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Abstrakt

Předložená doktorská práce se zabývá otázkou vlivu a dopadu českého eugenického
hnutí na pomocné školství, ústavní péči a všeobecně dobově podmíněné postoje
k postiženému člověku v první polovině 20. století v Československu. Výzkum si klade
za cíl přispět k teoretickému poznání vztahu vývojových stadií mechanismů dědičnosti a
genetiky a speciální péče o člověka s postižením na přelomu 19. a 20. století a v
meziválečného Československa.
Text je rozdělen do třech částí. Cílem úvodní části je vymezení eugeniky jako
svébytného exaktního oboru. Nedílnou součástí vstupního výzkumu je rozbor tří
základních faktorů, které eugeniku postulovaly: společensko kulturní diskurz o domnělé
degeneraci člověka a úpadku lidské společnosti tzv. civilizovaných států Evropy a
Ameriky, dále vývoj evoluční biologie a dědičnosti, resp. genetiky.
Druhá část textu prezentuje výsledky výzkumu základních myšlenkových směrů
českého eugenického hnutí od r. 1900 do r. 1948. Uvedení představitelé české eugeniky
jsou chronologicky seřazeni a představují vůdčí osobnosti dobového diskurzu. Cílem
druhé části je především
geneticky

deskripce vztahu

podmíněných jevů

a výchovy,

eugenického výzkumu

vzdělávání

a sociální

patologických,

péče o

člověka

s postižením.
Třetí částí textu výzkum vrcholí úzkým propojením eugeniky se speciální péčí o
zdravotně oslabeného a postiženého člověka. V první polovině třetí části je poukázáno na
vliv eubiotického hnutí meziválečného Československa na alternativní ozdravné školství.
V závěru třetí části je popsán průnik eugeniky do teratologického výzkumu člověka,
speciální

výchovy

a

sociální

péče

o

člověka

s postižením.

V eugenických

a

pedagogických činnostech prof. Karla Herforta a prof. Františka Čády je potvrzeno, že
eugenický výzkum geneticky podmíněných patologických jevů první poloviny 20. století
stál u zrodu speciální péče o člověka s postižením v Československu.
V závěru doktorské práce je úvaha o postavení a potenciálu současné speciální
pedagogiky ve světle aktuálního biomedicínského a genetického pokroku.
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ÚVOD
Již v prvopočátcích své existence člověk učinil zjištění o tom. co ohrožuje jeho rod,
jeho zdraví a nakonec i jeho krásu. Primitivní poznatky o skutečnostech, které po několik
pokolení činí rod slabým a bezvýznamným nebo naopak silným v rozkvětu, daly člověku
již před tisíci lety hmatatelný podnět být v dalších generacích zdravější, krásnější a nakonec
i „nesmrtelný". Dědičnost tak v praktické rovině zasáhla do rodové hygieny, společenských
norem obecně a priorit lékařství.
První odkazy a vývody z názorů na dědičnost se objevují ve filozofických a právních
úvahách. Můžeme říci, že povědomí o tom a mýty spojené s dědičností vystupují jako
směrodatný ukazatel sociálních, kulturních a všeobecně společenských pravidel v podobě
náboženských představ, prvních zákonů a předpisů. Např. ti starých zákonodárců Lykurga
(historicky nedoložený spartský zákonodárce) , Konfúcia (přibližně 552 - 479 př. n. I.),
Solóna (přibližně 638 - 559 př. n. 1.)" a dalších se objevuje spíše v zobecněné podobě
hrozba, kterou dědičnost znaků může pro rod a jednotlivce znamenat. Starověké předpisy
vyžadovaly úctu potomků k rodičům, péči o ně ve stáří a naopak svědomitou výchovu a
péči o děti a mládež pramenící z úcty k prapředkům. Setkáváme se s prvními zákazy a
morálním odsuzováním sňatků mezi blízkými příbuznými nebo se segregací a likvidací
neduživých či dědičně zatěžujících další vývoj rodu nebo i státu.
Touha po zdraví se později promítla do utopických představ o ideálním státu. Tak se
např. Platón (427 - 347 př. n. I.) připojoval ve své Ústavě a Zákonech
spartskému utracování

k Lykurgově

nedochůdčat a slabých.' Ale také připustil omezování porodů pro

případ, že by jejich počet neúměrně stoupal. Z Platónovy Ústavy. „G: Ty, kteří jsou
nezdraví na těle, nechají zemřít, ty kteří vyrostli špatně duchovně a nelze je vyléčit, zabijí

1

Titzl, I?. Postižený člověk ve společnosti. Praha : Karolinum, 2000, s. 74-75
" Blíže: Titzl, 15. Postižený člověk ve společnosti, c.d. s. 76-78
1
Tamtéž, s. 106-109
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samy? S: Takto se to opravdu zdá být nejlepší, pro všechny, jak pro ty, kterých se to týká,
tak pro obec." 1
V Platónových Zákonech: „O tom však zákonodárce upozorňuje, že je po této stránce
v nevyléčitelném stavu, jaký trest a zákon proti těmto stanoví? V poznání, že pro všechny
takové samé jest lépe, aby již déle nežili ... v tomto poznání musí zákonodárce v takových
případech ukládat smrt jako trestu ku provinění, ale jinak nikterak." 2
Aristotelova (Aristoteles 384 - 322 př. n. 1.) představa se k Platónově státu přibližuje
zvláště základní myšlenkou o pedagogickém vlivu státu.' Podle Aristotela by měl stát
autoritativně přijmout zodpovědnost a postulovat priority nejen výchovy dětí a mládeže, ale
i regulace sňatků a porodnosti: občané státu by měli žít přísně monogamicky, sňatky by
neměli uzavírat příliš mladí, protože jejich potomci jsou povětšinou malí a mnohdy
ženského pohlaví, mladé rodičky více trpí porodem a snáze umírají a mladému tělu muže a
ženy manželství nesvědčí. Aristoteles přímo zakazoval, aby manželství uzavírali příliš staří
občané, protože jejich potomstvo je obyčejně tělesně i duševně slabé. Dále soudil, že by
lidé neměli plodit potomstvo, pokud jsou po tělesné či duševní stránce slabí nebo naopak
jednostranně silní. A podobně jako Platon i Aristoteles připouštěl vedle usmrcování
novorozených nedochůdčat i umělé přerušení těhotenství do 40 - 80 dne, kdy se soudilo, že
plod teprve ožívá. A tak bychom mohli sledovat vývoj názorů na uspořádání ideálního státu
až do nové doby. 4
Otázka dědičnosti se s rozvojem moderní sociologie v 17. století posunula do roviny
společenského zájmu a touha po zdraví, kráse a nesmrtelnosti do sféry zdravotní péče.
Nicméně zmíněná touha je stále aktuální, zcela přirozená a ožívá při každém objevu
medicíny, pokroku lékařství a přírodních věd. Nejinak tomu bylo ve 2. polovině 19. století,
kdy se pod vlivem přírodních věd a domnělé představy o společensko kulturním úpadku

1

Platón. Ústava. III. kniha. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, 410a, s. 159
Platón. Zákony. Praha : NČAV, 1961, IX. kniha , s. 238
1
Blíže: Aristoteles. Politika. Praha : Nakladatelství Petr Rezek, 1998. VIII. Kniha, 19334b-1337a, s. 253
258
Titzl, B. Postižený člověk v proměnách času. c.d. s. I 03-105 a s. 109
2
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lidské společnosti formulovala eugenika. Tento o exaktnost usilující vědní obor měl
člověka dovést k vyššímu duševnímu, tělesnému a kulturnímu stupni jeho vývoje.
V průběhu 19. století se otázka dědičnosti vynořila v mimořádné naléhavosti a dovolím
si říci, že začala dominovat v úvahách o zdraví, zdatnosti, úspěchu atp. Vývoj přírodních
věd se setkal s názorovým děním v moderní biologii a na průniku těchto oborů se objevila
eugenika jako pokus o vědní obor, který by pro lidstvo zcela zásadní problémy řešil.
Je zjevné, že čím více se zpřesňují představy o mechanismech dědičnosti ve své
prokazatelné

podobě,

mění

se sociální,

kulturní a hospodářské

postavení

člověka

s postižením v lidské společnosti.
Práce Odraz eugenických snah v domácí speciálně pedagogické

teorii a praxi se snaží o

vymezení dobově podmíněného a prokazatelného dopadu eugenického diskurzu českého
prostředí první poloviny 20. století na speciálně pedagogickou teorii a praxi. Výzkum
vychází z hypotézy, že eugenický výzkum, se vším co s tímto pojmem souvisí, a ideové
směry českého eugenického hnutí výrazně zasáhly do teorie a praxe alternativního
ozdravného školství meziválečného Československa. A podobně eugenika jako součást
teratologického výzkumu

podmínila vznik badatelsky podložené léčebné

(nápravné)

pedagogiky a společenské, kulturní zodpovědnosti, resp. sociálního systému péče o člověka
s postižením v období meziválečného Československa.
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ČÁST PRVNÍ - EUGENIKA

1.

JAKO VĚDNÍ

DISCIPLÍNA

FRANCIS GALTON ( 1 8 2 2 - 1911) A POJEM EUGENIKA
Konec druhé poloviny 19. století a přelom 19. a 20. století se v přírodních vědách

vyznačoval snahou o uchopení lidské dědičnosti a evoluční teorie. V sociální rovině pak
utkvělou představou o nekompromisní degeneraci a úpadku člověka a lidské společnosti
vůbec.

Sociálně

motivované

úvahy

o

ovládání

lidské

dědičnosti

(patologické

i

ncpatologické povahy) a principy přírodního výběru se integrovaly do vědní disciplíny
eugenika (termín Francise Galtona, angl. eugenics). Pojem eugenics sestával z řeckého en dobrý a génos - zrozený.
Myšlenku eugeniky ve smyslu zlepšení lidstva jako první do výzkumného záměru
zformuloval Angličan Sir Francis Galton (1822 - 1911)1. (Blíže: Příloha I - Francis Galton
(1822 -

1911)) V eugenice nabídl syntézu sociálního řešení patologických jevů se

základním mechanismem přírodního výběru a dědičnosti biologicky podmíněných znaků.
V americkém časopisu The american

.Journal of Sociology

v článku Eugenics:

lis

defmition, scope and aims (1904) 2 vymezil eugeniku jako obor, jehož záměrem je studium
faktorů, které vylepšují či zhoršují druhové vlastnosti příštích generací člověka a spadají
pod sociální kontrolou. Horizont a badatelský záměr eugeniky Galton vyjádřil ve svých

1

Francis Galton byl velmi bohatý a tudíž nezávislý bratranec Charlese Darwina. (Blíže: Příloha II
Příbuzenský vztah Francise Galtona a Charlese Roberta Darwina) Narodil se r. 1822 a zemřel v r. 1911.
Žádné ze svých studií fakticky nedokončil, zdánlivě zhýrale cestoval po jižní Africe a psal cestopisy. Rozsah
jeho badatelské vášně však sahal až po mnohé úspěšné vědecké počiny v oblasti matematiky a statistiky,
genetiky, dědičnosti, antropologie, kriminalistiky a v neposlední řadě eugeniky. 7. oblíbeného tématu měření
vytěžil úspěchy v moderní statistice. Francis Galton prosazoval myšlenku, že lze s dostatečnou invencí měřit
vše a že měření a statistika tvoří základ vědeckého poznání jakékoliv skutečnosti či vlastnosti. Svým postojem
však nebyl pro druhou polovinu nikterak výjimečný. Na přelomu 19. a 20. století se rozvíjely antropometrické
disciplíny jako kraniometrie, kranioskopie, statistika a další. Sám se seriozně pokoušel o měření nudy nebo
statisticky testovat účinnost modliteb. Jeho vášeň pro měření a statistiku vyústila například ve výpočtu
pravděpodobnosti výskytu papilárních linií na prstech. Takto nesmazatelně přispěl k jednomu
z nejvýznamnějších kriminalistických technik identifikace a položil základy daktyloskopie.
* Galton, Francis. Eugenics: Its deflnition, scope, and aims. The american Journal of Sociology, červenec
1904, roč.10, č. 1

dílech o dědičnosti

už ve 2. polovině 19. století Heredity Genius (1869) a Inquiries

Human Fakulty and its Development

into

(1883).

Galton jako jeden z prvních vyslovil revoluční myšlenku, že lidské vlastnosti jsou
zakódovány ve specifické dědičnosti, kterou každý přijímá od svých předků. Představa o
dědičnosti byla však nedokonalá - chyběla její účelovost, jakýsi univerzální mechanismus
organizace vztahů v přírodě.
Po studiu Darwinova Opuvodu

druhu v r. 1859 si Galton uvědomil kýženou směrovost

a účelovost - univerzální mechanismus evoluce. Přírodní výběr začal vnímat jako správný a
jediný výklad všeho pohybu a vývoje živé i neživé přírody. I přes to, že Darwin vůbec
neobjasňoval zmatečné představy (a předsudky) o lidské dědičnosti, Galton si by vědom, že
přírodní výběr závisí právě na dědičnosti. Později označil rok 1859 jako rok vzniku
eugeniky.
Účelovost v přírodě, jednoduše princip či mechanismus - přírodní výběr, vede lidstvo
k vrcholu evoluce. K lidstvu krásnějšímu, silnějšímu, inteligentnějšímu, citlivějšímu,
zdravějšímu, zdatnějšímu a humánnějšímu. Darwinův přírodní výběr umožnil Galtonovi
uspokojivě vysvětlit vedle evoluce fyziologických vlastností i vývoj psychických vlastností
na základě přizpůsobení se člověka prostředí. Tím se rozplynul obraz metafyzické lidské
„duše". 1
V měsících červnu a srpnu 1865 vycházely první články, ve kterých Galton prosazoval
myšlenku, že umělý výběr může usměrnit vývoj lidského druhu toužebným směrem. 2
V r. 1884 byla senátem londýnské univerzity uznána Galtonova definice nového
vědního oboru: eugenika je vědní disciplína zabývající se studiem dědičnosti a možnostmi
zlepšení budoucích generací. Krátce řečeno - zabývá se zušlechtěním lidstva.
Zlomovým okamžikem ve vývoji eugeniky bylo znovuobjevení Mendelových zákonů
kolem r. 1900. Mendelismus vyjasnil mnohé koncepční nedostatky Darwinovy teorie
' Srov.: Weirner. Praktická eugenika, Revue v neurologii a psychiatrii, 1925, roč. 22., s. 91
Blíže: Čáda, F. Eugenika. 1916. SÚA Praha, fond Čada František, č. 155, k. 17
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z oblasti dědičnosti a Galtonovu myšlenku řízené evoluce umělým výběrem tak posunul do
vyšší roviny poznání a nakonec i praxe.
V prvním desetiletí 20. století se Gallon začal intenzivně věnovat spolkové činnosti a
celospolečenskému prosazování eugeniky. Vědeckou záštitu převzala v r. 1907 založená
Gallon Laboratory
Eugenics

for National

Education

Society

Eugenics a o rok později vznikla osvětová společnost

v Londýně. Její součástí

byl časopis Eugenics

revue.

Společnost měla pobočky v Birminghamu, Glasgow, Manchesteru, Liverpoolu, Sheffieldu,
Pretorii, ale také na Novém Zélandu a v Austrálii. 1
Ke vzniku

laboratoře národní eugeniky významně

přispěla přednáška

Charlese

Pearsona (1857 - 1936) v r. 1900 v New Castelu o válce Angličanů s Búry. Ve svém
referátu dovodil, že národ, který bojuje za svou sebezáchovu, lze přirovnat k bojujícímu
.
.
.
.
i•
organismu; zvítězí jen tehdy, pokud se ti nejlepší příslušníci národa rozmnoží." Vlivem
Pearsonova vývodu bylo ustanoveno Interdepartmental

Comitee on physical

Deterioration.

které by objektivně zjistilo, zhoršuje-li se zdatnost některých vrstev společnosti, jak ji
signalizují vysoká procenta těch, kteří nemohli být odvedeni pro fyzické a jiné vady. 1
Pearson také upozornil, že se lidské vlastnosti dědí v mnohem větším rozsahu, než-li se
obecně předpokládá.
Francis Galton věnoval v přepočtu 1 000 000 prvorepublikových korun k založení
Gallon

Professorship

of Eugenics

na londýnské

univerzitě.

Prvním

habilitovaným

profesorem pro obor eugeniky byl pochopitelně původem matematik Charles Pearson.
Na počátku 20. století se veugenice identifikovaly četné politické postoje. Sama se
stala nástrojem národních politik. Hlavní myšlenkový směr udávala eugenika Velké
Británie, Německa a USA a její zlatý věk spadá do období 1900

1950.

' Čáda, F. Eugenika. c.d.
Dál e také: Kaup, J. Uber die eugenische Bewegung in England. Revue v neuropsychopathologii,
wřejné hygieně a lékařství sociálním. 1912, roč. 9., s. 49
1 ( áda, F. Eugenika. c.d.
Tamtéž
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therapii,

1.1

KLASICKÁ EUCENIKA A EUGENISMUS
Klasické Galtonovo pojetí eugeniky vychází z představy, že děti dědí v širokém měřítku

vlastnosti po předcích, a přírodního výběru jako základního mechanismu „samoěištění"
druhu od nehodnotných vlastností. Odtud také Galton odvodil selektivní program a vnitřně
oborovou klasifikaci eugeniky.

/. /. 1

Program klasické

eugeniky

V citovaném příspěvku z r. 1904 Galton formuloval čtyři okruhy badatelského záměru
eugeniky: 1
1) Eugenika by měla zkoumat vliv jednotlivých společenských vrstev na přírůstek nebo
úbytek obyvatelstva. Tento výzkum je nepostradatelný pro rozvoj národa.
2) Eugenika by měla systematicky pátrat po okolnostech, které podmiňují vznik
početných a hodnotných rodin. Galton se sám zabýval otázkou dvojčat a dědičností
talentu a geniality.
3) Eugenika by měla zkoumat vlivy působící na počet sňatků, jejich překážky, stáří
snoubenců a další.
4) Eugenika by se při svém významu měla stát natolik populární, že oživí národní
svědomí, jako nové náboženství, soudil Galton.

1-1.2

Klasifikace klasické

eugeniky

Umělý výběr, za jehož strůjce byl označen člověk ve svém altruistickém založení,
kompenzoval dopady ochranářského sociálního systému na kvantitu a kvalitu budoucích
generací. Proto metodicky klasickou eugeniku charakterizujeme především jako selekční

' Srov.: Kaup, J. Uber dic eugenische Bewegung in England. c.d., s. 49.
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čili výběrovou. Programově to ledy znamenalo kontrolu nad přírůstky neschopných a snahy
o pozvednutí lidského druhu podporou vyšší plodnosti schopných. 1
Podpora biologicky žádoucí variability (variant znaků) představuje tzv.

pozitivní

eugeniku. Schopní a hodnotní členové lidské společnosti čili nositelé žádoucích znaků by
měli být podporováni v množení, čímž by se v budoucích generacích zvyšovalo množství
eugenicky žádoucích znaků. Úvahy pozitivních eugeniků ojediněle spěly až k absurdním a
nepřijatelným rozměrům. Soudilo se např., že vzhledem k vyšší rozmnožovací schopnosti
mužů, by měla být na rozdíl od žen mužská polovina lidstva mnohem přísněji selektována
až na několik vyvolených, kterým by byly nabídnuty téměř neomezené možnosti. Schopný
by měl mít legitimní právo na několik žen.
Do programu pozitivní eugeniky patřila i záměrná výchova, která si kladla za cíl změnu
morálních a společenských pravidel, které by eugenice umožnily hodnotit výhodnost
partnerství.
Selekčně negativní eugenika představuje opak pozitivní eugeniky. Selekcí se snažila o
odstranění biologicky nežádoucí varianty znaků zamezováním méněcenným plodit další
generace. Negativní eugenika byla oproti pozitivně eugenickému programu mnohem
snadněji proveditelná, protože nezasahovala do základních sociálních, morálních a etických
pravidel lidské společnosti.
Vedle eugeniky, rozlišoval Galton také termín eugenizmus,

pojmenování pro sociálně

politické hnutí organizované do společenských klubů.
Nakonec i křestní jméno Eugen bylo i v Čechách v první čtvrtině 20. století velice
populární a dávalo se jím najevo, že jeho nositel je „dobře zrozen".

' -lones, Steve. Jazyk genu. Praha/Litomyšl: 19%, s. 13
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1.2

ZAČLENĚNÍ EUGENIKY K HYGIENĚ
Eugenika navázala ve svém záměru na sesterskou vědní disciplínu hygienu. Především

ve střední Evropě a v Německu před první světovou válkou stála hygiena v popředí
sociálního lékařství. Byla považována za nauku o způsobu života, který je správný ze
zdravotního hlediska s cílem preventivního působení proti závažným epidemicky se šířícím
nemocem. Obor hygieny se ve svém rychlém rozvoji vnitřně specializoval na hygienu
průmyslovou, živnostenskou atd. Významnou součástí hygieny byla její sociální mutace sociální hygiena, která se zabývala vznikem a šířením tzv. nemocí lidu.1 (Blíže: Příloha III
- Eugenika jako strom)

' Blíže: Šimůnek, M. „Rasa"

„lid"

geny. Vesmír. 2004, roč. 83 (134), č.5, s. 286
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2.

DOBOVÝ

DISKURZ

O

DEGENERACI

ČLOVĚKA

A

KULTURNÍM

ÚPADKU LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Klasický cugenismus vychází vedle dvou přírodovědných poznatků o evoluci života na
Zemi a dědičnosti znaků i z domnělé představy o biologickém a kulturním úpadku člověka
a celé lidské společnosti. Do diskurzu zvláště před a v průběhu první světové války zasáhly
národnostní tendence sebeaktualizace a politické proudy kontinentální Evropy, nevyjímaje
vznikající

Československo.

Projevem

degenerativního

úpadku

bylo

kvalitativní

a

kvalitativní oslabování budoucích generací, snižování plodnosti a nehygienické změny
životního stylu, které přinášela industriální společnost. Domnělou představu utvrzovala
četná statistická šetření jednotlivých fenoménů. 1
Tak např. vletech 1830 - 1840

připadlo v Anglii na 1000 obyvatel 32,6 %<> živě

narozených dětí, v letech 1871 - 1880 počet stoupl na 35,4 %o a od té doby pozvolně klesal.
V letech 1906 - 1008 činil pouze 26,6 živč narozených dětí na 1000 obyvatel. Podobně
tomu bylo i ve Francii, kde počet poklesl z 29 (v letech 1 8 3 0 - 1840) na 20,1 (v letech 1906
- 1908) živě narozených dětí na 1000 obyvatel. Pokles počtu porodů v Anglii byl vyšší než
ve Francii. Dále v letech 1906 - 1908 poklesl počet nemanželských porodů od roku 1870 o
52 %o a manželských o 24 %«.
Poklesla i manželská plodnost ve všech významných státech Evropy. V Anglii mezi
obdobími 1871 - 1880 a 1881 - 1900 klesla plodnost ze 303 na 255 těhotenství na 1000
těhotenství schopných žen. ve Francii z 201 na 174. ve Švédsku z 301 na 276 těhotenství.
V Anglii se pokles plodnosti téměř vyrovnal se snížením úmrtnosti, která byla vletech
1861 - 1870 22,6 %„ a v letech 1891 - 1900 18,2 %o.2
Obdobně bylo prokázáno, že nižší společenské vrstvy mají početnější potomstvo než
vyšší majetnější a zdatnější společenské kruhy. Společenská spodina byla významným
zdrojem méněcennosti a zřídlem degenerativního úpadku. Proto tedy Galton odvodil, že je

^ Blíže: Kaup, J. Uber die eugenische Bewegung in England. c.d., s. 49
" Tamtéž, s. 49 50
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zapotřebí změna relativní plodnosti společenských tříd.1 Soudilo se, že příslušnost k vyšší
společenské vrstvě je apriory dána předáváním schopností a nadání, a proto je nabytý
majetek ukazatelem kvality rodu a naopak nemajetnost, tuláctví a opilství projevem
degenerát i v n í h o ú pad k u.
V nesčetných šetřeních (i různých kvalit, mnohdy ideově zmanipulovaných) byly za
příčiny zmíněného úpadku označovány nevhodné hygienické životní podmínky jako např.
bytové

podmínky,

životní

prostředí

průmyslových

oblastí

a

odklon

od

přírody.

