nalézání korelací mezi fyzickou podobou člověka a jeho
psychickými vlastnostmi a mentálními schopnostmi.
Česká společnost biotypologická (ČSB) byla založena s ambicemi
člověka nejen zkoumat, ale především účelně navyšovat jeho potenciál.
Celé hnutí je proto představeno jako příklad ozdravného vědeckého
programu, který do velké míry sledoval státní zájem na racionalizaci
populační péče. Metodologickým východiskem práce je koncept biomoci
Michela Foucaulta, tedy proměny mocenských strategií a jejich
konstitutivní charakter pro vznik a změnu sítě společenských vztahů, hodnot
a individuálních strategií jedince. Partikulární příběh vzniku a zániku ČSB
je interpretován jako důsledek těchto proměn.
Jádro práce tvoří historická rekonstrukce života společnosti pomocí
analýzy, interpretace a kontextualizace vydaných i archivních pramenů.
Postupujeme v zásadě chronologicky a výklad periodizujeme do tří hlavních
období: (I.) od založení společnosti do vyhlášení Protektorátu, které
vykládáme jako dobu velkých ambicí; (II.) období protektorátní, kde
biotypologové přispívali k udržení národního vědeckého a spolkového
života; a dlouhé (III.) období pozvolného zániku společnosti, které končí až
v roce 1959 dobrovolným rozpuštěním ČSB, způsobeným do velké míry
ideologickou proměnou vědy v Československu po roce 1948.
V závěru práce je upozorněno na nebezpečí spojené se snahou
biotypologů získat z odhalených zákonitostí v utváření lidské konstituce
totální přehled o vlastnostech a schopnostech populačního celku – soubor
znalostí, který by se stal základním stavebním kamenem pro efektivní
využití všech sil v populaci doposud skrytých. Konstituční medicína,
respektive biotypologie, byla založena na volání po aplikovaných zásazích
do života jedinců. ČSB proto považujeme, i přes její relativní neúspěch, za
důležitý doklad politizace vědy a etatizace lékařské péče.
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Abstract
This doctoral thesis describes the formation, activities and dissolution
of the Czech Society of Biotypology (1937–1959), herein used as an
example of impact of the constitutional typology (human typology science)
on the Czechoslovak medicine.
Human constitution science (in French and Romance languages called
biotypology) classifies individual human beings on the base of
morphological and physiological characteristics, with particular emphasis
on forecast of future trends. The core of the science focuses on correlation
between the physical appearance of a person and his/her mental
characteristics.
The Czech Society of Biotypology (Česká společnost biotypologická –
ČSB) was founded with ambitions not only to study human beings, but also
to increase their potential. The whole movement was therefore conceived as
an example of a sanitation scientific program in accordance with the
governmental interest in rationalization of population care. The
methodology of the thesis is based on Foucault´s concept of biopower –
change of power strategies and their constitutive influence on the
development and change of social relations, values and individual strategies
of persons. The story of formation and dissolution of ČSB is interpreted as a
consequence of these changes.
The core of the thesis consists of a reconstruction of social life, above
all through an analysis and interpretation of relevant documents. Analysis is
mostly chronological and divides the development into three main periods:
(I.) from formation of the Society to the beginning of the Protectorate (this
period is interpreted as era of big ambitions); (II.) Protectorate period, when
biotypologists contributed to the continuation of national scientific and
social life; and a long (III.) period of a slow decline of the Society, ending
in 1959 with a voluntary dissolution of ČSB, caused above all by an
ideological change in the Czechoslovak science after 1948.
The end of the thesis mentions risks connected with the effort of
biotypologists to use the discovered typological knowledge to gain a total
overview and control over the population. They hoped to acquire
knowledge that could be used as a base for an efficient usage of hidden
strength of population. Constitutional medicine and biotypology was based
on a requirement to control the life of individuals. Despite the relatively low
success of ČSB, we consider it to be important evidence of political
influence on science and nationalisation of health care.
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1. Úvod
Tato práce pojednává o České společnosti biotypologické (založené
v roce 1937 a zaniklé v roce 1959), na jejímž příběhu je představen průnik
konstituční typologie (vědy o lidské konstituci) do československé medicíny
(ale sekundárně také do pedagogiky či psychologie).
Věda o lidské konstituci je založena na klasifikaci individua na
základě morfologických a fyziologických vlastností, přičemž zvláštní
pozornost je věnována snaze o prognózu jeho budoucího vývoje. Klíčovou
součástí nauky o lidské konstituci je nalézání korelací mezi fyzickou
podobou člověka a jeho psychickými vlastnostmi a mentálními
schopnostmi.