Společenskou, kulturní a biologickou degradaci demonstrovalo rozšiřující se opilství,
„kořaleční mor", úpadek morálky i u žen, které začaly zakládat pijácké spolky, ale i jejich
emancipace a feministické hnutí, náročná a nepřirozená práce v továrnách, úpadek rodiny a
její funkce postarat se o potomstvo a v neposlední řadě i rozšíření pohlavních chorob.
Zkracovala se doba kojení a posilovaly různé experimenty, které měly nahradit ženskou
péči o potomstvo.
Vedle sociálně-hygienických aspektů hledala se příčina degenerace lidské společnosti v
dědičném zatížení - rozšiřování dědičných onemocnění a „zrůdností" ve společnosti a
jejich neadekvátní akceptování. Bylo zjištěno, že 0,46 % obyvatelstva (to bylo 149 628
osob) je nutné označit jako duševně méněcenné. S počtem choromyslných pak odhadem
0,83 % obyvatelstva ústavně vyčlenit. 2 Duševní choroby a mentální

nedostačivost

(slabomyslnost) byly obecně považovány jako dědičné. Stejně tak i alkoholismus a sklon k
tuláctví.
Stejně tak poukázal dobový diskurz na nutnost sociálních reforem: pro děti zřizovat
hřiště, feriální osady, zavést školní lékaře, pravidelné lékařské prohlídky a antropologická
šetření. Dále se poukazovalo na nutnost reformy chudinství ve smyslu

rozsáhlého

zprostředkování práce, zřizováním nouzových prací, pojištěním proti nezaměstnanosti atd.
Představu o směru sociálních reforem uvedl Galton v závěrečné stati Heredity

Genius

Z r. 1892: důchody by měly plynout více z práce nežli z dědictví, každý poddaný (rozuměj
' Růžička, V. Biologické základy eugeniky. Praha: Fr. Borový. 1923, s. 667
~ Kaup, J. (Jber die eugenische Bewegung in England. c.d., s. 51
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královské rodiny) by měl mít možnost projevit své schopnosti, dostatečně rozvést své
nadání vyšším vzděláním a uplatnit jej. Každý by měl být za své povolání dostatečně
odměňován. Manželství by mělo být ve stejné úctě jako u starých Židů a slabý by měl
nalézt útočiště v celibátních institucích. 1

' Foustka, B. Slabí v lidské společnosti.

Praha: .1. Laichter, 1904, s. 198
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3.

VÝVOJ EVOLUČNÍ BIOLOGIE A DARWINISMUS
Jak již bylo řečeno, podstatným aspektem vzniku eugeniky byla evoluční teorie

Charlese Darwina, která mechanismy přírodního výběru, evoluce a dědičnosti začala novou
éru vnímání člověka. Rok prvního vydání Darwinova O původu druhu 1859 (dále jen O
původu) se také stal mezníkem stadií současného pojetí vývojových stadií evoluční
biologie.
Naší potřebě postačí klasifikace a vymezení prvních tří vývojových stadií evoluční
biologie jak je uvádí Jaroslav Flegr.1 První etapu ukončil rokem
předdarwinovské

období.

Období

klasického

danvinismu

vymezil

1859 a nazval ji
od

r.

1859

do

znovuobjevení Mendelových zákonů dědičnosti a počátků moderní genetiky v r. 1900. Třetí
období je pro nás velice důležité a Flegr jej konzistentně pojmenovává
neodarwinismu,

obdobím

často také nazývané jako období evoluční syntézy, které vrcholí v 60. a 70.

letech 20. století. 2
Ještě před nástupem evoluční biologie se poznatky o rozdílnosti lidských ras ubíraly
dvěma cestami. První - monogenismus

- vycházel z biblické představy, že lidské rasy jsou

výsledkem degenerace rajské dokonalosti poklesem na rozdílnou úroveň, kdy se běloši
zhoršili méně a černoši více. 1 přes neuhájitelnost tohoto názoru byl tento myšlenkový směr
značně podporován biblickým stvořením světa. Polygenismus

představuje názor, že lidské

rasy jsou oddělené biologické druhy pro něž je přirozené, že černoši nemusí být rovni
bělochům. 3

, Flegr, J. Evoluční biologie. Praha: Academia, 2005, s. 505
* ''legr dále vymezuje posneodarwinistické
období, které trvá přibližně poslední tři desetiletí.
Gould, S„ J. Jak neměřit člověka Pravda a předsudky v dějinách hodnoceni lidské inteligence.
' 9 9 8 , 5 . 6 4 - 65.
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Praha: NLN,

3.1

OBDOBÍ KLASICKÉHO

DAR WINISMU

Nejvýznamnější osobností evoluční biologie vůbec a období klasického darwinismu je
Charles Robert Darwin (1809-1882)'. (Blíže: Příloha IV - Charles Robert Darwin (18091882)) Jako evolucionalista se začal profilovat na začátku 30. let 19. století, kdy si studoval
základní fenomény a životní pohyby v přírodě -

spontánní variabilitu v rámci druhu,

vzájemné vazby mezi prostředím, organismem a dědičnost znaků.
Již v r. 1837 Darwin koncipoval první obsáhlý nárys své evoluční teorie. V r. 1844
napsal pojednání o 230 stranách o přírodní selekci, které měla v případě autorovy předčasné
smrti jeho žena publikovat. A už v r. 1856 měl Darwin připraveno 10 kapitol svého O
původu

3.1.1

druhu.

O původu druh ů

24. II. 1859 Darwin publikoval převratné dílo O původu druhu (On ihe Origin of
Spec i es), nejvýznamnější dílo evoluční biologie a zřejmě přírodovědních disciplín vůbec.
Darwin konkrétně doložil mechanismus proměny druhů v čase a vzniku nových druhů ' Charles Robert Darwin se narodil jako druhý syn úspěšného a bohatého lékaře Roberta War.nga Darwina r.
1809. Jeho matka byla dcera slavného hrnčíře Josiaha Wedgwooda. V 19. století představovaly přírodní vědy
moderní světonázor mladých, což se nevyhnulo Darwinovi. Na popud otce s odporem studoval medicínu
v Edinburghu. Stále více ho však přitahovala geologie a studium po prvním roce zanechal. Další Darwinovou
studijní etapou byl bakalariát z teologie na C h r i s ť s College univerzity v Cambridgi. Ani příprava na kněžsky
život j e j nezaujala na delší dobu a kromě bohosloví navštěvoval přednášky z matematiky a biologie.
Darwinova kariéra přírodovědce začala jeho účastí na geologické expedici profesora univerzity v ( a m b n d g .
Adama Sedwicka, která směřovala na Severní Wales. Ale příležitost přírodovědeckého badatele se objevila
v r. 1831. Na četné přímluvy Darwin získal místo přírodovědce na lodi Jejího Veličenstva Beagle která
zacílila k mapování jižního pobřeží amerického kontinentu. Původně byl na tuto expedici přijat, aby dělal
společnost kapitánovi lodě. Vědecká výprava trvala 5 let. Po návratu ve věku 27 let (1836) měl jiz Darwin
pověst zkušeného a uznávaného přírodovědce.
V roce 1841 se pro chatrné zdraví uchýlil do klidného prostředí Down House v Rentu. Do Londýna se
vydával zřídkakdy. Většinou cestoval na odborná setkání a konference. Kupodivu j e h o izolace nebyla
Překážkou j e h o vědeckého rozvoje.
...
Darwinův vědecký záběr v m n o h é m přesahoval neznámější otázku evoluční teorie. Jeho slávu by mu zaručily
objevy j a k o například objev mechanismu vzniku korálových atolů, mechanismus vzniku půdy činnost, žizal,
úspěšně se zabýval pohyby rostlin nebo emocemi a chováním zvířat.
V r. 1882 Darwin umírá a j e pohřben na čestném místě ve Westminsteru poblíž Isaaca Newtona a Michaela
Faradaye.
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evoluci. Darwinova představa přírodního výběru, danost spontánní variability a dědičnosti
se staly základními kameny moderní biologie.
Tradiční kreacionistický úzus vnímal druhy jako pevné a neměnné skupiny stvořené
Bohem. Ačkoliv předdarwinovské období uznávalo variabilitu uvnitř druhu, obecně však
trvalo na její přirozené hranici. Obdobně byl i variabilitě znaků upírán tvůrčí potenciál.
Darwin nabídl hájil pohled.
V den vydání bylo Darwinovo dílo beznadějně vyprodané. Za autorova života vyšlo
celkem šestkrát a ke každé reedici přistupoval poctivě. Aktivně zapracovával nové
argumenty a sebekriticky opravoval mylné úsudky. Dílo, které bylo napsáno pro všeobecně
vzdělanou inteligenci poloviny

19. století dosáhlo i úspěchu u společensko vědních

badatelů.
Darwinova evoluční teorie ve skutečnosti sestává z 5 teorií, jejichž bližší vymezení je
pro pochopení klasického cugcnizmu důležité. Zvláště pokud se jedná o princip selekce.1

Teorie existence evoluce druhu
První postulát Darwinovy evoluční koncepce představuje myšlenka evolučních
proměn druhů, tedy proměnlivost druhů v čase.

Teorie společného původu všech druhu
Darwinova hypotéza, že druhy vznikají divergencí ze společného předka znamenala
zavržení Stvořitelova zásahu při vzniku druhů.

Teorie postupné divergence

druhu

Teorie postupné divergence druhů co do fenotypových vlastností je úzce spojena
s myšlenkou společného původu druhů. Podle Darwina se organizmy postupnou
divergencí

a kumulací

' Blíže: Mayr, E. The growth ofbiological
Press, 1982

drobných

změn

vzájemně více a více odlišují. Ve

thoughr. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University
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svém důsledku tento poznatek ovlivnil pojetí systematické biologie a taxonomie
systému živé a neživé přírody.

Téorie

gradualismu

Teorie gradualismu

představuje Darwinovu

hypotézu, že se druhy

pomalou

kumulací drobných změn vyvíjejí jeden v druhý postupně bez skokových změn. Jde
o základní Darwinovu hypotézu natura non facií saltům
Naopak saltacionismus

příroda skoky nedělá.

zastávali především geologové a paleontologové, pro něž se

vývoj uskutečňoval skokovými změnami způsobenými náhlými zásadními změnami
životních podmínek.
Ve prospěch Darwinovy postupné divergence
paleontologický objev fosilie Archaeopterixe

a gradualismu

přispěl v r. 1861

- spojovacího mezičlánku plazů a

ptáků. 1 (Bl íže: Příloha V - Archaeopterix (fosilie objevena r. 1861)) Z ptačích
vlastností měl Archaeopterix např. peří a křídla a ze strany plazů zuby a dlouhý
ocas. K letu neměl dostatečně vyvinuté svaly, a proto byl jeho pohyb spíše klouzavý
ze stromu na strom. Na stromy pravděpodobně šplhal s dopomocí drápů na křídlech.

Teorie přírodního

výběru

Darwin podobně jako mnozí jeho předchůdci zavedl termín natura!

selection.

Přírodní výběr vnímal spíše jako analogii k umělému výběru (artificial

selection),

za jehož strůjce označil myslícího člověka."

Leakey, R., E. Danvinův Původ druhu v ilustracích. Praha: Panorama, 1989, s. 11
Srov.: Rubišta, V. Buněčné základy životních dějů. Praha: Scientia, 1998, s. 200
Rubišta naopak uvádí příklad lícní torby hlodavců z čeledi pytlonošovitých (Geomydae) a pytloušovitých
(Heteromyidae), které j s o u na rozdíl od příbuzných skupin hlodavců umístěné na vnější straně lící a vystlané
srsti. Uvádí, že je velmi obtížené vymezit přijatelné představy nezávislé evoluce vnějších lícních toreb nebo
přechodu od vnitřních k vnějším lícním torbám. Všechny přechodné formy by těžko mohly mít vzrůstající
možnost přežití,
" p legr, J. Evoluční

biologie,

c.d., s. 100
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Univerzalita mechanismu všech evolučních změn, se kterou Darwin přírodní
výběr představil, vedla k největším sporům. Později i Darwin upustil od její
nadřazenosti a hledal další principy, které by jej doplnily.
Český odborný slovník v současné době preferuje užívání překladu

přírodní

výběr a přirozený výběr považuje za zastaralý. Oba výrazy jsou však zaměnitelné a
obsahově jeden nepřesahuje druhý.

Klasická eugenika vychází především z kapitoly 3 Boj o existenci, 4 Přírodní
neboli přežití nejzdatnějšího

a 5 Zákony

výběr

proměnlivosti.

Kapitola 3 Boj o existenci - poznámky
Přírodní výběr Darwin vysvětlil následovně: „Díky boji o život budou odchylky (pokud
jsou v nějakém stupni prospěšné jedincům určitého druhu v jejich nekonečně složitých
vztazích k ostatním organismům a životnímu prostředí) směřovat k sebezáchově a jejich
vlastnosti většinou zdědí jejich potomci. Tito potomci budou mít tím větší naději na přežití,
neboť z mnoha narozených jedinců kteréhokoliv druhu může přežít jen malý počet. Nazval
jsem tento princip, kterým se zachovává každá užitečná odchylka, výrazem přírodní
výběr..." 1 Přežiti nejzdatnějšího, výraz filozofa a sociologa Herberta Spencera (18201903), Darwin také považoval za adekvátní a v některých případech i vhodnější.
Naopak umělý výběr, jehož aktérem je člověk se svým rozumem, vnímal jako cílené
přizpůsobování organismů hromaděním malých odchylek, které se vyskytují jako prosté
odchylky variability. 2
V podkapitole Výraz boj o existenci užitý v širokém smyslu se Darwin pokusil vyjádřit
šíři pojmu boj o existenci.

Jeho význam vychází ze vztahu organismu k j e h o životním

podmínkám. „Používám tento termín v širokém a přeneseném smyslu zahrnujícím závislost
jednoho organismu na druhém a obsahujícím, což je důležitější, nejenom život jednotlivce,
' Leakey, R„ E. Darwinův Původ druhu v ilustracích, c.d., s. 61
" Tamtéž, s. 61
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ale i úspěšnost při rozmnožování." 1 Pouze za nepříznivých podmínek bojují organismy
navzájem.
Darwin se inspiroval Malthusovým názorem (Thomas Robert Malthus 1766 - 1834), že
počet organismů narůstá geometrickou řadou, kterou regulují právě nepříznivé životní
podmínky jako např. charakter podnebí, výkyvy počasí a množství potravy. „Musíme mít
neustále na mysli, že každý organismus usiluje, aby se rozmnožoval geometrickou řadou; a
že každý organismus v některém období svého života, během některé roční doby,
v průběhu každé generace nebo s určitými přestávkami musí bojovat o život a utrpět velké
ztráty" 2

Kapitola 4 Přírodní výběr neboli přežití nejzdatnějšího - poznámky
Přírodní

výběr

nepřerušovanou

představuje

v Darwinově

evoluční

teorii

univerzální,

aktivní

a

sílu. Každý organismus je nositelem určité konstelace variant, které jej ve

vztahu k životním podmínkám zvýhodňují nebo naopak ho mohou dokonce ohrožovat na
životě. Vlivem prostředí dochází k vylepšování jednotlivých druhů.

3.1.2

Pohlavní

výběr

Především v pracích o člověku Darwin popsal svůj další objev pohlavní

výběr (sexual

selecí i on). Doložil, že tento mechanismus působí nezávisle na přírodním výběru a často jej
zcela znehodnocuje. Darwin se domníval se, že pohlavním výběrem lze alespoň zčásti
vysvětlit evoluci člověka. Sexual selection je mnohdy považován za součást Darwinova
Přírodního výběru, ale lze na něj také nazírat jako na mechanismus působící nezávisle (i
protichůdně) na přírodním výběru.
Eu gen i ka z této představy vznikla, když soudila, že pohlavní výběr stojící nezávisle
vedle přírodního výběru ovlivňuje kvalitu budoucích generací. Logicky si kladla za cil
' Tamtéž, s. 61
" Tamtéž, s. 69
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přirozenou regulaci pohlavních styků biologicky (často i sociálně) nehodnotných a výběr
partnera.

3.2

OBDOBÍ PŘEDDA R WINISMU A PŘEDCHŮDCI

CHARLESE

DARWINA

Charles R. Darwin nebyl prvním přírodovědcem a badatelem, který nabídl systematický
výklad evoluce. Předdarwinovské období nabízí několik osobností, které se svými názory
Darwinovi předcházeli.
Od konce 17. století do poloviny 19. století se postupně prosazovala myšlenka, že
evoluce je zcela spontánní proces, nikým nezapočatý a neřízený, a začala být více
spojována s ontogenetickými změnami a vlivem změn životních podmínek. Nadpřirozený
zásah a moc všemocného Stvořitele začala ustupovat pokusům o exaktní systematický
výklad evoluce a systematizaci živé a neživé přírody.
Na rozdíl od svých předchůdců a koneckonců i současníků Darwin svou argumentaci
podrobil rozsáhlému a neukvapenému studiu. Dnes bychom také řekli, že byl výborným
lobistou, protože ze svého ústraní udržoval čilou korespondenci, důsledně a takticky
zpracovával významné badatele a osobnosti vědy. kteří by mohli ovlivnit přijetí jeho teorie.
Sám se inspiroval u několika předchůdců, kterých napočítal cca dvacet.

Erasmus Darwin (1731-1802)
Erasmus Darwin (1731-1802). dědeček Charlese Darwina, patřil mezi nejvýznamnější
anglické

intelektuály

18.

století.

Prosadil

se jako

respektovaný

filozof,

botanik,

přírodovědec a úspěšný básník. Z oboru přírodovědy měl rozsáhlé znalosti z oblasti
paleontologie, biogeografie, systému zoologie, embryologie a srovnávací anatomie.
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Na konci 18. století formuloval jedou z prvních teorií evolueev Jílech
, 1 7 , 4 ) a ne

La»s ofOr.aoio

Zmnomia

Life (1796). A jako uznávaný básník i v poetické básn, / / ,

Temple of Nature vydané v roce 1802.
Erasma Darwina znepokojovala myšlenka přeměny jednoho druhu v jiný a pohlavm
vyber. Pozorováním a

komparováním

domácích zvířat s divokými druhy došel k zaveru, ze

v soubojích vítězí druh, který je silnější a atraktivnější. Naopak poražený zůstává ten. ktery
by měl své nedostatky odstranit.
Erasmus Darwin se obecně svými názory přiblížil k názorovému spektru ..ean-Bapt,sty
l.amarcka.

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) a lamarekismus
V průběhu druhé poloviny 18. století a na přelomu 18. a 10. století se stále v.cc
prosazovala myšlenka, že evoluce je úzce spojena se změnami životních podmmek.
Všeobecně byla přijata koncepce škály pHnMch

hodno, (scala naturae), která vyjadřovala

vzestupný žebříček dokonalosti organismů, jehož vrchol obsadil ělověk.
Francouzský přírodovědec Jean-Baptiste Lamarck (1744-1820). celým jménem JeanBaptiste Pierre Antoine de Monet, chavicr de Lamarck, je uznáván jako největs,
představitel

evoluční biologie předdarwinovského období. (Blíže: Příloha VI - Jean-

Baptiste Lamarck (1744-1820)).
Ve svém nejslavnějším díle I , philosophic zoolog

(1800) Lamarck publikoval svou

představu evoluční teorie. Předpokládal, že organismy vznikly, neustále opakované
' Organic life beneath the shoreless waves
Was born and nurs'd in ocean's pearly caves;
First forms minute, unseen by spheric glass.
Move on the mud, or pierce the watery mass;
These, as successive generations bloom.
New powers acquire and larger limbs assume;
Whence countless groups of vegetation spring,
And breathing realms o f fin and feet and wing.
? n n S - 4 - 9 1 D o s t u p n é na WWW :
D A R W I N , Erasmus. Temple of Nature [cit. 2005-09-04]. [online], [ a t . 2005 4
Dostuf
<http://www.strangescience.net/erasmus.litm>
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vznikají a vlivem nepřerušené evoluce se neustále zdokonalují a stávají složitějšími. Tento
Takt si Lam are k vysvětloval představou, že všechny organismy mají vrozenou schopnost a
vůli k pokroku na škále přírodních hodnot a rozdíly ve vyspělosti jednotlivých druhů
objasňoval odlišnou dobou jejich vzniku.
Lamarckovým principem evolučních změn bylo postupné zdokonalování struktury
organismů neustálým přizpůsobováním přírodním podmínkám. Přesněji činnostem, kterým
se věnují. Podle lamarekismu,

jak se obecně Lamarckovy myšlenky označují, životní

podmínky skýtají nové příležitosti a pokud je organismus akceptuje, inspirují jej ke změně
chování a způsobí změnu v tělesné stavbě, která se stane dědičnou. 1 Tímto Lamarck
vyjasnil dědičnost získaných znaků, která později sehrála významnou úlohu i v českém
eugenickém prostředí. Jako jeden z prvních dokázal, že evoluce má vzestupný charakter.
Jean-Baptistu Lamarckovi se nikdy nedostalo zaslouženého uznání. Darwin nepřiznal,
že by se v jeho díle inspiroval a zneuznání Lamarckova přínosu evoluční biologii mu
vysloužilo i opovržení ve šlechtických kruzích. Časem oslepl a jeho rodina upadla do
beznadějné

chudoby.

Anonymně

a

bez

zasloužené

důstojnosti

byl

pohřben

do

bezejmenného hrobu. Pět let po smrti bylo jeho tělo exhumováno a uloženo v pařížských
katakombách.

Eticnn Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844)
Významný biolog 19. století Etienn Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844), skutečný přítel
Jean-Baptisty Lamarcka, měl primitivnější představy o evoluci druhů. Domníval se např.,
že se vlivem vodního prostředí jednoduše promění suchozemskému organismu končetiny
v

Ploutve. Absurdně tak vnímal evoluci jako dopad životních podmínek přímo na

organogenezizárodku.

Blíže: Rosypal, S. a kol. Nový přehled

biologie.

Praha: Scientia, 2003, s. 702-703
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GeorgCuvier (1769-1832)
Zakladatel paleontologie, systematické zoologie a geolog Georg Cuvier (1769-1832),
Lamarckův pracovní kolega, byl zatvrzelý odpůrce evolučních názorů. Paradoxně však
doložil, že na Zemi existovaly druhy organismů, které se již nevyskytují. Geologickým
výzkumem prokázal, že mladší vrstvy Země obsahují organismy podobné dnešním a starší
(nižší) zase značně odlišné. Proti evoluci však neustále namítal, že příčinou mizení
jednotlivých druhů jsou lokální katastrofy a postupné přeměny spíše dokladují velké
množství diskontinuit.

3.3

OBDOBÍ KLASICKÉHO

DARWINISMU

- SOUČASNÍCI

CHARLESE

DARWINA
Alfred Russel Wallacc (1823-1913)
Alfred Russel Wallace (1823-1913) byl Darwinový součastníkcm a mladým, nadějným
přírodovědcem. (Blíže: Příloha VII - Alfred Russel Wallace (1823-1913)) Nezávisle na
Darwinovi objevil princip přírodního výběru, jako převažujícího mechanismu evoluce.
S Darwinem si dopisoval o obecné otázce stálosti druhů. Nikdy se však osobně nesetkali.
Wallace poslal v r. 1858 Darwinovi k posouzení svou esej O sklonku variet nekonečně se
odchylovat

od původního

typu, ve kterém popsal vlastní představu evoluční teorie.

Wallaceovo pojetí bylo natolik podobné s Darwinovým, že ještě v červenci téhož roku byla
Darwinova skica evoluční teorie z r. 1844 a Wallaceův esej veřejně přečteny v Linneovské
společnosti. Nebylo sporu o Darwinově prvenství. I Wallace jej osobně a velkolepě uznal.

Thomas Robert Malthus (1766 - 1834)
Kněz a politický ekonom Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) prvně použil metaforu
boj o život, který, jak později přiznali, inspirovala Darwina i Wallaceho. (Blíže: Příloha
VIII - Thomas Robert Malthus (1766 - 1834)) V r. 1798 v Eseji o zákonitostech

populace

poukázal na obecný fakt živé přírody, že živé organismy plodí více potomků, u nichž nelze
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předpokládat, že přežijí do dospělosti a budou se schopni rozmnožit. Malthus prokázal, že
populace

směřují

k nekonečnému

růstu,

který

může

být omezen

pouze

válkami,

epidemiemi a nedostatkem potravy.
Malthusovo dílo tedy předeslalo tvrzení sociálních darwinistů, že mezi potomky musí
existovat výběr toho, kdo přežije a .kdo zahyne. Malthus se opíral o názor společný s
Darwinem, že variabilita životně důležitých rysů třídí příslušníky druhů.

Herbert Spencer (1820-1903)
Evoluční filozofa sociolog I Ierbert Spencer (1820-1903) byl výrazným sokem Charlese
Darwina.

Spencer

nejschopnějšího
přizpůsobeného.

sociologicky

a jako

první

vyjádřil
zavedl

a

myšlenku,
popularizoval

že

příroda
termíny

zaručuje
evoluce

a

přežití
přežití

Jeho evoluční teorie byla ryze sociální bez biologického podkladu. Dnes

jej společně s Malthusem považujeme za zakladatele sociálního darwinismu. 1 O sociálním
darwinismu je pojednáno v dalším oddílu.

Thomas Henry Huxley (1825-1895)
Mezi významné stoupence Darwinovy evoluční teorie patřil na konci 19. století biolog
Thomas Henry Huxley (1825-1895). I přes to, že se častoval Darwin's

Bulldog, kriticky

pohlížel na univerzální postavení přírodního výběru, jakožto jediného a spolehlivého
mechanismu evoluce.
V r. 1863 publikoval práci Evidence on Man's Place in Nature. Tato kniha byla prvním
konstruktivním pokusem o vysvětlení Darwinovy evoluční teorie v případě člověka.
Huxley se domníval, že mechanismus přírodního výběru v lidské společnosti neexistuje,
protože vše, co jej znemožňuje nebo snižuje jeho účinnost vychází z činnosti člověka.

Srov.: Leakey, R., E. Darwinův

Původ druhu v ilustracích,
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c.d., s. 6

Poukázal tak. že člověk je bytost mravní a z toho důvodu je povinen mírnit hrubé formy
přírodního výběru. 1
Iluxlcyho myšlenka byla sympatická především B. Foustkovy a J. Křížencckému, kteří
se na něho často odkazovali.

3.4

OBDOBÍ NEODA R W1NISMU - OBDOBÍ E VOL UČNÍ S YNTÉZY
Termín Neodarwinismus

původně znamenal spojení myšlenky přírodního výběru s

prapůvodními genetickými představami konce 19. století. (Ve druhé polovině 20. století se
jím začala vyjadřovat tzv. nová

syntéza?)

Neodarwinismus charakterizuje spojení

Darwinovy evoluční teorie s Mendelovými pravidly dědičnosti. Ve 20. letech 20. století
bylo prokázáno, že spojení přírodního výběru a inendelismu tvoří srozumitelný obraz
evolučních změn a tím významně ovlivnilo i systematickou biologii.
Výrazným nedostatkem evolučních teorií, včetně té Darwinovy, byly nedokonalé a
nepodložené představy o dědičnosti znaků. V r. 1900 byly znovuobjeveny Mendelovy
zákony dědičnosti, které poskytly hlubší rovinu poznání.
Koncepční nedostatek Darwinovy představy evoluce spočíval v představě, že dědivost
jednotlivých vloh, nevyjímaje evoluční novinky se vlivem jejich pruměrování

neustále

snižuje a postupně i vyznívá. Mendelovy zákony dědičnosti však ukázaly, že se vlohy pro
jednotlivé znaky v průběhu pohlavního rozmnožování ve skutečnosti nijak neovlivňují, ale
naopak: předávají se z generace na generaci v nezměněné podobě. Mění se pouze frekvence
jednotlivých vloh (alel) v genofondu populace. Mendelův objev přispěl ke konkrétní
Představě přírodního

výběru

-

evolučního

mechanismu.

Je tedy

pochopitelné,

že

neodarwinistická syntéza vyzdvihovala význam selekce a tím ve hlubší rovině poznání
zasáhla do eugenických představ.

, Blíže: Foustka, U. Slabí v lidské společnosti.
Blíže:

Posypal, S. a kol. Nový přehled

c.d„ s. 204

biologie,

c.d., s. 703
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Za osobnosti neodarwinistické syntézy jmenujme alespoň zoologa Ernsta Mayra (19042005), Ronalda Aylmera Fishera (1890-1962) a Sewalla Wrighta (1898-1988). 1

3.5

POZNÁMKY

K PROBLÉMU,SOCIÁLNÍHO

DARWIN ISMU

Sociální darwinismus. stejně jako eugenika, vychází z Darwinovy vývojové teorie, tedy
z přirozené variability a přírodního výběru a představuje jednu z možných alternativ
vnímání evoluce a vztahů v lidské společnosti. Výrazně však opomíjí dědičnost.
Základem sociálního darwinismu je sociální výklad Darwinova boje o život. Proti
tomuto chápání vystupovala celá řada českých eugcniků. Podle Jaroslava Kříženeckého
(1896 - 1964) má výraz struggle far life vyjadřovat celkové obtíže či nesnáze, které musí
jedinec nebo druh ve snaze uchovat si život a rozmnožit se překonávat. Darwin jej tedy
nikdy nezamýšlel jako boj individua proti individuu, národu proti národu. „Darwin jím
nikdy nerozuměl boj jedince proti jedinci, nebo skupin jedinců proti jiným skupinám, jak
byl boj o život ve formě hesla používán a zneužíván sociologicky a politicky. ... Ne tedy
boj o život, ale potíže se životem: řekněme. ..lopota života" nebo „prodírání se životem"
byla by nejvhodnější slova. Darwin také nepoužíval slova Figuře far Life. nýbrž Struggle
far Life: Nepoužívá také ani Ballle far Life. Struggle far Life. tedy boj o život používá
zcela metaforicky a široce, obsahující závislost jedné bytosti na druhé a obsahujícím, což je
důležitější, nejen život jedince, nýbrž i jeho úspěch v zanechání potomstva."' Darwinova
teorie přírodního výběru vychází ze vztahu individua k j e h o prostředí. Nejde tedy o
vzájemný vztah individuí, ve kterém by šlo prvoplánově o snahu vzájemného zničeni.
Přírodní boj tedy symbolizuje

uchvacování životních prostředků jedněm druhými."

' Flegr, J. Evoluční biologie, c.d., s. 510-511
Wrightovy a Mayrovy teorie o průběhu evoluce ve skocích pojednává Flegr, .1. Ernst Mayr^a teorie
Přerušovaných rovnovah : Duchovní otec punktuační teorie. Vesmír. 2005, roě. 84, 6.5 s. 285^
* KříŽenecký, J. Darwin a vývojová teorie. Věstník Československé akademie zemedelske.\ 332, roc. 8.. c . : , s.
571
i Srov.: KříŽenecký, J. Hoj o život a dohoda k životu. Praha : Václav Petr. l')40. s. 6-7
Tamtéž, s. 8
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Sociálně darwinistický pohled pak chápe válku a právo na ni, likvidaci, omezování a
usurpování jako přirozené postoje ve vztazích mezi individui, národy ěi státy. Vítězství
v takovém boji zaručuje vzestup vítěze a odstranění poražených méněcenných skupin,
společenských vrstev, národů a států. Proto jsou sociální a humanitní podmínky a péče o
slabé překážkou vývoje člověka a jeho společnosti a naopak nepříznivé životní podmínky
poskytují prostor k boji o život a přísnějšímu výběru.
Sociální darwinismus vychází z individualismu a egoismu. které jsou vlastní každému
lidskému tvoru. Přírodní výběr a variabilita byly vědecky prokázány jako přirozené děje
v živé přírodě. Naproti tomu humánnost a soucit nebo altruismus si člověk vypěstoval sám.
Zdá se tedy být opodstatněnou i myšlenka, že sociální politika na ochranu a péči o slabé
vede k nespravedlivému rozložení sil. Takové zvýhodnění je nelogické a nepřispívá
k vývoji člověka a lidské společnosti.
Otázkou

je tedy platí-li vůbec v lidské společnosti

darwinovské nebo sociálně

darwinovské pojetí boje o život? Patří-li etický rozměr lidského myšlení (přirozená potřeba
lásky, spravedlnosti, mravnosti a humanity) do lidské přirozenosti, příčí se zdánlivě
pevnému logickému poznání, že příčinou vzestupu je bezohledný boj, egoismus a
ahumánní společenská pravidla.
O vyjasnění rozporuplného chápání boje o život se pokusil Th. Iluxley, který poukázal
na to, že boj o život platí, nikoliv však v případě člověka.
V lidské společnosti se jak v rovině sociální, tak v rovině biologických pochodů
uplatňuje velké množství mechanismů, které příliš komplikují pozici člověka v systému
živé a neživé přírody, proto je příliš zjednodušující a matoucí vývojová teorie, kterou nabízí
sociální darwinismus. I sociální darwinisté jako byl například Schallmayer přiznávají, že by
nepříznivé životní podmínky škodily i zdatným.
•lak představitelé českého eugenického hnutí, tak se i Francis Galton stavěl kriticky
k teoretickým základům sociálního darwinismu.

4.

NAUKA O DĚDIČNOSTI A MODERNÍ GENETIKA
U zrodu eugeniky ve 2. polovině 19. století stála zkušenost, že se některé znaky

v lidských generacích opakují a že přírodní výběr znaky třídí na ty. které jsou pro
organismus výhodné, a na ty. které ho svou povahou ohrožují a dokonce i zapříčiňují jeho
smrt. V následující části se pokusíme o praktickou rekapitulaci vývoje poznatků o
dědičnosti, jak ovlivňovala pohled na dědičně zatížené jedince lidské společnosti.
Zkušenost, že se některé vlastnosti rodičů přenášejí na další generace, že se v některých
případech i posilují, přiměla k bádání mechanismů dědičnosti a konkretizaci představ o
dědící hmotě - genetické výbavě.
Eugenika se jako vědní disciplína etablovala v době. kterou bychom mohli označit
dobou pře drne ndelovskou.

Tedy v období před znovuobjevením Mendelových zákonů

dědičnosti a před neodarwinistickou evoluční syntézou po roce 1900. Vývojovou linu
dědičnosti a genetiky bychom mohli rozdělit na dobu předmendelovskou.

tedy od prvních

zkušeností a poznatků o dědičnosti do roku 1900 a na období po roce 1900, kdy Mendelova
pravidla dědičnosti dala vzniku moderní genetice - období mendelísmu,

které bychom ve

věci eugeniky mohli ukončit druhou polovinou 20. století.
Obdobně vývojová stadia vymezil významný český eugeniky VI. Růžička (1870 1934) v Biologické základy eugeniky (1923).
Jak Darwinova evoluční teorie tak i vývoj nauky o dědičnosti a mendelistický základ
moderní genetiky vytváří svébytný koncept ukazatelů na méněcennost.

4

>I

RANNÉ PŘEDSTA VY O DĚDIČNOSTI

PŘED R. 1900

Představu o dědičnosti znaků přinesla již sama doba

předmendelovská.

Studium dědičnosti započalo v souvislosti s Darwinovou vývojovou teorii, kde shoda
Potomstva s rodiči v individuálních odchylkách vlastností hrála významnou roli. Dědičnost
různých takových odchylek, jejich zesilování jedním směrem a udržování v potomstvu byly
v Darwinově

teorii

důležitým

prostředkem
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evoluce.

Výzkum

dědičnosti

před

znovuobjevením Mendelových zákonů vycházel z pozorování podobnosti znaků u dětí
s rodičovskými. Zkušenost byla spíše výsledkem hry subjektivního

posouzení

skutečnosti

s dědičností. Srovnávala se barva vlasů, pleti a obličejové rysy. I když se mnozí badatelé
pokoušeli o vymezení pravidel obecné platnosti rozsáhlými statistickými

výzkumy,

neuspěli. Tvrzení si byla často protichůdná. Tak například se soudilo, že horní polovinu
lidského těla potomek dědí po otci a dolní po matce, což jiní popírali. Podobně se doboví
badatelé rozcházeli v domněnce, že synové by měli být podobni otcům a dcery matkám tím
více, čím nižší je věk rodičů. Soudilo se také, že první syn je podobný matce a první dcera
naopak otci nebo, že první děti jsou svým rodičům podobnější než ty další.
Objevili se ovšem i poznatky, že podobnost může být přenesena i na nepřímé potomky.
Výsledkem takových úvah byla představa, že se nejdříve u dítěte objeví rodová podobnost
a až později osobní podobnost k rodiči. Protichůdně však působila zkušenost, že se
podobnost mnohdy objeví až v době dospívání, jindy se podobnost vůbec neobjeví.
Na dědičnost a dědivost znaků 1 se usuzovalo i s ohledem na stáří rodičů. Čím vyšší věk,
tím se snižuje schopnost rodiče předat pro sebe charakteristické znaky. Analogicky tomu
bylo u nepřiměřeně nízkého věku. Tvrdilo se, že síla dědičnosti odpovídá stupni biologické
energie rodičů.
Proměnlivost znaků byla často vysvětlována domněnkou, že každé individuum má
v sobě obě pohlaví - jedno zjevně, druhé skrytě. Podoba se proto mohla během života
měnit z podoby matce k podobě otce. Tyto změny mohly nastat například vlivem horečky
nebo jinými abnormálními stavy. A rozdílnost se vysvětlovala získáním nového znaku,
který se mohl stát i dědičným.
Dále se soudilo, že dědičnost ovlivňovalo např. klima, prodělaná

onemocnění,

těhotenství v jednotlivých životních etapách. Těmto okolnostem údajně nejsnáze podléhalo
svalstvo, nervové ústrojí, tvar hlavy a obličejové rysy; více jim podléhali mladší.

' Rozuměj: přenositelnost či schopnost k přenesení znaku, resp. její dispozice do další generace
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VI. Růžička 1 dále

vykresluje

/matečný zápas poznatků o dědičnosti znaků, když uvádí

názor, že vnitřní orgány dědičnosti nepodléhají. Naopak projevy člověka a např. obličejové
rysy, řeč, hlas, chůze, písmo a vše úzce spojené s činností nervů jsou jenom dílem
dědičnosti znaků.
Je zcela pochopitelné, že právě obličejová část přinesla do pozorování podobnosti četné
informace. Značná variabilita, které obličejové znaky podléhají, je tak rozsáhlá, že by si
vyžádala mnohem rozsáhlejší a především přesnější výzkum a badatelské metody.

Vzhledem k tomu, že na dědičnost znaků bylo usuzováno zpozorování podobnosti
mezi jednotlivými generacemi, přecenily se jednotlivé kategorie výskytu podobnosti, když
byly ztotožněny s pravidly dědičnosti. Dnes víme, že nelze hovořit o univerzálních
pravidlech či zákonech dědičnosti. Podobně byl velice často zaměňován termín znak, jak jej
dnes chápeme s termínem dispozice, čili gen. Předmendelovská doba se tedy vyznačovala
spíše popisem pravděpodobnosti výskytu podobných znaků mezi generacemi rodů.
Jen pro bližší ilustraci poukažme na některé kategorie dědičnosti (pravidla podobnosti)
Z poloviny 19. století, které jsou obecně považované za vrchol před Mendelovými pravidly
dědičnosti.
Pravidla podobnosti:
-

dědičnost

přímá

- oba rodiče předají všechny své vrozené a získané

vlastnosti všem dětem
-

dědičnost jednostranná

- potomek je podobný pouze jednomu z rodičů, ať je

jakéhokoliv pohlaví
-

dědičnost zkřížená - syn se podobá matce, dcera otci

-

dědičnost latentní - potomek se podobá prarodičům nebo jiným vzdáleným
předkům

Růžička, V. Biologické

základy eugeniky. c.d., s. 209-210
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dědičnost

homogenní - vlastnosti rodičů přecházejí podle pohlaví zmatky

na dceru, z otce na syna
dědičnost

smíšená - potomek co do podobnosti zaujímá vlastnosti rodičů

jako výsledek aritmetického průměru jejich znaků
dědičnost

kombinačníkombinací

vlastností rodičů vzniká úplně nová

vlastnost
Pravidla konzervativní dědičnosti (podobné Mendelovým pravidlům dědičnosti):
dědičnost nepřetržitá - nepřetržité uchovávání druhových znaků
dědičnost

přetržitá

-

u potomka se objeví varianta znaku, který se

nevyskytuje u přímých rodičů
dědičnost pohlavní - každý z rodičů přenáší na potomky totožného pohlaví
vlastnosti, které nepřenáší na potomky pohlaví opačného

Pravidla progresivní, translbnnativní dědičnosti (odpovídají dnešnímu pojetí mutací a
transformací genů, opak pravidel konzervativní dědičnosti):
-

dědičnost odchylná či získaná - příkladem je albinismus
dědičnost

utvrzená

čili konstituovaná

- získaná vlastnost se přenáší na

potomstvo tím jistěji, čím delší dobu působily příčiny, které získaný znak
způsobily, často se uvádí choromyslnost
dědičnost

homochronní

a liomotopní

- podobnost některé vlastnosti se

objeví u dítěte v tomtéž věku a na tomtéž místě těla jako u rodiče
dědičnost
znak.

transformovaná

Tato

dědičnost

na místo znaků rodičů se projeví jiný dědičný
byla

nečastěji

zdůrazňována

v patologických

případech: když rodiče trpěli tuberkulózou, trpěli děti a jejich potomci dnou;
i když děli alkoholiků nebyly alkoholiky, projevovaly sníženou odolnost
proti nemocem. Podobně se nahlíželo na dědičnost mentálního postižení.
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-

dědičnost

časná

-

představuje domněnku,

že se ve vývoji

projeví

fylogeneticky starší znaky dříve než znaky mladší. Proto se nejdříve měla
vyvinout podoba po prarodičích a až poté podoba s rodiči. 1
Všechna jmenovaná pravidla podporovala domněnku, že se vedle fyzické podoby
mohou dědit i sociálně patologické typy chování.

Druhé polovině 19. století dominovala představa dědičnosti získaných znaků. Potvrdilali by se tato dědičnost, eugenika by představovala účinný nástroj, aby evoluce za určitých
podmínek pokračovala mnohem rychleji než dovoluje náhodný proces proměnlivosti
přírodním výběrem.
O vysvětlení dědičnosti, včetně dědičnosti získaných znaků se samozřejmě pokusil i
Charles R. Darwin. V r. 1868 publikoval dvousvazkové dílo o domestikaci, ve kterém
definoval svůj náhled na dědičnost znaků. Svou teorii nazval pangencze

a předpokládal v

ní, že každý orgán produkuje mikroskopické částice, tzv. gemmuly, které se shromažďuji
v reprodukčních orgánech. Jednotlivé orgány je však mohou charakterem své činnosti
pozměňovat, a proto získané, naučené a osvědčené návyky a dovednosti mohou ovlivnit
kvalitu totožných funkcí u potomků.
Vedle dědičnosti získaných znaků byl Darwin zastáncem myšlenky smíšené

dědičnosti,

kdy se na tělesné stavbě potomků podílejí rodiče rovnoměrně (výsledná hodnota znaku
odpovídá aritmetickému průměru rodičovských znaků. Autor však později uznal, že je jeho
hypotéza zcela spekulativní a po čase od ní ustoupil. Dnes má pangeneze pouze historickou
hodnotu.

B||

'že: Růžička, V. Biologické

základy eugeniky. c.d., s. 211-213
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4.1.1

Galtonovy zákony dědičnosti - základ eugenické teorie,

galíonismus

Předmendelovské období se vyznačuje shromažďováním poznatků o dědičnosti znaků
na základě srovnání a zkušeností. Nepodloženější závěry o mechanismech dědičnosti
předložil Galton v podobě tzv. Gallonových zákonech dědičnosti, které se staly základními
kameny eugeniky.

Pravidlo zvratu - Law of filial regression
Četnými

a

obsáhlými

výzkumy

kvantitativního znaku) potomků

Galton

zjistil,

že

kvantita

znaku

se téměř vždy přibližuje k průměru obou

(hodnota
hodnot

kvantitativních znaků rodičů. Tak například vypočítal, že hodnota výšky potomků se nikdy
nerovná nebo nepřesahuje výšku rodičů a potomek je téměř vždy nižší. Podle Galtona se
tedy hodnota kvantitativního znaku např. výšky neustále vrací k druhovému průměru. 1
Podstatnou součástí této teze je poznatek, že i když děti nedědí stejnou hodnotu znaku, dědí
alespoň tentýž směr na variační křivce. Rozdíl od rodičů nebude tedy kvalitativní, nýbrž
kvantitativní. Jinak řečeno: spadá-li varianta znaku do plusové stany variační křivky, zplodí
zase varianty plusové a naopak."
V této souvislosti bychom se měli zmínit také o pojmu normální podle Queteletova
Pravidla: „Jevy průměrné pro jejich častější výskyt nazýváme jinak také normálními
(typickými). Je dále pochopitelno, že průměr je druhovou měrou znaku, ježto byl-li zjištěn

Na tomto místě by bvlo v h o d n é poznamenat úlohu průměru v současné době označovano statistiky j a k o
modus. Quetelet se domníval, že se příroda neustále snaží o sestavení průměrného člověka a varianty znaku,
které neodpovídají aritmetickému průměru, který charakterizuje druh, považuje za chyby a hříčku prirodni
tvořivosti. Pro tento typ normality je za normální považováno to. co odpovídá průměru. Je stejně s m i s t e
uvědomit si Galtonovu a Quteletovu variační šíři kvantitativních znaků, protože pn normálním rozlezen jsou
modus, aritmetický průměr a medián totožné hodnoty a od tohoto vrcholu osově souměrné ubyva četnost
výskytu jak kladných, tak i záporných variant. Skutečnost j e ovšem taková, že vyskyt znaku v lidské p o p u a c i
neodpovídá normálnímu rozložení. Qutelet odhadoval, že se příroda snaží o vytvořeni průměrného člověka a
s větší či menší mírou chybuje.
" Růžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s. 2 1 6
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na dostatečném počtu jedinců, nemění se, je stálý a tudíž význačný pro dotyčný druh a
určením jeho lze v případu pochybnosti stanovití druh."