Výzkum lidské konstituce byl rozvíjen ve světě v první polovině 20.
století, především mezi lékaři, a je spojen s návratem holistickohumorálního hlediska do lékařské péče a zrodem oboru preventivní
medicíny. Podmíněná vazba mezi měřitelnými tělesnými vlastnostmi a
dalšími aspekty osobnosti byla často vystavěna na antropometrických
(somatometrických) metodách a výpočtu rozličných konstitučních indexů,
které byly doplněny měřením IQ, pozornosti, manuální zručnosti či výdrže.
Analyticko-empirický přístup tak byl kombinován s normativním
předpokladem existence ideálních normotypů.
Určení konstituce se však neodvíjelo jen od výsledů měření, důležitým
hlediskem byl i genetický výzkum a zkoumán byl i vliv zevních faktorů
(prostředí, výchova). Konstituce byla chápána synteticky, jako komplex
genotypických, fenotypických, morfotypických i fyziologických složek a od
nich odvozených korelačních vazeb na psychické vlastnosti a schopnosti
jedince.
Určitou obtíží je terminologický rozdíl mezi konstituční medicínou a
biotypologií. V českém prostředí jsou totiž oba termíny zaměňovány a
užívány jako synonyma. Ve světě jsou však mezi oběma pojmy činěny
rozdíly. V anglosaském a německém prostředí se hovoří o lidské konstituci,
konstituční medicína či konstituční psychologii, ve francouzském, italském
a latinskoamerickém lékařském diskurzu zaznívá termín biotypologie.
Zatímco v anglosaském prostředí se konstituční hledisko stalo paralelou
k rasové typologii, v prostředí latinských států byla biotypologie národní
formou eugeniky, často angažovanou v politických populačních programech
autoritativních režimů. Ve Francii byla situace ještě poněkud odlišnější, zde
lze biotypologii chápat jako součást racionalizačního (technicistního či
technokratického) hnutí, tj. jako vědecký výzkum sloužící účelům politické
reorganizace společnosti.
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2. Cíle práce
Československá společnost biotypologická (ČSB) byla založena
s ambicemi člověka nejen zkoumat, ale především účelně navyšovat jeho
možnosti. Naším cílem je proto představit celé hnutí jako příklad
ozdravného vědeckého programu, který do velké míry sledoval státní zájem
na racionalizaci populační péče.
Přispíváme tak k poznání vývoje české vědy a medicíny v období
významných politických a společenských změn první poloviny 20. století.
Doba plná kataklyzmat se zrcadlila na osudu ČSB a v profesní kariéře jejích
členů. Za užití archivních i literárních pramenů provádíme rekonstrukci
mentálního světa proponentů biotypologie a odhalujeme jejich přesvědčení
o velkolepé přeměně společnosti, která půjde ruku v ruce s přeměnou (a
rozšiřováním) lékařské péče.
V naší práci si dále pokládáme otázku po původu lékařského
sebevědomí, po ambicích integrovat lékařskou péči do politické správy
společnosti, po etatizaci biologična a biologizaci lékařského diskurzu
v Československu ve sledovaném období. Důsledky těchto proměn
vztahujeme k dobovým pokusům o legislativní změny a k proměně chápání
individuality a přirozených práv individua.
Jelikož mezi nejznámější příklady spojení státního zájmu a vědeckých
ambicí patří i eugenické hnutí, je v naší práci implicitně i explicitně
přítomna paralela mezi eugenikou a biotypologií (vědou o lidské
konstituci), jako mezi dvěma dominantními příklady ozdravně-utilitárních,
biomocensky orientovaných lékařských společností.
3. Materiál a metodika
Metodologickým východiskem je koncept biomoci francouzského
filosofa Michela Foucaulta, tedy proměny mocenských strategií a jejich
konstitutivní charakter pro vznik a změnu sítě společenských vztahů, hodnot
a individuálních strategií jedince. Partikulární příběh vzniku a zániku ČSB
je interpretován jako důsledek těchto proměn.
Druhým východiskem je reflexe dobového technokratického diskurzu,
jenž zasáhl nejen do prostředí průmyslové výroby, ale především se projevil
jako přesvědčivý koncept řízení celé společnosti. Snahy o vědeckotechnickou racionalizaci hospodářství, výroby, architektury, urbanismu či
nemocniční (ústavní) péče se zrcadlí i v diskurzu příznivců vědy o lidské
konstituci a samotných představitelů biotypologie.
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Práce je otevřena stručným historickým přehledem o formování
konstituční medicíny v celosvětovém měřítku (zvláště v anglosaském,
německém a latinskoamerickém, italském a francouzském kontextu) v první
polovině 20. století.