Pravidlo dědictví po předcích - Law of ansectral heredity
Příčinou Gallonova pravidla zvratu je zkušenost, kterou Galton pojmenoval Pravidlo
dědictví po předcích. Domníval se totiž, že dítě dědí po rodičích a dalších předcích vždy jen
určitou část znaku, tedy o jistou část méně - o tzv. číslo zvratu2

(Blíže: Příloha IX

Galtonovo pravidlo dědictví po předcích)
Soudil, že každému znaku lze přiřadit různé číslo zvratu. Podařilo-li by se určit velikost
zvratu každého sledovaného znaku, zjistilo by se tím, o co se děti liší od odchylky rodičů
od druhového průměru, čili zjistilo by se tím, kolik děti zdědily.
Např. se Galtonovy podařilo vysledovat, že tělesná výška jako sledovaný znak vykazuje
velikost zvratu na 1/3. Což znamená, že dítě se ve výšce odchyluje o jednu třetinu méně od
průměru než rodiče, čili dědí od nich (matematicky vzato) dvě třetiny jejich odchylky od
průměru.
1 experimentálně se prokázalo, že trvalý (umělý) výběr vede k eliminaci znakového
zvratu - tedy k přibližování se k hodnotě rodičů a oddálení od znakového druhového
průměru.
Vzhledem k tomu. že pro různé znaky platí různá čísla (velikosti) zvratu, vypočítal
Galton, že dítě dědí po rodičích polovinu, po prarodičích celkem %, po rodičích prarodičů
1/8 atp. 3

„Pravidla Galtonova stala se podkladem, na němž byla vybudována eugenika. Je to
snadno pochopitelno. Neboť nebylo nic bližšího než spojením uvedených
s naukou o selekci

zajisté nasnadě jsoucím u Galtona, bratrance Darwina - dospěli

' Růžička, V. Dědičnost u člověka ve zdrávi a nemoci. Praha : J Otto, s. 21
Blíže pojednává Vácha, J. Problém normality v lékařství. Praha : Avicenum, 1983. 177 s.
J Růžička, V. Biologické

výsledků

základy

eugeniky.

c.d„ s. 216

Tamtéž, s. 2 1 6 - 2 1 7
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k závěru, že by zvrat mohl býti zmenšen, ano anulován trvalým spojováním znaků vysoké
hodnoty." 1
Tak například: „...a v tom tedy spočívá dnes váha a význam pravidel Galtonových
přísný výběr z populace musí přivodili postupný posun hodnoty znakové

že

směrem

zvoleným. Má-li nějaká populace střední hodnotu výškovou 6' (palec), a vybíráme-li
jedince 6' 6 " vysoké, tedy odchyluje se tato výška 0 + 6 " od průměru, děti z rodičů
vybraných zdědí od nich 0.62 a odchylka od této generace od průměru obnáší tedy +0,62.
Vybéřeme-li z ní k rozmnožování zase jen jednice 6' 6 " vysoké, odchylují se jejich děti již
průměrně 0+0.82. při stejném postupu obnáší odchylka následujícího pokolení +0.89 atd.
tyto výpočetní výsledky jsou potvrzeny zkušeností mnohonásobně.""
Galtonova pravidla byla odvozena od morfologické zkušenosti. Z této popisné povahy
nelze odvozovat mendelistická pravidla dědičnosti, která jsou založena na vyjádření
matematicko-strukturální analýzy genotypu. Na Galtonových pravidlech dědičnosti byla ve
spojení s účinkem selekce postavena základní myšlenka eugeniky (vylepšení lidstva). A
totiž, že zvrat k průměru může být zmenšen, či dokonce anulován trvalým spojováním
znaků vysoké hodnoty.

' Tamtéž, s. 218
" tamtéž, s. 218
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4.2

JOHANN GREGOR MENDEL (1822-1884) A

MENDEL1SMUS

Další etapu vývoje představ o dědičnosti je mendelismus.

který prokázal, že dědičnost

poměřovaná popisem ťenotypu je odlišná od dědičnosti poměřované

genotypem.

Po roce 1900 byly nezávisle znovuobjeveny Mendelovy zákony dědičnosti třemi botaniky.
Holandským profesorem 1 lugcm de Vriesem (1848 - 1935), rakouským profesorem Carl E.
Corrensem (1863 -

1933) (mimořádný profesor botaniky v Tubingen přišel na stopu

Mendelových závěrů v r. 1889) a Erichem Tschcrmakem von Seyseneg (1871 - 1962)
(habilitoval se ve Vídni v r. 1900 a zasadil se o opětovné vydání Mendelových závěrů v r.
1901). Jonahann Gregor Mendel (1822-1884). opat Augustiniánů ve Brně, popsal pravidla
dědičnosti již v roce 1865 v knize o křížení rostlin Versuche uber Pfanzenhybriden.

(Blíže:

Příloha X - Johann Gregor Mendel (1822 - 1884))
Často se soudí, že příčinou takto pozdního objevení Mendelova díla bylo jeho
nezveřejnění. Ale několik odkazů v dobové literatuře prokazuje na omyl tohoto tvrzení.
Skutečnost byla taková, že Mendelova teorie neučinila na odbornou veřejnost žádný dojem
a zdála se být na první pohled v naprostém rozporu se všeobecnými úvahami o dědičnosti.
Mendelovo studium křížení zahradních rostlin jej přivedlo k myšlence segregace

a

kombinace vloh. Při studiu barvy květů, listů, výšky rostlin, tvaru semen a dalších znaků
dospěl k závěru, že přínos obou rodičů je rozdílný a pokořil tak utkvělou představu
aritmetického průměru. Na rozdíl od předchůdců mendelismu, Mendel ke svým závěrům
dospěl rozsáhlým experimentálním výzkumem s tisíci semeny hrachu a dalších rostlin.
První genetik potvrdil, že každý znak je sestaven ze dvou dílčích prvků (genů-alel),
Z nichž jeden má povahu dominantní, druhý recesivní a každý z genu pochází od jednoho z
rodičů. Má-li tedy potomek alespoň jeden prvek (alelu) dominantní, znak se pak vyjádří
jako dominantní vlastnost (AA. Aa). Ve zbývajícím případě (aa) se znak projeví jako
recesivní rys. Výrazy jako dominantní

nebo recesivní,

Předmendelovské doby Mendel přesně rozlišoval.

' Leakey, R„ E. Darwinův

Původ druhu v ilustracích,

c.d., s. 17
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genotyp

či fenotyp

na rozdíl od

Objevení Mendelových pravidel dědičnosti a snaha o jejich použití za účelem objasnění
dědičnosti u člověka otevírala eugenice nevídané možnosti. Většina badatelů se však zcela
v těchto diskuzích utápěla. O tom svědčí i rozsah děl u našeho předního eugenika VI.
Růžičky. Navíc bylo zjevné, že experimentování je v případě člověka naprosto vyloučené.
Dnes již víme, že ne všechny znaky se u člověka dědí jednoduše
Mendcla. Většina znaků se dědí polygenně,

(monogenně)

podle

kdy větší počty genů působí společně a

kumulují si navzájem své účinky. Mezi polygenní znaky řadíme inteligenci, talent,
hmotnost, délku chodidla, množství pigmentu a další kvantitativní znaky. Ale i výšku, od
které Galton odvozoval svá pravidla dědičnosti. Za monogenni

znaky jmenujme krevní

skupiny, levorukost, hemoťilii, daltonismus nebo brachydaktylii (krátkoprstost).
S pochopením Mendelových zákonů dědičnosti a použitím mikroskopu přišlo i správné
objasnění obou způsobů buněčného dělení mitózy i meiózy} V r. 1909 nazval dánský biolog
Wilhelm Johannsen (1857 - 1927) Mendelovu jednotku dědičnosti gen. Čeští genetici se
snažili o překlad a český ekvivalent a ještě v roce 1942 Kříženecký upřednostňoval místo
gen vrody, vloha, faktor?

Thomas I lunt Morgan (1866-1945), americký genetik a laureát

Nobelovy ceny za vysvětlení funkce chromozomů při studiu dědičnosti, ve stejné době
objevil, že geny jsou umístěné na chromozomech. Morgan své pokusy prováděl na
octomilce (Drosophila melanogaster).

Badatelskou

výzvou

mendelismu

bylo srovnání,

kritické

posouzení

a nejméně

upřesnění dosud platných představ o mechanismu dědičnosti. Některá z pravidel dědičnosti
mendelismus skutečně potvrzuje a upřesňuje. 3 Ovšem žádná relevantní studie srovnání
nepřinesla. Mendelovy zákony přinesly skutečně hlubší rovinu poznání. Naproti tomu VI.

" P H ^ H ó z e dochází k d č l c n í jader a každá dceřiná buňka získá úplnou (diploidní) sadu chromozomů Ke
složitějšímu meiotickému dělení dochází při vzniku pohlavních buněk (gamet). G a m e t y (vajíčka a sperm.e)
vznikají dvěmi následnými děleními jader jejichž výsledkem jsou buňky s pouze polov,čm (hap o . d m ) s a d o u
chromozomů. C h r o m o z o m v obou gamet jsou vzájemně homolog.cke. Kazdy z chromozomu nese sesterske
geny. Geny pak nazýváme alely. Oplozením vajíčka vznikne zygota s úplnou sadou chromozomu.
, Blíže: Kříženecký, J. Dědičnost a škola. Brno: 1942
Blíže: Růžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s. 221
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Růžička o galtonismu a mendelismu soudí: „Vzhledem ku pravděpodobnosti, že pravidla
Mendelova platí i pro znaky lidské, bylo by zajisté velmi důležito, kdyby se přesně stanovil
vzájemný poměr výsledků získaných mendelismem a galtonismem. ... Obě metody vedou
v podstatě k výsledkům stejného, tj. statistického rázu, jež nepoučují než o distribuci znaků.
Výsledky jsou tedy pravidly statistickými, nikoli biologickými zákony přírodními. ...
Mendelismus spočívá v podstatě na genotypii. Galtonovy výsledky na studiu laenotypů,
onen poučuje o distribuci dědičných vloh. tento o distribuci vloh vůbec a proto výsledky
mendelismu nelze použiti na faenotypy, stejně jako výsledků galtonismu nelze použiti na
genotypy." 1

Aplikací Mendelových zákonů vznikly první reálné představy o přenosu dědičně
podmíněných nemocí a poruch, ale i sociálně patologických jevů. Vznikaly tak jejich první
ve snaze ucelené seznamy a podklady praktické eugeniky.

Růžička, V. Biologické

základy

eugeniky.

c.d., s. 227
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5.

FORMOVÁNÍ ČESKÝCH EUGEN1KŮ
Vznik a raný vývoj eugeniky jako vědní disciplíny byl tedy spojen s výzkumem

dědičnosti, včetně chorob a patologických sklonů, s Darwinovou evoluční teorií a se
snahou o vymýcení některých biologicky podmíněných vad v lidské společnosti a o její
vylepšení.
První náznaky eugenického hnutí v království Českém jsou spojené už s obdobím
přijímání Darwinovy evoluční teorie ve druhé polovině 19. století. Darwinismus se stal
předmětem zájmu mnoha významných lékařů, biologů - všeobecně přírodovědců a
představoval také módní trend. Předpokladem pro formování českého eugenického hnutí
bylo v první řadě přijetí Darwinovy teorie do českého přírodovědeckého a intelektuálního
prostředí. Janko 1 v tomto smyslu parafrázuje verš z. Písní kosmických (1878) Jana Nerudy:
m Butle-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru. "
První podoba zdomácnělého darwinismu byla jeho sociální mutace, tzv. sociální
Darwinismus; darwinismus značně zjednodušený, bez vazby k

dědičnosti znaků a

s pozměněnou představou „boje o život". Domácí sociální darwinismus byl prezentován
s rozličným akcentem. Někteří se vyslovovali opatrně, jiní servilněji. V 70. letech 19.
století významný český zoolog František Vejdovský (1849 -

1939) přikládal lidské

společnosti na její bol degenerace a sociálního úpadku pravidla ze života sociálního hmyzu
(např. odstraňování neužitečných členů a zlodějů medu u včel).
Jakmile se české přírodovědecké myšlení sžilo s Darwinovým evolučním pohledem,
začalo se formovat i české eugenické hnutí. Badatelé z oboru eugeniky se rekrutovali
z lékařských a přírodovědeckých kruhů, připojili se i představitelé společenskovědních
disciplín sociologie a pedagogiky. S ohledem na politický „kvas" kolem samostatného

Janko J

' ' Příspěvek k českému eugeníckému hnutí. Dějiny věci a techniky.
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1997. roč. 30, č.3, s. 238

Československa

se

eugenické

myšlenky

staly

prostředkem

Masarykovy

představy

„Československého národa" a předmětem diskuse politických národohospodářských kruhů.
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6.

ČESKÉ EUGENICKÉ HNUTÍ A JEHO ČELNÍ PŘEDSTAVITELÉ
Přesně vymezit období a konkrétní okolnosti vzniku českého eugenického hnutí je

obtížné. Zcela jistě se však začalo formovat v okruhu přispěvatelů a čtenářů časopisu Revue
v neurologii, psychiatrii,

fysikálni

a dietetické

terapii (1904). Časopis vydával prof. dr.

Ladislav l laškovec (1866 - 1944). Od r. 1911 změnilo periodikum několikrát svůj titul a
v r. 1938 začal vycházet po názvem Neurologie a psychiatrie

Československá.

V odborné

veřejnosti je časopis znám pod dobovým pojmenováním jako Haškovcova revue. (Dále jen
Haškovcova Revue.) Mezi nejvýznamnější osobnosti, které formulovaly základní ideu
české eugeniky patří bezesporu právě neurolog a neuropatolog prof. dr. Ladislav llaškovec.
první domácí habilitovaný sociolog prof. dr. Břetislav Foustka, genetik doc. ing. Jaroslav
Kříženecký, zoolog prof. dr. Artur Brožek, lékař a genetik prof. dr. Vladislav Růžička a
v neposlední řadě psychiatr prof dr. Karel Herfort společně s filozofem a pedagogem prof.
dr. Františkem Čádou.
České eugenické hnutí se svými tendencemi značně odlišilo od německých, anglických
a amerických eugeniků. Názorové spektrum ale nebylo zcela jednotné. Ještě po mnoha
zásadních obratech v oboru dědičnosti

a genetiky, v době ustáleného a institucionálně

zakotveného českého eugenického hnutí Jaroslav Kříženecký v r. 1917 v polemickém
článku k úloze emancipace žen pro eugeniku napsal:

pod slovem eugenika neexistuje

ještě dosud nic nutně jednotného ani co do založení, ani co do programu..." 1
Hlavním názorovým směrem se však především prosazoval důraz na úlohu školství,
zdravovědu, hygienu a sociální lékařství - důraz na prevenci sociálně patologických jevů a
Patologické dědičnosti. Poukážeme však také na nemalé úsilí představitelů českého
eugenického hnutí o legislativní přijetí sterilizace z eugenické indikace, které vyvrcholilo
Po přijetí tzv. sterilizačních zákonů v nacionálním Německu (1933). V praktické rovině
české eugenické hnutí nedosáhlo významnějších konkrétních posunů. Přímo však zasáhlo
do reformy školství a zapříčinilo významný rozvoj pomocného školství a ústavní peče.
' Kříženecký, .1. Eugenika a ženské hnutí. Revue. Neuropsychopalhologie.
veřejná hygiena, lékařství, dědičnost a eugenika. 1917, s. 87
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therapie

aJysikálni

medicína,

V tomto oddíle představíme nejvýznamnější představitele českého eugenického hnutí
sjejich eugeniekými postoji. Pátrámc-li po průniku eugeniekýeh snah do speciálně
pedagogické oblasti, jak ji dnes chápeme, je třeba vyjasnit u jednotlivých osobností
českého eugenického hnutí postoj ke vztahu vnitřních a vnějších podmínek vývoje člověka.

6. /

LADISLA V HAŠKOVI'C

(1X66-1944) I>RVNÍ EUGENIK

„Sluclium toto nemá přece jen účel čistě vědecký, úzký, nýbrž širší: prospěli

nejširším

zájmům člověka trpícího. "'

Řadu českých eugenikň začněme u neurologa a neuropatologa prof. MllDr. Ladislava
Haškovce (1866 - I944) 2 . (Blíže: Příloha XI

Ladislav Haškovec (1866-1944)) Jako jeden

z prvních českého eugcnickém prostředí se začal zaobírat Galtonovými eugeniekými
myšlenkami. Vedle dědičnosti získaných znaků se Haškovec od 90. let 19. století soustavně
zabýval Galtonovou myšlenkou umělého výběru a Darwinovým bojem o život. Tvrdil, že
»Přizpůsobování se individua uprostřed boje existenčního novým vlivům a novému
prostředí znamená jakýsi boj proti zákonům heredity. Výsledkem toho pak jest po případě
individuum pozměněné, a tento fakt má velký význam ve výchově a v paedagogice." 3 Jak
dále doložíme,

Haškovcova

socialistická

představa

prevence (ve smyslu

sociální

sounáležitosti a rovnosti), diagnostiky a profylaxe dědičně podmíněných a sociálních jevů,
spočívala v sociální reformě společenského řádu a školství.

' Haškovec, L Snahy eugenické. Revue v neuropsychopalhologii.
iherapii, veřejné hyg.ene a lekarslv,
sociálním, ročník 9., 1912, s. 26
...
,,
~ Ladislav Haškovec, narozen 18.5. 1866 v Bechyni, zemřel 16. 1 1944 v I V a z e A b s o l v e n t L F U k _od
' 892 asistent psychiatrické kliniky, 1896 habilitován z neuropatologie radny profesor od r. 1919 a p r e d n o ^
ambulatória p!o nervové choroby. V akademickém roce 1925/1926 děkan LF. Zakladatel ceske eu log.c a
neuropatologie. Zakladatel č e s k o s l o v e n s k é eugenické společnost, a tzv Haskovcovy, Revue.
z C u ř í n o v á , L. Ústav pro národní eugeniku. In: Technokrac.e v českých zemích (1900-1950). F racc z dějin
Akademie věd Č e s k é republiky, řada A. svazek 6, Praha 1999. s. 151 - 156.)
Haškovec, L. O příčinách

chorob nervových

a duševních
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a kwrakpm

předcházen.

Praha: Otto, 1900. s. 21

Haškovcovo zdrženlivé názorové spektrum vycházelo stále ještě z předmendelovských
pravidel dědičnosti a představy o dědičnosti získaných znaků. V r. 1900 vizionářsky
konstatoval: „Nauka o dědičnosti chorob a chorobné náchylnosti z v l á š ť jest v sociálním a
rodinném ohledu velmi důležitá, nepochybuji o tom, že blízka jest doba, kdy těžiti z n í
bude i naše zákonodárství a že nezůstane jen omezena na intimní poradu lékaře."'
Kromě četných příspěvků do různých periodik, představil své postoje k sociálně
patologickým jevům a biologické degradaci člověka v publikacích O příčinách

chorob

nervových a duševních a kterak jim předcházeli (1900) a Dítě nervově choré (1920).

6.1.1

Nervové a duševní choroby jako příčina a znak

„Stinné stránky velkokapilalistické
jsou znázorněny

chřadnoucím

miliardářské

degenerovaným

degenerace

politiky

zástupem,

jednotlivcův
náchylných

a státu hrozivě

i degenerací

přímo

uzpůsobeným k zločinu. "2

Nervové a duševní choroby (vrozené neurózy, spavost, epilepsie, hysterie a další)
společně

s nakažlivými

nemocemi

(tuberkulóza),

pohlavními

nemocemi

(syfilis) a

alkoholizmem (nevyjímaje kouření, nadměrné pití kávy a čaje) Haškovec považoval za
nejnebezpečnější kategorie příčin degenerace jedince a společenského úpadku. Zvláště o
nervových a duševních nemocech byl přesvědčen, že jsou pro jedince, rodinu, rod, ale i
národní hospodářství nejzhoubnější. Nervové a duševní poruchy vnímal i jako nejčastěji se
objevující příznaky úpadku, mezi něž zařadil neodůvodněnou bojácnost, strach, snadnou
výbušnost, neodůvodněnou vznětlivost, nečitelnost a duševní tupost 1 , bludy a halucinace,
snadné omdlívání, nepravidelná výživa, scestné cítění pohlavní (rozuměj: homosexualita) 4 .
K

tělesným příznakům úpadku jmenoval zrůdnosti prstů, oka. rozštěpy rtů a patra.

' Tamtéž, s. 17
; Haškovec, 1.. Ditě nervově choré. Praha: Melanlrich, 1920, s 4
!, Blíže: 1 laškovec, 1.. O příčinách chorob nervových a duševmch a kterak jun P> edcha.cn.
Haškovec, L Ditě nervově choré, c.d., s. 3
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nepravidelně utvářené ušní boltce 1 , nesouměrnost obličeje a lebky, polydaktilie, srůst prstů,
nápadné ochlupení, šilhání, bezděčné škubavé pohyby, koktavost".
Úpadek rodu se podle Haškovce projevuje postupnou kumulací nervových a duševních
poruch, které jednoduše po několika generacích vyústiv neschopnost dalšího plození
potomků, k zániku individua a celého rodu. „Po generaci, jejíž členové vyznačují se pouze
nervósním temperamentem, výstřednostmi a originalitou, následuje potomstvo, jejíž někteří
členové trpí některými neurosami, jako hysterií a epilepsií nebo mrtvicí, nebo jsou mezi
nimi pijáci. Potomstvo této generace stiženo bývá již též těžkými chorobami duševním,
náchylností k samovraždám a další čtvrtá generace vykazuje již členy blbé neb s různými
těžkými porušeními vývoje." 3
Nejčastější příčinou nervových a duševních onemocnění je jejich dědičnost, llaškovec
se domníval, že se většina duševních a nervových poruch dědí nebezpečně plíživě jako
zárodky v jakémsi dřímajícím stavu nebo pouhá náchylnost k chorobě. 4 Vznik nemoci pak
závisí na nahodilém působení spouštěcí'.

Odtud také vyvodil základní požadavky na

sociální a lékařské reformy.
Za méně závažná porušení sociálních pravidel l laškovec považoval požívání alkoholu,
kouření (dobově mkotinismus),

ale i nadměrné požívání kávy, čaje, zneužívání morfia,

éteru a kokainu. Alkoholismus však považoval za největší člověčí a společenskou hrozbu,
se kterou spojoval neustále se zvyšující počet duševně zaostalých dětí postižených epilepsií
a dalšími těžkými nemocemi. Bvl přesvědčen, že alkoholik není schopen ..aby uplatnil ve
správných mezích zákon o zachování svého individua a svého rodu." 5

nastanou u něho i

trvalé změny v ústrojí nervovém, a statistiky, které zevrubně sestavují ústavy pro
choromyslné, učí, žc někdy bývá 20 - 40% alkoholiků mezi všemi nemocnými." 6

> ž T l l a š k o v c c . L. O příčinách chorob nervových o dušcvnich a kterakjim předcházen, c.d.. s. 26
l laškovec, L. Dítě nervově choré, c.tl., s. 3
.
« Haškovec, L, O příčinách chorob nervových a duševních a kterak jun předcházen, c.d., s. 25
t amtéž, s. 24
Blíže: Haškovec, L Ditě nervově choré, c.d., s. 3
^ . „ . - „ h iqnn c 41
; Haškovec, L. O příčinách chorob nervových a duševních a kterak.„m předcházen, c.d., 1900. s. 41
Tamtéž, s. 42

50

Poslední z příčin nervových a duševních onemocnění označil nevhodný životní styl a
životosprávu, zvláště v období dospívání, těhotenství a kojení, l laškovec soudil, že ženské
emancipaění hnutí ale i stále větší nezastupitelnost ženy v zabezpečení rodiny nakládají na
ženu biologicky nepřijatelné nároky. „V některých stavech zvláště objevují se choroby
nervové u žen. Jsou to ženy zaměstnané u telegrafu, učitelky a vůbec ženy vydané zvlášť
mrazu existenčního boje." 1 „V době těhotenství a kojení třeba zvlášť pak ženu chrániti,
neboť v té době mění se i šťávy k výživě potřebné a organismus ženy sám s sebou jest již
choulostivý a rozechvělý. Je zapotřebí, aby byla žena všestranně šetřena, aby šetřeno bylo
její duševní a nervové zdraví, poněvadž neběží vždy jen o ní samotnou, nýbrž také z velke
části běží tu také o potomstvo." 2

1.2

Haškovcovy

návrhy

l laškovec se tedy přikláněl k názoru, že vnější prostředí má na kvalitu děděných
Predispozic a tělesnou a duševní zdatnost potomstva podstatný vliv. Proto jeho požadavky
vyznívaly v praktické využití poznatků a zkušeností sociálního lékařství a hygieny.
Z oblasti zdravotní péče kladl důraz na zkušenosti z oboru zdravovědy, pravidel dědičnosti,
výchovy k rodičovství a všeobecného povědomí o životosprávě. Z oblasti výchovy a
vzdělání vyžadoval rozšíření povinností školních lékařů a změnu priorit vzdělání. Z oblasti
sociální péče navrhoval systematickou a komplexní péči o člověka v jeho duševním a
tělesném vývoji, o rodičky, děti a mládež.