Jádro práce tvoří historická rekonstrukce života ČSB, zejména pomocí
analýzy, interpretace a kontextualizace oborových publikací. Postupujeme
v zásadě chronologicky a výklad periodizujeme do tří hlavních období: (I.)
od založení společnosti do vyhlášení Protektorátu, které vykládáme jako
dobu velkých ambicí; (II.) období protektorátní, kde biotypologové
přispívali k udržení národního vědeckého a spolkového života; a dlouhé
(III.) období pozvolného zániku společnosti, které končí až v roce 1959
dobrovolným rozpuštěním ČSB.
Zvláštní místo v naší práci zaujímá město Zlín, Baťovy závody a
podniková filosofie „batismu“. Hlavní město průmyslové modernity
v Československu hostilo v roce 1936 první lékařský sjezd k výzkumu
lidské konstituce a po založení ČSB bylo nakrátko (mezi lety 1937–1938) i
jejím sídlem. Ve Zlíně byl prováděn základní výzkum a byla zde otevřena
první biotypologická laboratoř.
V závěrečném eseji se zaměřujeme na krátkou etapu tzv. třetí
republiky a problematiku poválečné obnovy, která se projevila i v debatě o
podobě státní populační politiky. Znovu se vracíme k paralele mezi
eugenickým a biotypologickým hnutím, a především domýšlíme důsledky
symbiózy vědy a politiky v racionalizaci a kolektivizaci lidského života.
Výchozím materiálem nám byly zejména tištěné prameny. Zcela
zásadní je sborník O lidské konstituci, který byl vydán krátce po vyhlášení
Protektorátu v roce 1939. V něm jsou otištěny studie ze zlínského sjezdu.
Sborník je jediným uceleným programovým výstupem, který ČSB za celou
dobu své existence vydala.
Dále se opíráme o rešerše v dobových periodikách, v nichž se kromě
dílčích studií nacházejí i zápisy ze členských schůzí, valných shromáždění
či další drobnosti a ilustrativní materiál. Zejména jsme excerpovali z
Časopisu lékařů českých a Praktického lékaře, vydaných mezi polovinou
30. let a koncem 50. let. Dále jsme provedli systematickou rešerši periodik
Úchylná mládež, Československá nemocnice a časopisu vydávaného
francouzskou Société de Biotypologie (k níž se ČSB hlásila) Biotypologie:
Bulletin de la Société de Biotypologie. Výběrově jsme prošli časopisy Věda
a život, Vesmír, Zdravotnická revue či Zlín (podnikový časopis Baťových
závodů).
Náš výzkum jsme doplnili i archivní rešerší. Ačkoliv je práce
významně limitována faktem, že archiv společnosti se nedochoval, některé
užitečné materiály jsme objevili ve Státním okresním archivu Zlín –
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Klečůvka, jmenovitě ve fondech Baťa a.s., Baťova nemocnice, Baťův
podpůrný fond a ve fondu Obuvnický průmysl – Svit n.p. Dále jsme bádali
ve spolkovém katastru uloženém v Archivu hlavního města Prahy,
v Národním archivu (fond Státní zdravotní ústav, fond Ústav lidské práce a
fond Ministerstvo školství a kultury), Vojenském ústředním archivu (fond
Vědecký ústav vojenský), Archivu Univerzity Karlovy (fond Lékařská
fakulta UK) a v Archivu Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny
(fond Jan Šebek). Jako neplodné se naopak ukázaly snahy o nalezení
materiálů v Archivu AV ČR (osobní fond Bohumil Krajník).
Prameny uvádíme do kontextu tuzemských i zahraničních
přehledových dějin lékařství a literatury sledující proměny lékařského
diskurzu ve sledovaném období.
4. Výsledky
Českoslovenští biotypologové zformovali své hnutí v prostředí státu,
v němž byl kladen velký důraz na ekonomizaci lidského kapitálu.
Dokladem je institucionalizace rozličných lékařských společností a ústavů,
hnutí a názorových proudů, v jejichž středu shodně stála otázka budoucnosti
nacionálně definované populace a péče o její biologickou hodnotu.
Vědu o lidské konstituci – biotypologii – jsme představili jako snahu o
racionalizaci lidského života, jako vědecké šetření, které povede
k plnohodnotnému rozvinutí osobnosti dle zděděných předpokladů, při
respektování vazby individua na jeho prostředí. Ukázali jsme, že se ve vědě
o lidské konstituci – biotypologii – snoubí prvky holistické medicíny a
preventivní péče, endokrinologie, antropometrie (somatoskopie, frenologie,
kraniologie), pracovního a sociálního lékařství, hygieny, technokratických
modelů řízení lidské společnosti, statistiky a v neposlední řadě i
vizionářství. Biotypologie v Československu byla příkladem ozdravného
vědeckého programu, který sleduje státní zájem na racionalizaci populační
péče k regulaci populačního celku. ČSB stála na principech, které spolu
s Foucaultem můžeme nazvat jako biomocenské.
Mezi členy ČSB se nacházely špičky svých oborů a konstituční
hledisko zasáhlo do mnoha oblastí, např. do klinické medicíny, pracovního
a průmyslového zdravotnictví, sociální práce, ale také do pedagogiky a
psychologie. Poněkud záhadnou pro nás zůstala vazba biotypologů na
antropologii. Mezi významnými členy ČSB nebyl jediný antropolog a
z dohledaných pramenů nelze prokázat jakýkoliv pokus o navázání
spolupráce, byť biotypologický výzkum metodologicky stojí na
antropometrii. Tato situace se změnila až v období zániku ČSB v závěru 50.
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let, kdy byl biotypologům poskytnut prostor na antropologických
konferencích.
Prokázali jsme obtížné metodologické ukotvení ČSB. Byť proponenti
biotypologie používali klasifikaci vzešlou z německého prostředí (zejména
Kretschmerovu typologii), ideově se hlásili k francouzské pracovní
medicíně a společnost samotnou založili jako odnož francouzské Société de
Biotypologie. Nepodařilo se však nalézt jakýkoliv významnější doklad o
vzájemné spolupráci.
Tuzemská paralelní existence eugeniky a biotypologie učinila
z Československa most mezi anglosaským a latinským chápáním lékařské
péče ve službách státu. Upozornili jsme na fakt důsledného oddělení obou
společností. Aktivní protagonisté jedné skupiny nebyli činní ve druhé
skupině. Zatímco eugenikové svou pozornost omezovali na reprodukční
otázky, biotypologové měli velkolepější ambice. Na základě odhalené
konstituční korelace usilovali o reformu procesu výchovy člověka,
zdravotní péče, ovlivňování sociálních i přírodních podmínek, v nichž se
proband pohybuje. Prosazovali zvědečtění výběru a organizace pracovních
sil. Cílem biotypologů byl totální dohled nad člověkem od chvíle zrodu až
do jeho smrti.
Ambiciózní program společnosti zůstal ale nenaplněn. Po celou dobu
existence byla sice v masivní míře sbírána různá data a byly prováděny
výpočty podle různých indexů, avšak bez praktických dopadů na
ovlivňování školní výuky, výběr branců, pracovníků závodů anebo reformu
lékařské péče. Českoslovenští biotypologové uvízli v přípravné fázi, kterou
se jim nikdy nepodařilo překonat. Tím se však příliš neliší od
biotypologických společností zejména v latinskoamerickém světě, které
postihl podobný osud. Nenaplněny zůstaly i snahy o zapojení do
mezinárodní biotypologické sítě. Nadto je třeba zdůraznit, že vyjma dvou
krátkých období byl rozvoj biotypologie v Československu permanentně
přidušen vlivem politických událostí – jednak během protektorátního
období (kdy je však paradoxně rozvíjena spolková aktivita) a následně
v období po roce 1948 se biotypologie stala, jako příklad ideologicky
nekorektní vědy, terčem útoku marxisticky orientovaných lékařů. Byť ČSB
nebyla rozpuštěna násilně, prožila celá 50. léta v hibernaci.
Domníváme se též, že zájem o konstituční typologii byl generační
záležitostí lékařů narozených kolem roku 1895. Spolu s odchodem této
generace je snaha o začlenění konstitučního hlediska do různých oborů
opuštěna.
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5. Závěry
V závěru naší práce upozorňujeme na nebezpečí vyplývající ze
simplifikace rozmanitosti individuality. Lidská konstituce, ač abstrahovaná
z reality jako pouhý aritmetický průměr víceméně náhodně vybraných měr,
se přesto stává měřítkem, pomocí něhož je jedinec zpětně hodnocen a je mu
určeno odpovídající místo ve společnosti. Takové zjednodušení s sebou
přináší těžko odolatelné pokušení v podobě předpovědi lidského osudu a
jeho ovlivňování. Biotypologové tak vědomě i nevědomě určovali normu,
s jejíž pomocí hodnotili individuální míru okamžité upotřebitelnosti, od níž
by bylo možné odvodit i míru individuální svobody.
Biotypologové usilovali o poznání principiálních vzorců individuality,
o jednoduchý výpočet indexu lidské konstituce. Z odhalení zákonitostí
utváření lidské konstituce si slibovali získat totální přehled o vlastnostech a
schopnostech populačního celku – soubor znalostí, který by se stal
základním stavebním kamenem pro racionalizaci a efektivní využití všech
sil v populaci doposud skrytých. Konstituční medicína, respektive
biotypologie, byla založena na volání po aplikovaných zásazích do života
jedinců. ČSB proto považujeme, i přes její relativní neúspěch, za důležitý
doklad politizace vědy a etatizace lékařské péče.
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