6 1

- -2.1 Státní správu veřejného
V první

řadě

llaškovec

zdravotnictví
požadoval

posílení

státní

správy

na

poli

veřejného

zdravotnictví. Předně volal po zřízení ministerstva veřejného zdravotnictví, které by
, Tamtéž, s. 57
* Tamtéž
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z národních, hospodářských a sociálních motivů organizačně zaštítilo osvětu a boj proti
alkoholismu podporou abstinenčních spolků, boj proti syfilis a dalším pohlavním a
infekčním nákazám zavedením ohlašovací povinnosti. 1 Po zřízení ministerstva sociálních
věcí v r . 1917 Haškovec vytýčil několik konkrétních požadavků, kterými by se mělo pro
obecné blaho programově zabývat: 2

-

a) zajistit evidenci výskytu infekčních onemocnění
b) zřídit ohlašovací povinnost nakažených tuberkulózou a nebezpečných alkoholiků,
vypracovat jednotlivé možnosti k omezení dalšího rozšiřování nakažlivých nemocí,
nevyjímaje budoucí generace
c) z hlediska dědičného zatížení zajistit povinné zjišťování otcovství nemanželských
dětí
d) při občasném sčítání lidu zajistit i statistické šetření zdravotního stavu českého
národa
e) garantovat soustavnou péči o školní děti a chovance ve všech ústavních institucích
0 podpořit a vést agendu lékařských vysvědčení snoubenců

<5-1.2.2 Předmanželské

prohlídky snoubenců u lékaře

Už v r. 1901 I laškovec vystoupil v České sekci lékařské komory pro království České s
návrhem předmanželských
Poradním

sborům

prohlídek u lékaře. Navrhl, aby

zákonodárným

(pozn.

autora

učiněny)

byly
rozklady,

kompetentním
zda

by

se

nedoporučovalo, aby zákonem bylo stanoveno, by každý, kdo manželskou smlouvu míní
llz

avříti, vykázal se církevnímu nebo občanskému úřadu mimo obvyklé průkazy též

len
BIíÍu
I l L D Í , LÚ ' Organisace
' " V é C h ( "' Leugenickeho
- C X l ' w t hnutí
therapie a
Haškovec,
hnuti vv Čechách,
t cenatn, Revue. Nerop.sychopathologie.
tysiální medicína, veřejná hygiena, lékařství
sociální, dědwnost a eugemka. Rocnik 14., 1917, s. 275

Haškovec, L. Díté nervově choré. c.d.. s. 6
B

.

' í ž e : Haškovec, L Organisace eugenického hnutí v Cechách, c.d., s.
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průkazem o svém tělesném a duševním zdraví, resp. vysvědčením lékařským." 1 Návrh se
však setkal spíše s odporem odborné veřejnosti a llaškovec jej nakonec sám označil za
nevčasný.

Český i německý denní tisk (Neue Frcie Presse v příloze Hlas Národa)

nepochopeně označil I laškovcův návrh jako poplašnou zprávu z lékařských kruhů. Později
se však institut předmanželských prohlídek stal jedním z hlavních témat, jež naše eugenické
prostředí stavělo do popředí svých požadavků.
O rok později svou iniciativu namířil k francouzské neurologické společnosti
de neurologie de Paris a žádal, aby

Sociále

za účelem organisace boje proti degeneraci lidské,

následkem patologické heredity zaviněné..." 2 byla ustanovena mezinárodní komise lékařů,
právníků a sociologů, kteří by společně připravili legislativní oporu pro omezení sňatků
„...těch, kteří nemohou ploditi leč individua nezdravá a neschopná k existenčnímu boji."
Obdobný návrh učinil i směrem k Moskevskému

Spolku neurologu a

Haškovcova představa spočívala v ovlivňování předmanželské

psychiatru.

a manželské hygieny. Tj.

od manželské věrnosti počínaje, přes výchovu k rodičovství až po eugenické preventivní a
Profylaktické

zásahy

do

plození

dalších

generací.

Jeho

návrh

vycházel

z předmendelovského pravidla o smíšené dědičnosti čili průměrování hodnot rodičovských
znaků. Nakonec se llaškovec uchýlil k hypotéze, že bude-li alespoň jeden ze snoubenců
úplně zdravý, může se u potomstva a v dalších generacích docílit i úplného vymizení
chorobné dispozice, kterou nesl jeden ze snoubenců.
Haškovec byl umírněný eugenik. Zprvu mu postačila představa, že by vyžádání a
Předložení zdravotních osvědčení mělo formální a především preventivní charakter. Na
k

°nci 20. let 20. století se začal přiklánět k omezování sňatků společensky nevhodných a

dědičně zatížených osob (tuberkulózní. alkoholici, syfilitici, duševně zaostalí a další). 4 Sám

•. W k o w c . ,
eugenické. *
roč. 9.. 1 ( ) I 2 , s. 26

, ,

* * *

"

sociálním,
~ Tamtéž

Tamtéž
, ,
, - „„vt,,, kterak iim předcházeti.
Srov,. Haškovec, L . O příčinách
chorob
Haškovec, L . Organisace eugenického hnutí v C echách,
4
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předpokládal, že se v budoucnu lékařská vysvědčení stanou běžným dokumentem, bez
něhož nebude možné sňatek uzavřít.
S notnou dávkou národní hrdosti je třeba poznamenat, že Haškovec představil svůj
návrh povinného předkládání lékařských vysvědčeních snoubenců jako první na světě. O
fok později vystoupil se stejnou úvahou zakladatel německé přísně selekční eugenické
platformy Wilhelm Schallmeyer (1857 - 1919).1 Představitelé českého eugenického hnutí
si byli Maškovcova prvenství vědomi. V Kapitolách o eugenice (1922) Jaroslav Kříženecký
(1896 - 1964) píše: „Haškovec burcoval, když ostatní Evropa spala.""
Na začátku 20. let se představitelé České eugenické společnosti pokusili o ovlivnění
novelizace zákona o sňatcích, ale neúspěšně. Neustále apelovali na příznivce silného
sokolského hnutí, skauty, studenty vysokých škol, aby dbali o zdraví a zdatnost dalších
generací, bez konkrétního úspěchu.

6.1.2.3 Reforma školní péče o dítě
Ju

degenerovaných

namáháním

lze výchovou mnoho dosíci, ale jde to líže. pomaleji a s ohromným

vychovatele.

Haškovec se vedle lékařských vysvědčení a požadavku cílené a soustavné péče o
těhotné a kojící ženy, děti a mládež zamýšlel i nad výchovou a vzděláním. Dospěl
k

několika reformním podnětům, kterými by se školství a sociální lékařství mělo zabývat.
Předně by školní výchova měla kopíroval duševní a tělesný vývoj dítěte. „Je ovšem

Pravda, že v poslední době se stále hledí na tento nedostatek vývoje tělesného a nahrazuje
se

tělocvikem.

Tělocvik

ale v uzavřené prostoře nemůže

nahradili

skotačení

děti

Venkovských. Tělocvik v uzavřené síni. kde dítě napíná ducha svého pozorností učitele,

, Blíže: Schallmeyer, W. Vercrbung mul Aii.slc.sc im Lehensíauf der Volker. Jena : 1903
J kříženecký, J. Kapitoly o eugenice. Brno : A. Píša, 1921, s. 69
Haškovec, L. O příčinách chorob nervových a duševních a kterak jim předcházeli, c.d., s. 26
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nemá takový účin, jako proběhnutí ve volné přírodě. V té příčině daleko lepší jsou hry,
které u nás se zavádějí." 1
Výchovné působení by mělo začít ihned po narození. Dítě by mělo být ponecháno co
možná nejdelší dobu klidnému a přirozenému vývoji. Co nejdéle jej ponechat nerušené hře
a zábavě bez přetěžování a přílišného podněcování ve vývoji. Prioritu výchovy a vzdělání
viděl ve formování osobnosti vhodnou morální výchovou, která by měla směřovat
k pevnému

charakteru

s pevnými

názory. Nesmí však popírat osobité vlastnosti a

individualitu dítěte: „Nepopírejme za každou cenu jejich individualitu, nedělejme z dětí
bojácné a plaché děti. Pěstujme u nich rozhodnost, sebedůvěru a lásku ku všemu dobrému a
ušlechtilému. Zaplašujme zbytečnou sentimentálnost a spojujme praktický názor o životě
s vřelým, ušlechtilým srdcem." 2
„...učitel si má býti vědom eventuálních tělesných vad, zrůdností, nezhojitelných obrn a
jiných vad vrozených nebo získaných, aby se mohl úplně vnořiti v duši žákovu a aby včas
varoval žáka před nejedním pokleskem a nepříjemností a aby poučením ostatních opětně
ušetřil

malého

nešťastníka

bezdůvodného

posměchu,

opovržení

a

bolných

pocitů

znehodnocení. Třeba dobře znáti duši a nervovou soustavu koktavého, abychom pomáhali
vadu spíše odstraňovati, nežli abychom žáku přitěžovali." 3
Další pedagogická otázka, na kterou Haškovec upozornil byla volba povolání, která by
měla odpovídat fyzické síle. schopnostem a dosavadnímu tělesnému a psychickému vývoji
dítěte.4 Navrhl tedy vedení podrobného katalogu o tělesném a duševním obrazu dítěte od
jeho prvního roku života až po vstup do školy.'
Pro nauku o zdraví a otázky sním spojeným by mělo být speciálně vyhrazené místo
přímo ve školní výuce. Osvěta proti alkoholismu, o zdravovědě, správných zásadách
životosprávy, o potřebách těhotné ženy a kojící matky by měla být zapracována i
' Tamtéž, s. 64
3 Tamtéž, s. 6 5
Haškovec, I,. Ditě nervově

clwré. c.d., s. 14-15

_

l>r

« svoji tělesnou slabost byly děti dávané do dalších studií, aby se eliminovalo riziko, ze nebudou v t esne
namáhavém zaměstnání stačil. Studijní nároky ovšem často neodpovídají duševnímu a nervovemu vývoj,.
Haškovec, L. Dítě nervově choré. c.d.. s. 18
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v čítankách. Ilaškovec soudil, že nelze podcenit ani vliv beletrie. Pro mládež by měly
vznikat romány, divadelní a filmová představení se sociální tématikou a zápletkami o
patologické dědičnosti.'
Ilaškovec požadoval i reformu povinností školních lékařů. Navrhl rozšíření jejich spíše
statistické antropologické činnosti (evidence výšky těla, barvy očí a vlasů, váhy, výšky
nosu, zdraví chrupu apod.) o dlouhodobé sledování duševního a tělesného vývoje dítěte." A
dokonce volal po zavedení zvláštních školních lékařů neurologů/ Školní lékař by měl být
součástí každého učitelského sboru.
Pro děti s poruchami psychiatrického charakteru navrhl zřízení školy pro nervově
při ústavech pro nervově choré děti. 4

, Haškovec. 1.. Organisace eugeníckého hnutí v Cechách, c.d., s. * B l l 'že: Haškovec, L. Ditě nervově clwré. c.d., s. 16-17
4

tamtéž, s. I <)
Blí
ž e : Ilaškovec, I,. Dílů nervově choré, c.d, s. 15
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choré

6.2

BŘETISLAV

FOUSTKA (1862

1947) A

HUMANISMUS

Významnou osobností vzniku a formování českého eugenického hnutí byl první Cech
habilitovaný pro obor sociologie Břetislav Foustka (1862 - 1947). Obdobně jako velká
většina čelních představitelů českého eugenického hnutí odsuzoval myšlenky sociálního
darwinismu a v praxi prosazoval Masarykovu (Tomáš Garrigue Masaryk 1850 - 1937) tezi.
že z výhod civilizace netěží jen slabí, ale také a především - silní.1 Zásadně tak odmítl
Schallmeyerovu sociálně darwinistickou představu.
V r.

1904

společnosti\

publikoval

přední

eugenické

dílo

z oboru

sociologie

Slabí

v lidské

ve kterém podrobil rozsáhlé a věcně (statisticky) podložené kritice dobové

představy o dědičně podmíněném a sociálně patologickém úpadku kulturních národů.
Svými závěry pak významně přispěl k umírněnému názorovému prostředí české eugeniky.

V závěru své knihy Hlava IV. Prostředky
kzamezení

jejich

vzniku.

Regenerace

národu'

k odstranění

slabých,

degenerovaných

a

úspěšně věcně zpochybnil a v mnoha

Případech vyvrátil utkvělou představu o nepochybné degeneraci kulturních národů, jak je
Prezentovaly anglosaské eugenické školy (německé, anglické a americké eugeniky). Za
zcela mylný nebo přinejmenším za nadnesený označil dopad příbuzenských sňatků pro
jejich ve skutečnosti nízký počet. Foustka vyvrátil utkvělé představy o zhoubném vlivu
Pokroku ve vědě, lékařství a hygieně, které společně s humánní a ochranářskou sociální
Politikou prospívají kromě slabého, i většinové populaci silných. Kromě dalšího Foustka
zpochybnil úzké spojení degenerace ženského pohlaví se zvyšujícími se tendencemi k
té

žkým a náročným porodům a problémům s kojením. Vzrůst sociálně patologických jevů

jako např. sebevražednosti a zločinnosti připsal na vrub sociálním a mravním poměrům ve
společnosti.

,

Jar|

k o , J. Diskuse k eugenickému hnutí v českých zemích, c.d.

3 Foustka, B. Slabí v lidské společnosti, c.d.. 218 s.
1a

mtéž, s. 144 - 203
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Na druhou stranu však Foustka upozornil na jisté prokazatelně existující proudy a
tendence v lidské společnosti, které sice nemají charakter globální degenerace lidského
individua, ale ohrožují a snižují jeho biologickou a sociální zdatnost. Mezi podružné
degenerativní

vlivy

zařadil

vedle

sociálních,

kulturních

a

hospodářských

aspektů

alkoholismus, značné rozšíření pohlavních nemocí (syfilis) a chudoby, negativní dopady
průmyslové výroby, ale i nejednotnost světonázoru. Neopomenul však zvýraznit nežádoucí
rozšiřování

dědičně

podmíněných

chorob

nerozvážným

spojováním

s osobami

degenerovanými a slabými." 1 Svou úvahu zakončil konstatováním, že ochranné a humánní
počínání je správné, pokud vychází z lidsky humánních motivu (ulehčení utrpení a podpora
hodnoty lidského života) a pragmatické rozvahy, která sociální péčí a profylaxí výskytu
dědičně podmíněných chorob a sociálně patologických jevů zbavuje společnost a národ
sociálního a hospodářského břemene.

Ve svých názorech se Foustka razantně stavěl proti prosazování mravních cílů eugeniky
nemravnými prostředky - proti rozšíření trestu smrti nebo filozofickým úvahám Friedricha
Nietzscheho (1844 - 1900) o vůli k moci a nadčlověku, které odporují přirozenému rozvoji
člověka a humánním ideálům.
Z morálního, kulturního a praktického hlediska odsoudil návrh W. Ducán Mc Kima" na
rozšíření trestu smrti i na degenerované, tělesně a duševně slabé i mravně vadné, kteří
spadají do věznic, léčeben a polepšoven. Mc Kim speciálně navrhoval idioty, většinu
•mbecilních, epileptiky, alkoholiky, určité typy vrahů a zločince, u nichž je nízká
Pravděpodobnost napravení.
Kimův návrh Foustka považoval za mechanický, nepokrokový a násilný krok zpet.
Naopak vítal každý pokus o zrušení institutu trestu smrti. „Hrůza je - ve jménu humanity
zabíjet byť i slabé, nepříčetné a neřestné." '

1 Foustka, B. Slabí v lidské společnosti.Praha : c.d., s. 142
, M c Kim, R„ W. Heredity and llwmin Progrcss. New York/London : 1900
Foustka, B. Sluhi v lidské společnosti, c.d.. s. 146
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6.2.1

Foustka proti Friedrichu

Nietzschemu

Zastavme se nyní u německého filozofa Friedricha Nietzscheho (1844 - 1900)1, který
ve filozofické rovině vide k moci a nadčlovůk představil některé eugenické úvahy.
Nietzsche vychází z filozofie Arthura Schopenhauera (1778 - 1860). „Ničeůnstvi" se stalo
hnací silou filosofie Německa Viléma IUstalo se módním trendem a mělo vliv na široké masy
nejen v Německu. Se svými názory se Nietzsche stal pro mnohé spásným prorokem a později jej i
Adolf I litler (1889 - 1945) označil za svého vizionáře. Všeobecné společenské skepsi konce 19.
století nabídl alternativu útěku před stádností. lidskou rovností a Božskou spravedlností.
Od r. 1869 byl profesorem klasické filologie v Basileji a na začátku 70. let se přihlásil
do armády, kde se pro chatrné zdraví stal pouze sanitářem. O svých zkušenostech se svěřil
sestře, když napsal, že cítí, jak je dobře, že Wodan (starogermánský bůh války) vkládá
v prsa vůdců tvrdá srdce. Jinak si Nietzsche nemohl vysvětlit svědomí vůdců, které pro
nadvládu svého národu a sebe, posílají tisíce lidí na smrt. 2 Naproti liberalismu, demokracii,
socialismu a poslušnosti k Bohu začal Nietzsche otevřeně hlásat vuli k moci jako univerzum
lidského pokroku, snažení člověka a mechanismus jeho evoluce. Společnost nazýval
stádem, lůzou, davem, který tyranizuje výjimečné; tvrdil, že věda dokazuje aristokratický
charakter přírody, ve které je třídní společnost a vykořisťování slabých věčným biologickým
zákonem.
Navrhl zřídit zvláštní města, do kterých by byly soustředěni všichni zhýralci, neřestní,
alkoholici a slabí. Ve městech by bylo bezplatně postaráno o alkohol, nevěstince a herny,
které by ukončily bídnou existenci bídných individuí.
Nietzscheovu vizi Foustka označil za utopickou, zavrženíhodnou a zhola nevědeckou.

2

Gólman, A. Ideologie německého

fašismu. Praha: Svoboda, 1946, s. 129-139

Tamtéž
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6.3

ARTUR BROŽEK (1882 - 1934) A

MENDEL1SMUS

Další významnou osobností českého eugenieké hnutí byl zoolog a genetik prof. dr.
Artur Brožek (1882 - 1934). (Blíže: Příloha XII - Artur Brožek (1882 - 1934)) Brožek
patřil mezi představitele české eugeniky, kteří vzešli z oborů zoologie a botaniky a není
tedy divu, že se více než sociologickým a sociálně lékařským aspektům, které eugenika
nabízela, věnoval mendelisticky podepřené argumentaci pro řízení plodnosti dědičně
zatížených. Na konci první dekády 20. století vedle Vladislava Růžičky (1870-1934)
publikoval jedny z prvních ucelených a přehledných zpracování genetiky a eugeniky:
Zušlechtění

lidstva (eugenika)

(1914)' a Eugenika, nauka o zušlechtění

a ozdravění

lidu

(1922).
Brožek vycházel z Galtonovy teze o udržitelnosti a stupňování kvality znaku vhodným
výběrem partnerů. Proto by se podle něho měla eugenika a její prostředky zabývat
hledáním cest jak v lidské společnosti udržet a kombinovat hodnotnější duševní a tělesné
znaky a jak je co nejvíce rozšířit. 2 Ze svého mendelovského přesvědčení pak eugenický
Program vymezil: „Praktické snahy eugenieké tedy se nevztahují k otázkám o zhoubném
Působení neblahých činitelů kulturního prostředí, nýbrž týkají se především příčin, které
jsou-li právě vadné nemohou býti odstraněny ani sebe dokonalejšími prostředky veřejného
zdravotnictví." 3
Brožek se tedy zařadil mezi negativní eugeniky, kteří za vhodné eugenieké opatření
Považovali selektivní regulaci plození omezením sňatků:

podporováním sňatků osob

tělesně a duševně zdravých s určitou předností, nýbrž i návrhy jak by se současně mohly
v

ymýtiti zlé a lidstvu neprospčšné vrozené vady, buď zakazováním sňatků mezi osobami

chorobně zatíženými, nebo isolací vrozeně chorých o dobu, v níž trvá jejich schopnost

0

- Brožkově
-'u/.Kove knize
knize Eugenika,
Eugenika,

nauka
ozdravění
nauka oo zušlechtění
zusiecrueo,« a <>-».

lidu (1914)
< s velkou radostí referoval na
> , Q I 4

c

l tránkác
a n k á c h Haškovcovy''Revue Vladislav Růžička (Haškovcova Revue 1914 s. 152)
ro
Brožel
* e k , A. Eugenika nauka o zušlechtění a ozdravění lidu. Pražské l.dove revue, b.n., roc.7.. c. 6, s. 2
3 ?
tamtéž
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rozplozovací, nebo zakládáním státních genealogií a zdravotních matrik, nebo docílením
umělé neplodnosti a jinými podobnými prostředky." 1

6.3.1

Eugenika, mendelismus

a dědičnost u člověka

Z přesvědčení, že Mendelova šlechtitelská pravidla platí v mnoha případech i pro
člověka. Brožek vyvodil základní pravidla pro předmanželské lékařské prohlídky.
První pravidlo

eugenické

pro

vrozenou

chorobu

dominantní

-

zcela eugenicky

nežádoucí jsou sňatky, kdy je nejméně jeden ze snoubenců zatížen vadou podmíněnou
dominantní alelou.
Druhá pravidlo

eugenické

pro vrozenou chorobu recesivní - v případě, že jsou oba

snoubenci zdraví, ale pocházejí zrodů, ve kterých se objevuje vada podmíněná recesivní
alelou, je sňatek nežádoucí a nelze jej povolit. Nežádoucí je i partnerství, kdy je i jeden ze
snoubenců (ze zatíženého rodu) viditelně zdravý, protože nelze s jistotou vyloučit, že není
Přenašečem recesivní vlohy. Paralelně je třeba odsoudit a znemožnit příbuzenské sňatky,
Při kterých je vyšší pravděpodobnost setkání dvou přenašeču nevhodné dispozice.

V Zušlechtění

lidstva\

podobně i v knize Eugenika, nauka o zušlechtění

a ozdravěni

Hdu3, Brožek uvedl nejčastější tělesná postižení, duševní a nervové poruchy a nemoci, o
jejichž jednoduché dominantní či recesivní dědičnosti se dobově spekulovalo. Podobný
Přehled publikoval i Vladislav Růžička v publikaci Biologické základy eugeniky (1923) .
Z Brožkova přehledu vybíráme: brachydaktylie s přidruženou polydaktylií, rozštěp
Patra, achondroplasie. albinismus, tremor hereditaris (vrozený třes), pseudohypertroíie
SVa

'ů, astigmatismus. strabismus, zelený zákal, daltonismus, nystagmus, arteriosklerosa,

, Tamtéž
; Brožek. A. Zušlechti"'ni lidstva. Praha: Fr. Topič, 1914, s. 68
R

ůžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s.

Polemický výklad v předcházející kapitole
"laky neustálenými?, s. 348 386
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herno Ulic. diabetes mcllitus, hluchoněmota, slabomyslnost těžší (idiotie), lehčí (imbecilita),
šílenství, sebevraždy, zločinné a perversní povahy, alkoholici, náměsíční,

sebevrazi.

Slabomyslnost Brožek považoval za recesivně děděnou. Předpokládal při ní spojení
četných nedostatků jako neschopnost počítání, opakování vět, naučit se číst a psát. Často ji
spojoval s náchylností k alkoholismu,-jež sám o sobě byl považován za její vrozenou
součást. 1

O patologické dědičnosti vnitřních orgánů Brožek soudil, že je možné hovořit pouze o
jakési dědičné náchylnosti určitých orgánů k určitým chorobám (o dědičné snížené imunitě
vůči

nemoci).

Tak

např.

sliznice

nosu

a

jícnu

může

být

dědičně

náchylná

k nachlazení, zápalům plic. tuberkulóze, záškrtu a angíně.
„Jest dosud velmi pravděpodobno, že sice alkoholismus, příjice, otravy olovem, rtutí,
fosforem, pak mnoho neblahých zvyků, jako přílišné používání narkotických prostředků,
nikotinu, kokainu, opia, morfia, chloroformu a jiných mohou podporovati mimo celkovou
slabost tělesnou i různé vrozené nemoci duševní, jako vývojové poruchy zubů, kostry, oči,
nervové soustavy, zvláště idiotii, mikrocephalii, hydrocephalii. hluchoněmost, zakrslý
vzrůst, epilepsii, znetvořené ruce a nohy a jiné, ale není dosud zjištěn přesný vztah těchto
V« ,

~>

činitelů ke jmenovaným známkám degeneračním.""
„Neboť nesmí se zapomínali, že tito lidé zničeni byli pravděpodobně jen právě tím. že
Pro vrozené slabosti a nedostatky nedovedli vzdorovali rušivým vlivům prostředí, jež zde
d

alo podněty k propuknutí tlumených, jim vrozených zlých faktorů. Prostředí pak působíc

dále trvale rušivě ve smyslu ..přirozeného výběru", očišťuje tím společnost od slabých.
Ponechávajíc jim v ní toliko zdravá a silná individua, snadno vzdorující." 3

2
3

brožek, A. Zušlechtění

lidstva. Praha: Fr. Topič, b.n., s. 89

Tamtéž, s. 83
Tamtéž, s. 85
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6.3.2

Sociální péče, výchova a vzdělání

Z mendelistických představ vychází i Brožkova úvaha o roli výchovy a vzdělání.
Připustil, že se na variabilitě znaků a jejich dědičnosti vnější prostředí podílí, ale jeho
možnosti jsou zcela předurčené zděděnými genetickými predispozicemi, které jsou podle
Brožka nepřckročilelnou

hranicí:

není v moci výchovy tvořili, nýbrž jen říditi rozvoj

daných již vrozených znaků a schopností tak. aby se vlohy výchovou vypěstěné na různý
stupeň též spojily v harmonicky sladěný celek." 1 Logicky tedy: „Výchovou mohou se sice
zlé a závadné schopnosti tlumiti, do jisté míry i v jedincích potlačiti, dobré pak zesíliti. leč
z povahy a vrozené podstaty jednotlivcovy těžko lze je nadobro vymýtiti." 2
Každá forma sociální péče včetně ochranné instituce (ústav) a podpory biologicky
nehodnotných

individuí a antisociálních

živlů

musí být doplněna silnou profylaxí

znemožňováním sexuálního styku a omezováním sňatků/ Brožkovo pojetí použil i Jaroslav
Kříženecký (1896 - 1964).

B r o ž e k , A. Hlavní pozorovací metody v nauce o dědičnosti. Výroční zpráva cis. král. státního gymnasia
y ^ s l a v i za školní rok 1910
1911. s. 23
1 a|

3

ntéž, s. 29
Brožek, A. Eugcnika,

nauka o zušlechtěni

a ozdravěni lidu. c.d., s. 15
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6.4

JAROSLA V KŘÍŽI:NECKY

(1896 - 1964) A PÉČE O DĚTI A

MLÁDEŽ

Představitel již stabilního českého eugenického spektra byl genetik a zoolog Jaroslav
Kříženecký ( 1 8 % - 1964)'. Podle Janka: „Dá se říci. že se pokoušel antimendelisticky, a
do jisté míry i antidarwinisticky, zhumanizovat tehdejší eugenické hnutí."" Soudil totiž, že
tělesné zdraví a duševní zdatnost nespočívá pouze na zděděných dispozicích, ale i na všech
činitelích, které působí na vznik a vývoj zárodku, na kvalitě výchovy a sociální péči.
Vedle Brožkovy představy nabídl zcela odlišné pojetí eugeniky. které vypracoval na
mylné lamarckovské myšlence dědičnosti získaných znaků. Ve svých 15ti letech se nechal
značně ovlivnit výsledky pokusu s laboratorními

zvířaty vídeňského biologa

Paula

Kammerera (1880 - 1926), který předložil vyšší stupeň Lamarckova výkladu dědičnosti
získaných vlastností. S odvoláním

na Kammererovy

výzkumy Kříženecký v r.

1915

vysvětloval dědičnost získaných znaků v souvislosti s lékařstvím a s úkoly sociální politiky
v příspěvku do I laškovcovy Revue Otázka dědičnosti
praxi eugenickou

získaných

vlastnosti, její význam pro

a úkoly sociální politiky. (I laškovcova Revue, 1915) 3 .

V r. 1926 se prokázal podvod Kammererových závěru a to definitivně znamenalo i pro
Kříženeckého konec spekulacím o dědičnosti získaných vlastností. 4 Kříženecký byl nucen

' Jako 14ti letého středoškoláka, který se soukromě vzdělával v oboru biologických věd v Bakteriologickém
ústavu Vladislava Růžičky, významně ovlivnil tehdy ještě středoškolský prof. PhDr. Emmanuel Radl (1873
>942, profesor filozofie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze) svou knihou o vývojových
teoriích. Kříženecký začal nahlížet na otázky přírodovědy s větším nadhledem. Ve 14ti a 15ti letech po
entomologických prvotinách publikoval zoologické studie o degeneraci, fyziologii rozmnožovaní a o vývoji
dědičnosti. Později se dostal i k otázkám eugeniky a sociologie. Do svých 24 let publikoval na 106 stati,
z nichž alespoň polovina byla z oboru eugeniky a sociologie. Z oboru genetiky a š l e c h t i t e l s t y í hospodářských
zvířat, kterému se soustavně začal věnovat ve 30. letech, publikoval přibližně 650 časopiseckých stat. a
knižních publikací.
,
,
. ...
-U/IOIU)B
' í ž e : Orel, V. Kříženeckého idea dědičnosti ve vývoji eugeniky. In Technokraae
v
"
l9
50). Praha- Archiv A V ČR a Institut základů vzdělanosti, společné pracoviště UK a A V ( R. \>>h s. № 150
; O r e l , V . Kříženeckého idea dědičnosti ve vývoji eugeniky. c.d.. s. 149
Kříženecký

I Otázka dědičnosti získaných vlastností, její význam pro praxi eugemekou a úkoly sociální

Politiky. Revue. Neuropsyehopathologie,

therapie,Jysikálni

medicína,

veřejná hygiena, lékařství

soaatm,

dědičnost a eugenika. 1 9 1 5 , roč. 12
Blíže: Orel, V. Kříženeckého idea dědičnosti ve vývoji eugeniky, c.d., s. 14 >
ct.irns,livou
P
»ul K a m m e r e r studoval dědičnost získaných znaků. Nejznámější pokusy provedl s - p r i
Wytes ohstetricans)
O b e c n ě se většina ropuch k páření vrací do vody. Aby se samečci pndrzovat samičky,
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mnohokrát přiznat svůj lamarckovsko-kammererovský omyl, který paradoxně stál u velice
moderních, dodnes platných sociálně lékařských a pedagogických poznatků.
V r. 1917, podobně jako Haškovec a VI. Růžička, uvítal zřízení ministerstva sociálních
věcí, jehož cíle spatřoval právě v uskutečňování eugenického programu. V pozdějších
letech po r. 1918 se začal systematicky.včnovat problematice šlechtitelství hospodářských
zvířat a syntéze šlechtitelství a mendelismu (v letech 1928 - 1929 absolvoval studijní pobyt
v USA).
Po

druhé

světové

válce

byla

na

proslulém

zasedání

Všesvazové

akademie

zemědělských věd V. I. Lenina v r. 1948 mendelovská genetika označena za reakční
pavědu a nahrazena představou dědičnosti získaných znaků ruského genetika a šlechtitele
Trofima D. Lysenka (1898 - 1976). Jaroslav Kříženecký společně s Paulem Kammererem
byl Stalinovými dogmatiky označen jako Lysenkův předchůdce a vizionář. 1

6.4.1

Kříženecký - negativní

eugenik

Významný biolog vystupoval jako kritik filozofie pozitivně eugenické teorie o
vyšlechtění

kvalitnějšího lidského druhu řízenou genetickou politikou. Obdobně jako

1'oustka, zdůrazňoval nebezpečí sociálně darwinistického uchopení Darwinova přírodního
boje: Darwin a vývojová teorie (1932) a Boj o život a dohoda k životu. (1940). Jaroslav

vytvoří se jim na předních končetinách rohovíte výstupky. Ropuška starostlivá se však nepari vevode.^
Kammerer prohlásil že když byly přinucené pářit se ve vodě, samečkům se vytvořily na předních končet.nacn
zabarvené rohovité výstupky, které jejich potomci zdědili. V r. 1926 bylo odhaleno, že barevné vystupky
jednoho z vystavovaných exemplářů byla pečlivě vstřik,iutá pod kůži čínská tuž. Zanedlouho po odhalen,
Kammerer spáchal sebevraždu.
Blíže: Orel, Vítězslav, kříženeckého idea dědičnosti ve vývoji eugeniky, c.d., s. 14)
..
Blíže k situaci výzkumu a výuky genetiky po roce 1948 v Československu: Orel. V. Historicky výzkum při
obnovování genetiky v Brně po roce 1948. DIT, 2005, roč. 38., s. 31 - 5 4
kysenko podobně jako Paul Kammerer brojil za lamarckovskou představu dědičnost, ^ k a n y c ^ N
^y
^ a k genetik. V nedostatku potrav in sužovaném Sovětském svazu se dostal do prizně J o s f ^
^
H.o
kalina a ovlivnil na dvě desetiletí od roku 1930 zemědělskou politiku Sovětského ^va/u a ^
« v>x u x n h
b|(
* u . Stalinovi nasliboval vyšlechtění produktivnějších plemen hospodářských zvrat a tš ^ v ' Osu
kysenkovi kritici byli umlčeni a odstraněni. Lyscnko své závěry nikdy nepotvrdil, jeho předpovědi
nesplnily a s pádem Stalinova kultu, upadl i on do nepřízně.
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Kříženecký byl zatvrzelý odpůrce nacistického zneužití genetiky evoluční

biologie

v rasových zákonech.
Jako teoretik se Kříženecký snažil o výklad dědičnosti získaných vlastností pro řešení
problémů sociální politiky dvěma rovinami přístupu: a) požadavkem ucelené péče o
člověka od jeho početí, v prenatálním a perinatálním období vývoje, výchovou a
příznivými životními podmínkami nejméně do doby. kdy dospělý člověk začne produkovat
pohlavní buňky a volit si partnera; b) hledáním prostředků k vymýcení chorobných
dispozic z lidské populace.
Metodicky se Kříženecký zařadil mezi selekčně negativní eugeniky. Druhému pólu
oponoval tvrzením, že prostě o jakékoliv podobě racionálního chovu člověka nelze jak
z etických, kulturních, ale i věcně biologických důvodů hovořit. Souhlasil však se
záměrnou výchovou k eugenickým hodnotám při výběru partnera

především ve vkusu a

zájmu o zdraví: „Vzbuditi u něho též jakýsi biologický, eugenický instinkt pohlavní." 1
Kříženecký shodně se všemi představiteli českého eugenického proudu považoval za
eugenický nežádoucí a společensky nebezpečné jedince nervově, duševně a zdravotně
dědičně zatížené, alkoholiky a asociály stižené kapavkou, syfilis a patologickou zločinností.

6-4.2

Vnitřní a vnější podmínky vývoje člověka

Na rozdíl od Brožka byl Kříženecký přesvědčen, že žádný znak není absolutně dědičný,
tak aby byl určen pouze svým genem; soudil, že znak je zároveň produktem vnějších
Podmínek a je otázkou jak se biologická dispozice prosadí proti vnějším činitelům. 2
Kříženecký byl toho názoru, že vnější prostředí je schopné vyvolat
dědičného charakteru

a vyvodil

tak tvrzení, že budc-li

změny

v organismu i

chtít eugenika

ovlivňovat

biologickou hodnotu člověka, musí jít cestou úpravy vnějších činitelů jeho vývoje. 3

kříženecký, J. Kapitoly o eugemce. c.d., s. 29
J kříženecký, j. Dědičnost a škola. Brno : Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 194., s. 7
2

kříženecký, J. Kapitoly

o ciigemcc

c.d., s. 25
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Rozsah své eugeniky vyjádřil pregnantně: „Zájem eugeniky nekončí - obrazně řečeno oplozením vajíčka, nýbrž musí se upínati k celému vývoji zárodku a plodu, a to nejen po
dobu jeho vývoje v matce, nýbrž i po porodu, po celé dětství, až takřka do doby, kdy tento
jedinec počne dávati život novým potomkům. A tu začíná zájem eugeniky znova, neboť
jest třeba, aby eugenika pečovala i o zárodečnou a dědičnou hmotu ještě dříve, než tato
vytvoří při oplození vajíčka semenem nový zárodek, jíž v době, kdy zárodečná a dědičná
hmota jest ještě v pohlavních žlázách rodičů (ve vaječnících a ve varlatech), neboť i v této
době může býti tato hmota pozměněna, a to vnějšími vlivy tak, že se to může projevili ve
zdatnosti potomstva; zvláště o změny a poruchy zde jde, působené např. výživou nebo
alkoholismem, syfilitickým jedem a.j." 1

(>•4.3 Úprava vnějších podmínek

vývoje a života

člověka

Prevcncc je důležitější než samy nevhodné živly již

existující.

Kříženecký se nakonec spokojil s hypotézou; co podporuje
kvalitativně

i kvantitativně.

život,

podporuje

Přesněji vyjádřeno: co zvyšuje životní úroveň,

jej

působí

eugenicky příznivě, a co zhoršuje životní podmínky, působí dysgenicky a nepřijatelně;
jelikož nepříznivé vnější podmínky znemožňují vývoj jedince a tím narušují populaci, je
ochrana životní úrovně ochranou kontinuity vývoje. Vnější podmínky působí nejen na
v

ývoj, ale také na kvalitu „dědičné konstituce". 2 Z těchto tezí vyplynul Kříženeckého

základní eugenický programový postoj a to péče o mládež a ochrana dětí. boj proti hladu,
soustavný boj proti alkoholismu a pohlavním nemocem podpořený eugenickou reformou
2

'votního stylu a bytových podmínek.

I Tamté/, s. 26
Srovnej: Kříženecký. J. Kapitoly

o eugeniee.

c.d., s. 34
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6.4.4.I Eugenický význam péče o mládež
Ze sociálně pedagogického hlediska se zdá být nejpodstatnější Kříženeckého postoj k
péči o mládež a ochraně dětí, které podrobně rozpracoval v příspěvcích do Haškovcovy
Revue a publikacemi: Ochrana mládeže a eugenika (1906), Význam ochrany mládeže a
péče o ni pro eugeniku (1916), Kapitoly o eugenice (1922) a Dědičnost a škola (1942).
V r. 1916 poukázal Kříženecký na význam ochrany mládeže a opakovaně odmítl názory
selekčních eugeniku, kteří považovali ochranu a péči o slabé, choré, vadné, méněcenné a
sociálně

nehodnotné

za dysgenický

(rozuměj: opak eugenický) a

pseudoeugenický

program. 1
V argumentaci dovodil, že ochrana mládeže a eugenika mají identické cíle, které se
shodují jednak v ochraně nových generací před jejich kvantitativním a kvalitativním
oslabením a znehodnocením a jednak v péči o vyvíjející se generace, aby se vyvinuly
v lepší, silnější, zdatnější a sociálně hodnotnější, než byly generace minulé. 2 IZugenický
program Kříženecký vrh! zcela mimo rámec přírodních věd: „Eugeniku nelze budovati na
přírodním výběru přejatém z volné přírody, právě proto, že eugenika jest disciplínou
sociologickou - týkať se společnosti lidské - a ne biologickou." 3
Prvním společným bodem ochrany mládeže a eugeniky byl boj proti dětské, speciálně
kojenecké úmrtnosti - eugenickou rétorikou boj proti kvantitativnímu oslabování nových
generací stále se snižující natality. Proto by se eugenika měla zabývat péčí o rodičky a
kojence a to nejen při a po porodu, ale také před porodem. Podle Kříženeckého by další
snižování dětské mortality vedlo ke kvalitativnímu vylepšení populace. „Ochrana a péče o
'"nládež tedy tím, že posiluje litlský život v jeho vývoji a rozvoji, a sice právě tím, že
Posiluje život dětský v jeho vývoji a rozvoji, tedy život slibný a slibující, posiluje a

Kříženecký, J. Význam ochrany mládeže a péče o ni pro eugeniku. Revue. Neuropsychopalhologie,
u.fysikútní medicína, veřejná hygiena, lékařství sociální, dědičnost a eugenika. 1916, roč. 8.. s. 66
1 Kříženecký, Jaroslav. Význam ochrany mládeže a péče o ni pro eugeniku. c.d.. s. 67
Tamtéž, s. 70
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povznáší i život a životnost generací budoucích a spěje k jich zušlechtění — jde ve směru
ideálů eugenických." 1
Nedílnou součástí péče o mládež musí být aktivní a vědomé výchovné vedení, které by
umožňovalo vývoj vlohám ve smyslu sociálního života příznivých a naopak dispozice
eugcnicky nepříznivé utlumovat. Eugeoická výchova musí v člověku probouzet touhu po
zdraví a pocitu zodpovědnosti. „Již od dětství, od prvého roku do školy musí býti v člověku
vzbuzován ideál zdraví a uvědomění, že zdraví jest základ všeho ostatního, první, oč musí
jiti člověku." 2
Podle Kříženeckého je eugenická výchova a ochrana mládeže zvláště nepostradatelná
pro děti, ze kterých by se za běžných poměrů nemohla vyvinout sociálně zdatná a
biologicky cenná individua. Soudil, že z duševně vadných a nervově defektních, tělesně
postižených, nemocných a slabých lze

vychovati individua, jež jsou schopna samostatně

čestně uhájiti svou existenci a svou prací platně se zúčastniti na všeobecném sociálním
životě v ohledu duševním i hmotném."' I napříč zkušenosti téměř bezvýsledné péče o těžce
duševně abnormální dětí, má jejich výchova a ústavní péče společenský a eugenický
význam. „Tedy i péče o těžce vadná individua jest ve smyslu eugeniky, neboť, celkově
řečeno, zbavuje - okamžitě a do jisté míry i pro budoucno - společnost elementů vadných,
sociálně negativních a společenský život vůbec brzdících a obtěžujících." 4 Nakonec i péče
o defektní děti a mládež obohacuje a posiluje nové generace v cugenickém smyslu
kvantitativně i kvalitativně. 5
„Neochranou mládí a ponechání jeho vlivu nepříznivých poměrů životních by tedy byla
zdatnost nové generace poškozena tím více; stejně však možno ochranou a péčí o mládí,
Povznést jeho životní a tím i vývojové míry, tím více posil iti zdatnost nové generace." 6

1 Tamtéž, s. 68
Kříženecký, J. Kapitoly o cugenice. c.d.. s. 44
( Kříženecký, J. Význam ochrany mládeže a péče o ni pro eugeniku. c.d., s. 68

i

5 Tamtéž, s. 69
, Tamtéž, s. 68
Tamtéž, s. 70
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Kříženecký tedy doporučoval podporovat sociální zařízení, neboť vlivy prostředí
„vymazávají" z plazmatu

lidského

pokolení

„zápisy"

nepříznivých,

k degeneraci

a

méněcennosti vedoucích vlivů minula a „vyrývají" následky příznivých poměrů dneška,
aby mohly být zachovány pro generace budoucí. 1

V předcházejícím oddíle jsme se zmínili o Kříženeckého představě péče o těžce vadné
děti a mládež. Důležitým aspektem ústavní péče je izolace např. nebezpečených alkoholiků,
ale také omezení plodnosti. Od Haškovce přejal negativní selekční instituci - regulaci
sňatků s cílem omezení plození potomstva: „přímým vyloučením méněcenných individuí
z účasti na plození generací budoucích, znemožněním a zabráněním přístupu jich k aktu
plození, ať již se toto děje jakoukoli cestou." 2

6.4.4.2 Regulace sňatku eugenicky

nežádoucích

Regulaci sňatků Kříženecký považoval přinejmenším za perspektivní eugenický nástroj.
O předmanželských zdravotních prohlídkách pojednal v Ochrana
(1906), Příbuzenské

sňatky, jich

b io logicko-léka řské pro zákonnou

význam pro potomstvo
úpravu příbuzenských

mládeže

a oprávněnost

a

(b.n.).

eugenika
Zásady

sňatku (1917). Ale na rozdíl od

Haškovce byl Kříženecký mnohem radikálnější, když předpokládal, že by měl být
preventivní charakter tzv. sňatkových vysvědčení okamžitě nahrazen úplným zákazem,
příp. ústavní izolací dědičně zatíženích osob. ' Při novelizaci sňatkového

zákona by měla

být zavedena povinnost výměny vysvědčení mezi snoubenci, i mezi rodiči.
V příspěvku do Haškovcovy Revue Návrh na zavedení povinné lékařské prohlídky
sňatkem

a sňatkových

zákazu

(1917) Kříženecký referoval o návrhu

BIÍ že: Orel, V. Kříženeckého idea dědičnosti ve vývoji eugeniky. c.d., s. 146
1

Kříženecký, J. Význam ochrany mládeže a péče o ni pro eugeniku. c.d., s. 59
Kříženecký, J. Kapitoly o eiigcnice. c.d., s. 29
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před

mnichovského

Lékařského spolku na zavedení povinné lékařské prohlídky a zákazu sňatků. 1 Přiklonil se
k tomu, aby předmanželskými poradci byli lékaři, kteří složí příslušné zkoušky, všechny
státní instituce a ústavy by měly být jejich šetření nápomocné, měly by být vedené školní
zdravotní výkazy, jako odvolací instituce by měl být zřízen státní výbor složený
z odborníků, ženy by měla vyšetřovat Lékařka a mělo by se opustit od vyšetření genitálií.
Sňatek by měl být odepřen v případě diagnózy: a) nakažlivé choroby, b) lepry, c) těžkých
duševních chorob (epilepsie, idiotie, progresivní paralýza, demetia praecox, manickodepresivní šílenství, imbecilita vyššího stupně, těžké psychopatické dispozice a hysterie), d)
chronických otrav (alkoholismus, morllnisinus, kokainismus).
Kříženecký by ovšem uvítal i eugenickou sterilizaci. Byl si však vědom, že by její
přijetí bylo obtížně realizovatelné.

Kříženecký, J. Návrh na zavedení povinné lékařské prohlídky před sňatkem a sňatkových zákazů. Revue.
^Wopsychopulhologie,
eu

genika.

iherapie a/ysikální

medicína, veřejná hygiena, lékařství sociální, dědičnost a

1917, roč. 9.. s. 371
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6.5

VLADISLAV RŮŽIČKA (1870 - 1934) A ADAPTIVNÍ EUGENIKA
„ Pak pochopí se, že eugenika, snažíc se, o regulací množení, odpovídající

poměrům,

buduje ne/vlastnější

plného ocenění se strany všech
Razíťdráhy

Poslední

základy státu, národa a společnosti

přirozeným

vůbec a zaslouží si

zúčastněných.

nové kultuře bratrství a.míru. "'

námi

zmíněný

představitel

českého eugenického

hnutí

meziválečného

Československa je genetik, profesor lékařské biologie Vladislav Růžička (1870 - I934). 2
(Blíže: Příloha XIII - Vladislav Růžička (1870 - 1934))
Na počátku 30. let publikoval nejobsáhlejší dílo české eugeniky: Biologické

základy

eugeniky (1923). Na bezmála 900 stranách podrobil polemické kritice postoje a poznatky
z oblasti dědičnosti, genetiky a vývojové mechaniky člověka a zdůvodnil základní teze
české eugeniky, sociální genetiky a národní eugeniky.
V poslední 3. kapitole Požadavky eugenické z hlediska biologického
genetika a národní eugenika1

definoval eugeniku jako

Knihy III. Sociální

vědu o činitelích ovládajících

vývoj člověka jako součásti celku, jako člena společnosti a o prostředcích, jimiž by se
docílilo náležitého

uplatnění ochrany oněch

činitelů.""1 Správná eugenika

vede ke

„...zvelebení sociálně biologické zdatnosti potomstva, ... se zřetelem k celku, tedy se
zřetelem k národu, lidské společnosti, lidskému druhu." 5
Z Růžičkova (VI.) sociálně-biologického zvelebení vycházel i Kříženecký v Kapitoly o
eugenice (1922).

Růžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s. 742
" Vladislav Růžička sc narodil 2. 7. 1870 v Brně a zemřel 16. 1. 1944 v Praze. Jako absolvent lékařské fakulty
Působil od r. 1900 na asistentském místě hygienického ústavu. V r. 1907 byl habilitován pro všeobecnou
biologii a experimentální morfologii. Od r. 1917 řádný profesor. V letech 1924/1925 a 1930/1931 děkan
lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
4
5

Tamtéž, s. 707
Tamtéž, s. 707
Tamtéž

742
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6.5.1

Sociálně-biologická

zdatnost

Pozitivní eugenika, zvláště pak rasová hygiena se často ztotožňovala se snahou o
zušlechtění lidstva prostřednictvím úpravy a regulace manželství. Cílený chov ve smyslu
šlechtění, který představovala, VI. Růžička naprosto odmítl. Domníval se, že skutečné
pozitivně eugenické zušlechtění lidstva je možné pouze výchovou k určitým mravním a
kulturním hodnotám. Nedovedl si však představit obecně platné a dějinně neměnné
společensko-kulturní nebo dokonce biologické normy. Představa pozitivní eugeniky byla
pro VI. Růžičku utopií.
VI. Růžička navrhl zacílit na sociálně-biologickou zdatnost, čili normální organismus,
který by vycházel z předpokladu, že zdraví a normální tělesný a duševní vývoj podporují
tělesný a kulturní posun lidské společnosti. Podle Růžičky (VI.) sociálně a biologicky
normální organismus je hodnota v čase neměnná a všem lidem společná. „Biologická
zdatnost jest statkem pro jednotlivce, rodinu, národ i druh lidský ve všech dobách
nejcennějším."
Sociálně-biologická zdatnost vychází z předpokladu, že se na vývoji a kvalitě každého
znaku stejnou měrou podílejí vnitřní a vnější činitelé, na jejichž harmonii závisí normálnost
znaku. Proto Růžičkova (VI.) eugenika spočívá ve

vybádání činitelů ovládajících vývoj

člověka jakožto součásti celku národního, jako člena společnosti lidské a péčí o prostředky,
jimiž by se docílilo náležitého uplatnění a ochrany oněch činitelů při vývoji každého
jednotlivce." 2

, Tamtéž, s. 708
" Tamtéž
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6.5.2

Vnitřní a vnější podmínky vývoje člověka

Potom biologická zdatnost individua závisí na harmonii mezi vnitřními a vnějšími
podmínkami vývoje. 1
Eugenika by se podle VI. Růžičky měla zabývat úpravou a péčí o vnitřní a vnější
podmínky vývoje, které by umožnily normální vývoj člověka.
Péče o vnitřní podmínky vývoje (genotyp) by měla spočívat v úpravě dysgenických
znaků na takový stupeň, jaký je srovnatelný s pojmem normální konstituce 2 a schopný
dalšího přirozeného a samočinného vývoje. „Proto se dožadujeme všestranné biologické,
sociální a kulturní zdatnosti potomstva a hlásáme boj proti každému porušení konstituce
normální." 3

Podobně jako Kříženecký i VI. Růžička soudil, že vliv prostředí je mnohem silnější než
přírodní, příp. umělý výběr a genetická výbava. „Vlohy však nejsou ještě organismus,
nejsou především ještě individuum. Organismus, individuum tvoří se sice na základě svých
vloh, ale působením zevních činitelů. Organismus není dán svými vlohami, svou progenní
konstitucí, nýbrž svými znaky. Táž konstituce za různých zevních okolností vytváří různá
individua." 4
Podle VI. Růžičky geny na zevní prostředí reagují přizpůsobením - adaptací. Proto by
měla mít všechna eugenická opatření sociální charakter a měla by se vést k individuální a
veřejné hygieně a ke všem sociálním prostředkům, jimiž se zlepšuje hospodářské postavení
člověka shodně se zdravotnictvím.

' Blíže: Růžička, V. Biologické

základy eugeniky. c.d., s. 719

~ Blíže: Růžička, V. Biologické
4 Blíže: T a m t é ž
Tamtéž, s. 724

základy eugeniky. c.d., s. 720
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6.5.3

Zavedení adaptivní

eugeniky

VI. Růžička dospěl k závěru, že má-li být eugenika úspěšná, musí princip
nahradit princip přizpůsobení.
adaptivní eugeniku,

výběru

Odtud také zavedl vedle klasicky selektivní eugeniky tzv.

která zastřešila Kříženeckého tendence v českém eugenickém hnutí a

stala se opakem selektivní eugeniky.-Nepřestal ovšem souhlasit s negativně selektivní
eugenikou, o které se domníval, že i přes mnohé sociální, kulturní, společenské a lidské
překážky je za určitých podmínek uskutečnitelná.
Naopak o pozitivně selektivní eugenice soudil, že by příliš zasahovala hluboko do práv
sebeurčení a osobní svobody, že je absurdní, nehumánní, nebiologická a uskutečnitelná
pouze za předpokladu, že by se potřeby jedince ztotožnily s požadavky vyššího celku.'

6.5.4

Eugenické

požadavky

Požadavky adaptivní eugeniky VI. Růžička sumarizoval do několika bodů: 2 „Konečně
jest zjevno, že zařízení, jichž se eugenika dožaduje, nemohou míti ráz jiný, než ráz sociální
péče."-'
Požadavky adaptivní eugeniky:
1. Všestranná
venkovského

péče o zachování

obyvatelstva.

a přímého

sociálně

biologického

stavu

Obdobně jako Kříženecký považoval i VI. Růžička venkov za

kmen národa, r něhož se národ neustále
2. Péče o pěstění

plodnosti

ohrožuje.

všech talentu a jejich přiměřené

rozmnožování

úpravou školství a

sociálních poměrů.
3. Boj proti
4. Boj proti
v

alkoholismu.
zločinnosti

a méněcennosti.

Eugenickou sterilizaci by VI. Růžička

některých případech uvítal. Byl však skeptický a její otázku nepokládal za zralou.

' Blíže: Růžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s. 72.1 - 724
~ Blíže: Růžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s. 724 742
Růžička, V. Biologické základy eugeniky. c.d., s. 707
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Německý sterilizační zákon z r. 1933 přivítal jako výrazné prolomení kontinentální
legislativy a eugenický přínos.
5. Všestranná péče o těhotné a rodičky zvýšením vzdělání porodních bab a zajištění
podmínek umožňujících normální vývoj a výživu plodu.
6. Zákony k ochraně plodu a normální porodnosti.

„Nesmí býti dovoleno vyhánění

plodu mimo důvody lékařské, které ovšem mají vzíti v individuelní úvahu i sociální
poměry a eugenickou vhodnost. Zdůrazniti jest velký eugenický význam manželství,
v němž se přirozené plodnosti nejlépe využitkuje." 1

7. Všestranná zdravotní a kulturní péče o kojence a děti, ochrana mládeže se zvláštním
zřetelem k normálnímu pohlavnímu vývoji za účelem dospění normálního tělesného i
duševního vývoje, což je základ pro vývoj pohlavních buněk.
8. Založení lékařských

eugenických poraden za účelem poskytování informací ve věci

volby povolaní a uzavření manželství.
9. Zavedení

zdravotních

matrik, které by evidovaly zdravotní stav, popis eugenický

významných znaků, výčet talentů a povahových rysů atd. Zdravotní matriky by umožnily
přehled o kvalitě a směru tělesné a duševní zdatnosti člověka počínaje od jeho narození.
Kromě eugenického výzkumu by měly zdravotní matriky velký význam například při volbě
povolání atd.
10. Zavedení

zdravotních

vysvědčení pro snoubence

na základě dědičného rozboru

rodokmene jakožto podmínky uzavření sňatku. VI. Růžička soudil, že rodina je instituce,
kterou je třeba chránit nejen právně, ale i lékařsky, protože na její biologické zdatnosti
závisí její hospodářský, sociální i kulturní úspěch; na rodině záleží úspěch státu. Aby
manželství odpovídalo po zdravotní stránce svému účelu, je zapotřebí: a) vzájemná ochrana
manželů proti nakažlivým chorobám (pohlavní nemoci a tuberkulóza); b) zajistit, aby
choroby manželů znemožňovaly účel manželství (plození, donošení a výchovu dětí) a

' Tamtéž, s. 725
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neohrožovaly zdraví jejich dětí (syfilis, chronická kapavka, tuberkulóza, nervové choroby,
slabomyslnost a alkoholismus); c) zaručit péči o zdraví dětí. Předmanželské prohlídky by
měly šetřit zda-li jeden ze snoubenců neohrožuje zdraví druhého a není-li nakažen nemocí,
která by znemožňovala zplození, donošení a výchovu dítěte.
I 1. Výsledky
administrativní

eugenického
reformy

výzkumu

by měly

být podkladem

pro

legislativní

a

tzv. národní eugeniky. Jejím úkolem by měl být výzkum

zákonitostí vývoje národa. Myšlenka národní eugeniky se v českém eugenické prostředí
stupňovala

s nabývající

vážností

vzniku

samostatného

Československa

a

rasově

hygienickými tendencemi nacionálního Německa v meziválečném období.
12. Požadavky totožné s požadavky zdravotnictví.

Adaptivní eugenika klade důraz na

hygienu vody, půdy, světla klimatu, výživy, oděvu, bytových podmínek, zaměstnání, na
profylaxi nemocí, zákony na ochranu před pohlavními nemocemi, na rozvoj zdravotnických
a lázeňských zařízení

nemocnic, sanatorií, školních institucí a závodních lékařů, všech

zařízeních umožňujících lékařskou pomoc a ošetřování nemocných, rekonvalescentů,
invalidů, chorobince, chudobince, jídelny pro mládež, ťeriální kolonie, všechny zařízení o
méněcenně, zvi. slabomyslné, orthopedie. tělovýchova, sport, skauting, abstinentismus,
pojišťování mateřství, nemocenské, penzijní a starobní pojištění, péče o školství a vzdělání,
zejména decentralizace kultury, zastavení rozrůstání měst atd. Všechna tato opatření mají
vést uměle vytvořené životní prostředí kulturního člověka co nejblíže k přirozeným
poměrům.
13. Požadavky,

týkající se vlivu, které s největši pravděpodobností

zasahují do sfér}'

vnitřních podmínek vývoje - výživa matky v těhotenství a výživa kojence atd.
14. Státní péči o vědeckou a populární eugenickou
15. Zákonné vybudování

lékařsko-biologické

literaturu.

výchovy mládeže až do doby pohlavní

zralosti.
16. Všeobecná eugenická
počátku školního vyučování

výchova obyvatelstva

zavedením

do čítanek až po vysoké školy.

I 7. Zřízení kateder eugeniky na lékařských
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fakultách.

eugenických

principu

do

18. Povinné

poučováni

snoubenců,

dospělé

mládeže,

vojsku a rodičů

o

významu

eugeniky.

6.5.5

O vlivu výchovy a vzdělání

O výchově jako o vnějším činiteli vývoje VI. Růžička pojednal v Knize 11.. Kapitole 10.
Povaha duševních

znaku a otázka jejich dědičnosti.'

VI. Růžička chápe výchovu jako

vnějšího činitele, který působí na genetické predispozice. „To je velmi významné, neboť
výchova takovýmto buzením a cvičením potencí progenní konstituce duševní vytvoří
činitele (zabraňovací představy, zvyky), přispívají spolu se zkušeností k utvoření oné
odvozené konstituce duševní, která je basí tzv. svobodného jednání, tj. rozumově, ethicky
zdůvodněných

reakcí

dospělého

na zevní

podněty.

Proto nejen zděděná

progenní

konstituce, ale i výchova je spoluvina při vytváření mravního základu člověka, jeho
svědomí, sebevlády a jeho pocitu zodpovědnosti vůči společnosti a jeho okolí." 2

' Tamtéž, s. 392
Tamtéž, s. 398

:
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6.6

KAREL HRUBÝ (1910 - 1962) POSLEDNÍ EUGENIK
Poslední osobností české eugeniky byl genetik prof. dr. Karel Hrubý (1910 - 1962).

který ve svém názorovém spektru čerpal z Brožka. Jeho myšlenky však společensky a
vědecky dobově doznaly podstatného posunu. V r. 1948 vydal soubor jeho přednášek
z oboru eugeniky: Eugenika.

Člověk uzrcadle dědičnosti

(1948). Hrubý si v práci klade

odlišné otázky, hledá nové přístupy a přináší vyšší rovinu eugenické argumentace. Hrubého
práce se pokusila o nalezení nového směru pro eugeniku v poválečném období.
Profesor genetiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vnímal eugeniku jako
aplikovanou

genetiku

člověka,

která

vede

lidskou

společnost

k sociálnímu

a

hospodářskému dobru. Hrubého argumentace staví na legitimním požadavku mít právo na
zdraví a z národohospodářského pohledu mít právo odstraňovat ztrátové položky (dědičně
zatížené).
S myšlenkou, že lze během několika generací docílit úplného ozdravění rodu se připojil
k Brožkovým eugenickým pravidlům a mendelovsky šlechtitelské eugenice.
Soudil, že negativní eugenika (podle Hrubého eliminační
pozitivní eugeniky

(podle

Hrubého tvůrčí

eugeniky)

eugenika) je na rozdíl od

metodicky

pouze

přístupnější.

Nakonec i v šlechtitelských praktikách u rostlin a zvířat musí odstranění nepříznivých a
brzdících činitelů předcházet cílenému šlechtění (tvůrčí eugenika).
V hierarchii profylaktických prostředků uvedl jako nejúčinnější eugenickou sterilizaci a
nejpřijatelnější ústavní péči. „Ideálem humánně demokratickým, bohužel asi ještě hodně
dlouho utopickým, by bylo, aby všichni přímo postižení, kterým v zájmu budoucnosti
národa musí se odpírali právo míti děti, byli zaopatřováni ústavní péčí." 1
Hrubého obzory tvůrčí eugeniky rozšířila nová a diskutovaná metoda

umělého

oplodnění. Umělé oplodnění ve smyslu použití dárcovského spermatu, které si budoucí
matka (příp. i otec) mohou vybrat, otevírá podle Hrubého tvůrčí eugenice rozsáhlé
experimentální pole pro přímou produkci lidí s určitými vlastnostmi. Z badatelského

' Hrubý, k . Eugenika.

Člověk v zrcadle dědičnosti,

c.d., s. 209
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hlediska Hrubý souhlasil, z pohledu

lidského a morálního zcela odmítal jakékoliv

experimenty s člověkem a diskusi zakončil čerti denique fines - je třeba odlišovat věci a
možnosti lidské a božské.
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7.

INSTITUCIONÁLNÍ ZAKOTVENÍ ČESKÉ EUGENIKY
O institucionální zakotvení českého eugenického hnutí existuje pramálo archivní

materie a její výzkumy přinesly pouze kusé informace. Jmenujme alespoň tyto: .lanko, Jan.
Diskuse

k eugenickému

eugeniky".

hnulí

v českých

zemic!?'

a Cuřínová,

Ludmila.

Z dějin

české

Některé informace poskytují výroční zprávy o činnosti České eugenické

společnosti každoročně zveřejňované v I laškovcově Revue.
Z pedagogického
společnost

a

sociálně

pedagogického

hlediska

(1915) osvětovou činnost a Ústav pro

zaštítila

národní

Česká

eugeniku

eugenická

(1924) se stal

výzkumnou platformou české národní eugeniky. Výzkumný ústav měl plnit i státotvornou a
národnostní úlohu samostatného Československa.

7.1

ČESKÁ EUGENICKÁ SPOLEČNOST
Z Haškovcovy činnosti v České zemské komisi pro ochranu dítek a péče o mládež

vzešel návrh na založení instituce, která by spíše charitativní činnost komise doplnila o
profylaktická a preventivní opatření proti nemocem a méněcennosti v duchu eugeniky. V r.
1914 Haškovec sestavil přípravný výbor budoucí společnosti a 2. května 1915 na pražské
radnici vznikla Česká cugenická společnost (dále jen Společnost).
Společnost vznikla za účelem podle § 2 Stanov:

soustavně organisovati práci

v oboru eugeniky a nauky o dědičnosti po stránce theoretické i praktické:
a) pořádati přednášky, kursy, výstavy a sjezdy,
b) vydávati účel i tomu odpovídajícíc knihy a časopisy." 1

' Janko, J. Diskuse k eugenickému hnutí v českých zemích, c.d., s. 30
" Cuřínová, L. Z dějin české eugeniky. b.n.
Stanovy České eugenické společnosti v Praze. Revue. Neuropsychopalhologie,
therapie
afysikálni
medicína, veřejná hygiena, lékařství sociální, dědičnost a eugeniku. 1915, roč. 7., s. 173
176.
Stanovy byly schváleny výnosem c. k. místodržitelství v královstvím Českém ze dne 29. června 1915
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Za předsedu byl zvolen Ladislav Haškovec, místopředsedou Vladislav Růžička a
jednateli Artur Brožek a Jaroslav Kříženecký. Po vzniku samostatného Československa
vystřídal v předsednictví Haškovce Vladislav Růžička.
Publikační prostor si členové společnosti osvojili jak v Haškovcově Revue, tak i
v Časopisu lékařů českých ( l / l 8 6 2 - ) . Adresa České eugenické společnosti byla v ul. Kateřinská 32, Praha 2.
Kromě

vydavatelské

činnosti

Růžičkovy (VI.) Biologické
vydržovala předmanželskou

u

základy
povadnu.

nakladatelství
eugeniky

Františka

Borového,

kde

vyšly

a mnoho dalších publikací, Společnost

Ve skutečnosti nebyla po celou dobu své existence

téměř navštěvovaná.
Po druhé světové válce byla činnost eugenické společnosti obnovena. Záhy však byla
v r. 1952 z moci úřední činnost zastavena s tím. že její úkoly bude vykonávat stát a veřejná
moc.

7.2

ÚSTAV PRO NÁRODNÍ EUGENIKU
První konkrétní představu a úkoly výzkumného eugenického ústavu předložil Vladislav

Růžička ve zmíněných Biologických
v dědičně-ekologických,
otázkách

základech

eugeniky (1923).' Výzkumný záměr by měl

antropologických,

lékařských,

lidovědných

a

národopisných

vést ke zjištění genetické povahy, hodnoty a závislosti na životních podmínkách

tělesných a duševních znaků jednotlivých národů na území Československa. Výzkum by se
měl ubírat shromažďováním statistických poznatku o populaci, zeměpisného rozšíření
zdraví, geniality, talentu, méněcennosti, nemocí, tělesných a duševních normálních a
patologických typů. Na výzkumu by se měli podílet nejen lékaři a biologové, ale i učitelé,
umělci, filozofové a historici.

' Růžička, V. Biologické

základy

eugeniky.

c.d., 737

739
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VI. Růžička požadoval zřízení třech výzkumných ústavů se dvěmi odděleními:
Oslav pro výzkum dědičnosti a dědičnosti u člověku

Ústav pro

ekologické

studium

vývoje

člověka

s cílem studia vnějších příčin

fenotypových znaku. Zvláštní-zřetel by si zasloužilo studium sociálních vlivů a
vlivů průmyslové výroby, městského života, alkoholismu a nemocí.

Ústav pro národní

Dále Oddělení
genetiku,

psychologii

pokusné

(experimenty na opicích) a Muzeum

které by znázorňovalo

pro

srovnávací

jak ontogenetický, tak fylogenetický vývoj

organismů.
Ústavy měly plnit funkci odvolacích institucí pro předmanželská lékařská vysvědčení.
Nové poznatky by měly přispět přinejmenším

k

sebepoznání národa, které je

předpokladem jeho sebcurčení." 1

Vznik výzkumného eugenického ústavu iniciovala Česká eugenická společnost u
příležitosti zřízení ministerstva veřejného zdravotnictví v r. 1917. Vrcholní představitelé
Společnosti zaslali ministru Janu I larbaczewskému připiš se žádostí, aby byly do programu
činnosti ministerstva doplněny základní eugenické požadavky.
Kromě

požadavku

legislativní

opory

předmanželských

lékařských

prohlídek

a

vysvědčení v závěru dopisu, vyžadovala Společnost zřízení hned několika výzkumných
ústavů. Návrh vycházel z Růžičkovy (VI.) představy, takže měl být zřízen Ústav pro
výzkum vývojové

mechaniky

člověka s programem výzkumu všech vlivů působících na

vývoj generací. Ústav výzkumu duševního vývoje člověka a Ustav pro výzkum dědičnosti u
člověka s programem studia dědičnosti u člověka se statistickým šetřením. Pokud by však

' Tamtéž, s. 738
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nebylo možné okamžitě ústavy zřídit, žádal připiš, aby byly stávajícím ústavům při
vysokých

školách

navýšeny dotace, aby se mohly intenzivně věnovat

potřebnému

výzkumu.
Československý

ústav pro národní eugeniku byl nakonec založen v r. 1924. Údaje o

okolnostech jeho vzniku se však různí. Je možné, že založení iniciovala Česká eugenická
společnost, nebo že vznikl ve spolupráci s československým ministerstvem veřejného
zdravotnictví

a

výchovy 1 .

tělesné

Archivní

fond

nebyl

nalezen

a

s největší

pravděpodobností zanikl se zánikem Společnosti v r. 1952. Cuřínová uvádí pouze zmínku o
přidělení poměrně vysoké subvence České eugenické společnosti 22. 5. 1924. která by
mohla mít spojitost se zřízením výzkumného ústavu. Některé zdroje hovoří o ústavu jako o
Státním ústavu československém

národní

eugeniky.

Dochovala se pouze část statutu, ve kterém se v § 2 říká, že:
přírodovědeckému

jest zřízen k lékařsko-

výzkumu všech otázek, jež jakýmkoli způsobem mohou

přispěli

k objasnění veškerých okolností, souvisejících s normálním založením a vývojem individua
a společnosti národní a lidské, jakož studiu otázek eugenické praxe. Je ústavem vědeckým,
jehož členům je volno používati k tomu cíli všech vhodných metod výzkumných. Za tím
účelem je ústav prozatímně rozdělen na: 1. oddělení pokusné, 2. odd. vitálně-statistické, 3.
odd. pro praktickou eugeniku. počet oddělení může býti rozmnožen, ukáže-li se toho
potřeba. Členy ústavu jsou ředitel, přednostové a asistenti oddělení. Se svolením ředitele
mohou se prací ústavních účastnili i osoby mimo ústav stojící.""
V době založení ústavu byl jeho ředitelem a zároveň přednostou pokusného
Vladislav Růžička. Přednostou vitálně-statistického
oddělení

pro praktickou

eugeniku

oddělení

odděleni byl doc. Netušil a přednostou

byl prof. Maťušenko, kterého záhy vystřídal Artur

Brožek.

' Vejnarová, E. Eugenika. In Sociální zdravotnictví.

Výbor přednášek

Edvard Břeský, Praha 1926, s. 51
~ Tamtéž
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sociálně

lékařského

kurzu. Uspořádal

§ 10 stanovil, že povinností ústavu je pořádání kurzů o jednotlivých otázkách, příp.
praktických cvičení. 1 Při jeho rozšiřování by mělo být podle Růžičkových (VI.) návrhů
připojeno

muzeum

pro srovnávací

genetiku,

které by plnilo nejen badatelskou, ale i

osvětovou úlohu.
Adresa ústavu byla totožná s adresou České eugenické společnosti - Kateřinská 32,
Praha 2.
Skutečnost byla ovšem trpká. Z nepravidelné dotace ministerstva zdravotnictví se
financovala 2 či 3 asistentská místa a VI. Růžička s Brožkem a Netušilem vykonávali své
funkce bezplatně. 1 přesto z činnosti ústavu vzešly drobné genetické, populačně statistické i
experimentální práce.
Za protektorátu byl uskutečněn ještě jeden pokus o zřízení

organizačně a hmotně

zabezpečeného ústavu. V r. 1941 byl ústav pod záminkou obcházení uzavření vysokých
škol (1939
Důvodem

1945) gestapem zavřen. 2
pro

ukončení

existence České eugenické

neobnovení výzkumné činnosti

společnosti

byl s největší pravděpodobností

a

poválečného

obraz zprofanované

eugeniky válečnými léty a vrcholící Lysenkúv (Stalinův) dogmatismus v biologii.

' Tamtéž
" Blíže: Doležal, J. Česká kultura za protektorátu.

Školství, písemnictví,

filmový archív, 1 9 % . 95 s.
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kinematografie.

Praha : Národní

8.

HNUTÍ ZA EUGENICKOU STERILIZACI - NĚKOLIK POZNÁMEK
„Sterilizace je dobrodiní

i pro postiženou

rodinu, která trpí pohledem

pro zatížené osoby samé, jichž zrození k méněcennému

na zatížené dítě, i

životu je utrpením. "
Jarmila Veselá ( 1 8 9 9 - 1972)

S eugenickou sterilizací se pojí mnoho nereálných návrhů. Jeden z

upřílišněných

nápadů považoval sterilizaci 10 lidí ze 100 jako správný způsob jak se zbavit všech
eugenicky nežádoucích elementů.
Ale

reálněji.

Požadavek

eugenické

sterilizace

je

principielně

totožný

s

předmanželskými lékařskými prohlídkami. Těžko však paušalizovat, do jaké míry byla
sterilizace jako prostředek negativní eugenické selekce nepřijatelná pro své sociální a
kulturní aspekty a do jaké míry ji představitelé českého eugenické hnutí nepovažovali za
adekvátní metodu. Je však zjevné, že postoje ke zkušenostem z několika států USA.
Švýcarska a z dalších evropských zemí byly přinejmenším rozpačité.
Jádro sváru uvízlo ve vymezení indikace sterilizace a nalezení její oprávněnosti.
Sociální

a eugenická

indikace

je spojována s osobními, hospodářskými a kriminálně-

politickými otázkami. Sociální indikace meziválečné sterilizační legislativy kontinentálních
států a USA ..vysvobozovala" rodinu od dalšího nekontrolovatelného rozšiřování počtu dětí
za hranici uživení. Osobní
Kriminálně-politická

indikace

indikace

sterilizace měla více méně charakter antikoncepce.

pro zabránění přenosu „zločinných vloh" na další pokolení

byla často považována za součást eugenické

profylaxe.

Často se sociální a eugenická

indikace prolínají, nelze je však zaměnit.
Pro sterilizaci se ovšem objevovali i ekonomické

důvody, které vycházely z časté praxe

tzv. „chudinské legislativy". I v prvorepublikovém Československu tzv. chudinské zákony
určovaly povinnost obcím, aby se podílely na nákladech ústavní péče o nezaopatřeného
„obecního blázna". Z eugenického pohledu by měl ekonomický dopad sterilizace přivodit
úlevu sociálně nízkým vrstvám, zvýšení hospodářské úrovně vyšších vrstev a snížit sociální
břemeno státu. Argumentace podobného ražení však byly v prostředí českého eugenického
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hnutí ojedinělé a nesetkávaly se s větším pochopením. Veselá ale polemizuje: J i n á je
ovšem otázka, jak dalece indikace sociální může spolupůsobiti ve spojení s indikací
eugenickou. především v otázce sterilizovaných osob slabomyslných." 1
Pravé důvody eugenické

indikace sterilizace

měly především kvalitativně populační

charakter. Vycházely z obecně platného závěru populační politiky, že v zemích s vysokou
životní úrovní se více rozmnožují méněcenné složky obyvatelstva. „Nebezpečí zhoršení
kvality populace není však dokumentováno jen relativně více stoupajícím počtem osob
defektních, nýbrž i její větší plodností." 2 Nehledě na fakt. že taková žena nemůže být nikdy
hodnotnou matkou. Veselá dovodila, že

rozmnožuje-li se jedna skupina obyvatelstva

více než druhá, změní se jejich číselný poměr již během 50 let velmi podstatně." 3 A
s ohledem na nevyrovnaný poměr plodnosti a životní úrovně „duševně méněcenných",
považovali zastánci sterilizace slabomyslné ženy za nejtěžší kulturní a biologické břemeno
lidské společnosti. I pro eugenickou sterilizaci se nacházely podpůrné ekonomické úvahy
často spojované s náklady na ústavní péči s nadstandardními

až luxusními

životními

podmínkami.

Otázka sterilizace byla v českém prostředí šířena především činností České eugenické
společnosti. Pro sterilizaci ze sociální indikace se eugenická společnost vyslovila v r. 1923
a to komentářem k poslaneckému návrhu: ...leť moudřejším otěhotnění předejiti, třeba i
zavedenou sterilizací, nežli vysazovati ženu potratu, výkonu to i s mravního hlediska ne
lhostejnému." 4 Podobně se vyslovil i VI. Růžička v práci Péče o zdatnost

potomstva

(1923). Jako pokračovatele, již neaktivního eugenického hnutí za sterilizaci jmenujme
právě JUDr. Jarmilu Veselou (1899 -

1972). která pod značným vlivem německé

' Veselá, J. Sterilisaee. Prahlém populační, sociální a kriminální politiky. Praha: L Mazáě, 1938, s. 16
JUDr. Jarmila Veselá se narodila 29. 11. 1899 v Praze, kde také 2 . 1 . 1 9 7 2 zemřela. Docentka práva a
trestního řízení na Právnické fakultě UK v Praze se věnovala a publikovala v oboru německého práva
y Protektorátu Čechy a Morava.
~ Tamtéž, s. 20
4

Tamtéž, s. 17
Tamtéž, s. 121
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sterilizační legislativy z. r. 1933 ujednotila tuto otázku v publikaci Sterilizace.

Problém

populační, sociální a kriminální politiky (I938). Sterilizaci by přivítal i Karel hrubý.
Vydání
rozporuplnou

sterilizačního

zákona

v Německu

(I933) 1

vyvolalo

v Československu

reakci. (Blíže: Příloha XIV - Zákon o zabránění dědičně zatíženého

potomstva) Ze jmenovaných eugeniků-jej přivítal např. VI. Růžička a Brožek. Veselá soudí,
že zákon byl ze strany lékařů a právníků po právu pochválen a negativní ohlas vycházel
spíše z obecného nekritického odporu ke všemu německému. Spolek českých lékařů,
jmenovitě prof. RNDr.. MUDr. Bohumil Sekla. DrSc. (1901 - 1987, profesor genetiky a
Biologického ústavu lékařské fakulty), se na schůzi II. prosince 1933 směrem k České
eugenické společnosti vyslovil:

že není názorových rozdílů mezi námi a že spolek bude

tyto eugenické snahy, zvláště ony, jež cílí k sterilizaci jedinců i společnosti nebezpečných a
nevítaných, ze všech sil podporovali." 2
24. února 1934 byla problematika degenerativních vlivů předmětem prvního diskusního
večera Národní rady československé. Domácí diskurz podnítily mnohé mezinárodní sjezdy,
kterých se Češi účastnili. Sjezd pro trestní právo a vězeňství v Berlíně v r. 1935 patřil mezi
ty nejvýznainnější. Anketa eugenické společnosti pořádaná 5. května 1936 o účelnosti a
nezbytnosti sterilizace vyzněla z řad eugeniků souhlasně a na schůzi bylo jednomyslně
usneseno doporučení legislativní opory eugenické sterilizace. Vypracováním osnovy čsl.
sterilizační legislativy byl pověřen Oslav pro národní

eugeniku.

Jeho užší výbor pak

vypracoval memorandum obsahující směrnice pro zákonnou úpravu sterilizace a 21. března
1937 bylo rozhodnuto k jeho zveřejnění pro odbornou veřejnost. Na vyžádání bylo
ministerstvu zdravotnictví zasláno memorandum eugenické společnosti: „I. Sterilisace

' První „sterilizační zákon" byl vydán 14. července 1933 pod j m é n e m das Gesci: zur Velríitungerbkranken
Nachwuchses (GzVeN) - Zákon omezující dědičně nemocné. Pro administrativní náročnost od 1. ledna 1934. Wilhelm
l ick. autor zákona, byl od 30. 1. 1933 v I litlerovč kabinetu ministrem vnitra. 29. září 1933 Reichserbhofgeset: - O
dědičných stolcích. Autorem byl Walter Darmé - vedoucí rasového a osídlovacího úřadu říšského ministerstva výživy,
zemědělství a „vůdce" říšského rolnictva.
Blíže: Vojtko. Tibor. Sterilizace a eutanazie postižených v období druhé světové války. Speciální pedagogiku. 2001, roč.
11., č. 4, s. 229 238
* Veselá, J. Sterilisace.

Problém populační,

sociální a kriminální politiky,
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c.d., s. 122

umělým lékařským zákrokem je dovolena jenom z důvodů eugenických t.j. u osob, u nichž
je nebezpečí, že budou mít potomstvo stižené vážnými dědičnými nemocemi nebo defekty.
2. V každém jednotlivém případě by bylo provedení sterilisace vázáno a) na svolení osoby,
u níž má býti zákrok proveden (nebo v případě nesvéprávnosti na svolení zákonných
zástupců a úřadů poručenských), b) na rozhodnutí zvláštní komise složené z odborníků
lékařsko eugenických a právních."

1

Pokud jde o legislativu, k návrhu memorandum

doporučuje: „Možnost podání sterilizačního návrhu by měla především osoba, trpící
dědičnou vadou neb chorobou; v druhé řadě také by bylo třeba upravili v tomto směru
kompetenci úředních institucí, které přicházejí s osobami tohoto druhu do styku (instituce
poručnické, zdravotní a sociální). Od těchto míst by mohl vyjiti podnět k zahájení tohoto
jednání, ovšem vždy za souhlasu osob samých nebo jejich zákonných zástupců." 2

Hnutí na podporu sterilizace v českém eugenickém prostředí nikdy nedovedlo své
požadavky ke kýženému cíli. Tento fakt můžeme přičíst politickým a národnostním
tendencím

ustanoveného

Československa,

Masarykovým

humánním

postojům

proti

podobným zásahům do důstojnosti lidské bytosti (podobně jako B. l oustka), ale především
také neustálé konfrontaci českého eugenického hnutí s německou rasovou hygienou.

' Tamtéž, s. 127
Tamtéž, s. 128

:

9.

NĚKOLIK POZNÁMEK K PROBLÉMU RASOVÉ HYGIENY
Je velice obtížené vymezit eugenický směr ve stále více nacionálním Německu první

čtvrtiny 20. století. Pokusíme se o vystižení základního momentu, který značně ovlivnil
názorové spektrum českého eugenického hnutí.
Na přelomu 19. a 20. století představil německý eugenik W. Schallmeyer (1857 - 1919)
svou představu eugeniky. Práci Vererbung und Au.sic se im Lebenslauf

der Vólker (1903)

postuloval jako alternativu galtonovské eugeniky tzv. rasovou eugeniku,

která vychází

z Darwinovy

narozených a

teze, že konkurenční

boj vzniká v důsledku

nepoměru

schopnosti uživit je; zachovává se a plodí ten, jehož zdatnost je dána vlastnostmi (znaky),
které jej zvýhodňují pro přežití. Proto evoluce člověka zvyšuje jeho zdatnost. 1 Podle
Schallmeyera civilizační pokrok omezuje svou kulturou, sociálním cítěním a humanismem
přírodní výběr a dovedl jej k myšlence, že pro zachování lidského druhu je zapotřebí plně
odmítnout veškeré výhody plynoucí z pokroku. Nechraňme

slabých a nepomáhejme

jim.

Nechť zhynou. Podle Kříženeckého byla rasová hygiena biologický protějšek k Nietzscheho
filozofii nadčlověka."
Od této verze později i Schallmeyer ustoupil a německá rasová hygiena se začala
věnovat umělému výběru a vesměs radikálně prosazovat sterilizaci a další prostředky
negativní eugeniky. Připomeňme v léto souvislosti období druhé světové války, ve které
byl vypracován projekt Lebensborn s cíleným chovem řádných obyvatel Třetí říše.'
Představitelé českého eugenického

hnutí vymezovali

své názory

vůči

německé

eugenické škole, i když mnohé považovali jako inspirativní - zvláště akcentovaná byla
sterilizace.

' Blíže: k ř í ž e n e c k ý , J. Kapitoly
" Blíže: k ř í ž e n e c k ý , J. Kapitoly
' Blíže: Vojtko, Tibor. Zneužíváni

o eugenice.
o eugenice.

c.d.
c.d., s. 17

lékařské etiky za 2. světové

války. Ústí nad Labem, 2001. 126 s. Diplomová

práce na Pedagogické fakultě Univerzity J. K. Purkyně na katedře společenských věd. Vedoucí diplomové
práce Mgr. Richard k a v a n
Blíže: Clay, C., Leapman. M. Panská rasa. Nacistické

Německo a experiment

1996, 196 s.
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Lebensborn.

Praha : Columbus,

Pozitivně eugenických představ poskytovala odborná literatura mnohem více než
prostředků negativní eugeniky. Positivní selekce - tu do svého programu přijal i Galton.
který žádal, aby ve sňatek vstupovaly jen ty osoby, které jsou dědičně zdatní. Radikální
cestu positivní selekce navrhl prof. psychologie na pražské německé univerzitě v Praze Ch.
F. Ehrenfels (1859 - 1932), který požadoval u mužů vykonat rozsáhlou a přísnější selekci,
protože muž může na rozdíl od ženy oplodnit více žen a může se tedy stát víckrát otcem.
Taková selekce by prý neměla vliv na plodnost populace. V tomto duchu dále navrhuje,
aby se zrušila instituce manželství a k plození bylo vybráno jen několik málo mužů, kteří
by byli otci nové generace. Ostatní muži by se mohli pohlavně ukájet s ženami, které by se
na plození neúčastnili. Tento návrh byl podle Kříženeckého předem absurdní a nestojí za
diskuzi. Zavrhuje základ civilisované společnosti, ledy rodinu.
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ČÁST TŘETÍ-PRŮNIK

ČESKÉ EUGENIKY DO SPECIÁLNĚ

PEDAGOGICKÉ

OBLASTI V TEORII A PRAXI

Kromě pedagogických okruhů bádání nabízí eugenika rozsáhlé pole otázek od státní
politiky a národnostní problematiky,-definované v mnoha pokusech programu národní
eugeniky československého

národa a samostatného Československého státu, osídlovací

politiky po jeho vzniku a mnohé další sociálně hospodářské otázky. V následující části
textu se budeme věnovat dopadu eugeniky na péči o zdravotně ohrožené a oslabené, tělesně
a mentálně postižené nebo sociálně znevýhodněné dítě.

V českém eugenickém prostředí se střetli představitelé tzv. adaptivní eugeniky včele
s Haškovcem, Kříženeckým a VI. Růžičkou se zastánci negativní selekce, mendelismu a
nadřazeného vlivu děděných dispozic (Brožek). Názorová vyhraněnost nebyla ani zdaleka
tak černobílá. I přesto oba myšlenkové směry specificky ovlivnily společenské postavení
dědičně zatížených členů společnosti a postoje k sociálně patologickým jevům.
Příznivci adaptivního eugenického směru vycházeli z předpokladu, že se vnější
podmínky při tělesném, duševním a společensko-kulturním vývoji lidského individua
uplatňují přinejmenším stejnou měrou jako zděděné predispozice nebo i na jejich úkor.
Pochopitelně jejich reformní požadavky směřovaly ke zlepšování zdravotní a sociální péče
- všeobecně ke zvyšování životní úrovně eugenicky rizikových společenských vrstev a
odpovídající reformně školní výuky.
Převahu genetických predispozic nad vnějšími vlivy uplatňující se ve vývoji člověka
upřednostňovali stoupenci platnosti Mendelových pravidel dědičnosti u člověka. Tento,
vesměs negativní, eugenický směr výrazně podnítil ustavení psychopatologie dětského
věku jako samostatného vědního oboru a výzkum dědičné podmíněnosti tělesných a
duševních poruch či onemocnění jako prostředku jejich prevence a profylaxe. Odtud také
vzešla koncepce nápravné pedagogiky, jinak také léčebné
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pedagogiky.

10.

EUBIOTIKA, EUBIOTICKÉ MNUTÍ A ŠTORCHOVA REFORMA
ŠKOLSTVÍ
V následujícím oddíle se budeme zabývat eubiotickou reformou školství a tělovýchovy

spolu s významným projektem Štorchovy Dětské farmy na Libeňském ostrově, jehož
výzkumnou platformou byla tzv. eubiolika prof. MUDr. Stanislava Růžičky.

10.1

STAN/SLA V RŮŽIČKA (1872 - 1946) A

EUBIOTIKA

Hygienik a lékař prof. MUDr. Stanislav Růžička (1872

1946)' se pokusil o ustavení

nové vědní disciplíny, kterou označil eubiolika. česky dobrožilslví

(z řeckého eu - dobrý,

bios - život). V r. 1922 St. Růžička svou přednáškou v České eugenické společnosti
představil eubiotiku jako mladší sestru eugeniky

která naučí jak žiti dobře, tj. jaký

způsob života odpovídá fyziologickým zákonům."- Eubiotiku začlenil do okruhu hygieny nauky o škodlivých vlivech životních podmínek a eugeniky - o správném zrození člověka.
Definiční rámec eubiotiky osciloval na okraji sociálního lékařství. Jeho výzkumný a
praktický záměr spočíval v úpravě životních podmínek eugenicky zrozeného člověka.
Podle St. Růžičky teprve až propojení eubiotických a eugenických cílů vede člověka k jeho
racionálnímu a exaktně podloženému zušlechtění.
Základní eubiotické zákony a hypotézy St. Růžička zpřístupnil v populárně naučné
práci Eubiolika (1922).' Růžičkovou (St.) publikační platformou bylo periodikum Sdružení
profesorů hygieny

universit Československé

společnosti Časopis pro zdravotnictvo

republiky a Československé

eubiotické

(1910/1).

' Stanislav Růžička narozen 14. I. 1872 v Praze zemřel 6. I I . 1946 v Praze. Absolvoval LF U k v Praze, od r.
1898 do r. 1903 asistent prof. (i. Kabrhela na Ústavu hygieny LF U k , v r. 1901 habilitován na LF U k , v r.
1919 řádný profesor LF University Komenského v Bratislavě. Růžička založil a aktivně přispíval do
Časopisu pro zdravotnictvo
( 1 9 1 9 - ?) a byl hlavní redaktor časopisu Zdravotní zahradní města (1934 - ?).
~ Růžička, S. Eubiolika. Bratislava : Academia, 1922, s. 7
Tamtéž, s. 114
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10.1.1 Eubiotické

hypotézy

St. Růžička stanovil dvě základní eubiotické hypotézy, od kterých odvíjel další teorii a
praktické návrhy. První tezí předpokládal, že všechny nemoci a patologické stavy jsou
veskrze následky určitých příčin, které jsou odstranitelné. Proto i všechny nemoci a
patologické stavy lze z lidské společnosti vymýtit.
Druhou hypotézou odvozoval, že z celého komplexu všech choroboplodných příčin
představuje cca 80 % nevhodný životní styl, který se industrializací a městským životem
odklonil od přirozeného a fyziologicky odpovídajícího způsobu života. 1
Životní styl. který odpvída! Růžičkovým (St.) představám byl tzv.
způsob

polozemědělský

života, jehož součástí je každodenní drobné hospodaření na zahradě, na poli

v odpoledních hodinách. (V tomto ohledu měla eubiotika hodně co říci k osídlovací politice
Československého státu po r. 1918.) Eubiotika na rozdíl od eugeniky burcovala proti všem
tzv. sociálním

nemocem, jako byla tuberkulóza, venerické nemoci a alkoholismus,

gastroenteritidy kojenců, infekční nemoci dětí a dospělých, a proti škodlivým dopadům
četných zaměstnání, nevhodným bytovým podmínkám, nezdravé výživě atd. : Příčinu úmrtí
pak eubiotika spatřovala právě v sešlosti věkem a smrt dítěte nebo mladého člověka byl
abnormální jev ukazující, že se ve společnosti něco abnormálního událo. Odhalení
abnormality a odstranění její příčiny pak mělo být záležitostí veřejného zdravotnictví.
Zodpovědnost za obrodu lidské společnosti St. Růžička kladl na bedra slovanským
národům, které si podle něho zachovaly úzké soužití s přírodou.
Pro své názory byl nestor eubiotiky podroben výrazné kritice na půdě lékařského stavu,
protože tradiční lékařství nařkl z toho. že parazituje na existenci nemocí. Konkrétně tak
učinil v polovině 30. let 20 století článkem do Slovenského

deníku ze dne 19. ledna 1934,

který pojmenoval: Prvé s onou medicínou, která zabíjí a nemoci pěstuje. Proti Růžičkovým
(St.) úvahám se nejprve postavil profesorský sbor lékařské fakulty Univerzity Komenského
a později byl jeho spor postoupen i ministerstvu školstva a národnej osvěty Slovenskej
i...
^ l amtež, s. 14
:

Blíže: Růžička, S. Eubiotika.

c.d., s. 111
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krajiny. V žádosti o Růžičkovo přeřazení do výslužby ze dne 29. října 1938 lékařské
fakulty Univerzity Komenského podepsané jejím proděkanem, děkanem a rektorem
univerzity eubiotiku označili jako jakýsi zdravotnický primitivizmus, který zneuznává
dosavadní pokrok v lékařství a zdravotní péči. Razantně se podepsaní osopují vůči
Růžičkově (St.) obvinění, že lékařské fakulty systematicky pěstují a udržují choroby.
Citovanou žádostí vyvrcholily zřejmě i osobně motivované spory, které obě strany
prezentovaly na stránkách Slovenského

deníku.
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10.1.2 Československá

eubiotieká společnost

zdravotnická

Na konci 20. let se St. Růžička zasadil o vědecké vymezení a popularizaci eubiotiky.
Pod vlivem rozsáhlého eubiotického hnutí, které se stalo i populárním módním trendem
(vzniklo např. mnoho eubiotických restaurací a potravinářských výrobků), vzešla potřeba
společensko-vědní

společnosti.

Ideovým

směrem

(Růžičkův (St.) termín z podzimu r. 1924) měla být

eubioticko-eugenické

společnosti

základní revize celkové koncepce

problému zdraví a nemocí v národě, a to v tom smyslu, že základem racionální koncepce
problému toho a jeho řešení musí být i učiněna eubiotika s eugenikou." 1

Archivní

pozůstalost eubiotické společnosti nebyla nalezena.
I. května 1924 byla v Bratislavě ustavující schůzí založena Československá
společnost

zdravotnická

se sídlem v Bratislavě

a pobočkami

eubiotieká

v Praze a Brně (dále jen

eubiotieká společnost). Podle § 2 stanov společnost vznikla za účelem: „Propagovat" zásady
eubiotiky a tak sa starat" o postupné zavedeni a zakotvenie fysiologického typu života eubiotikou daného - v našom národě a štátě. Odborné riešenie a pojednáváme všetkých
zdravotnických problémov a otázok."" Spolková činnost by sc měla ubírat podle § 4
vedením přednášek, veřejných a spolkových schůzí, propagací eubiotiky

literaturou,

intervencí u odborných společností a institucí, zájezdy, vycházkami a využitím všech
zákonných prostředků, které poslouží cíli.
Předsedou společnosti byl zvolen Stanislav Růžička, čestným předsedou prof. dr.
Gustav Kabrhel (1857 -

1939) a místopředsedy Bella (župan Bratislavský) a Kraicz

(přednosta expositury ministerstva zdravotnictví. Bratislava). Na návrh spolkového výboru
bylo na ustanovující schůzi přijato 35 řádných členů s hlasovacím a volebním právem. Za
nejvýznamnější jmenujme Haškovce, Foustku a VI. Růžičku.
Program, který si eubiotieká společnost vytkla pro první rok své činnosti, měl tři body:
a) Propagovat eubiotické cíle zejména v parlamentních kruzích.

' Růžička, S. Eubiot i cko-eugenická společnost zdravotnická. Časopis pra zdravotnictvo, 1924, roč. 15., s. 8
" Růžička, S. Stanovy Čsl. eubiotickej spoločnosti zdravotníckej. Časopis pro zdravotnictvo, 1924, roč. 15, s.
71-72
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b) Společnost zašle resoltici Comité permanent

(/'hygiene

Společnosti

národu,

aby

eubiotiku uznala za hlavní a generální prostředek ozdravení národů.
Na výborové schůzi konané 18. října 1924 byl tento návrh nahrazen záměrem oslovit
ministerstvo zahr aničí a požádat jej o podobnou iniciativu.
c) Posledním bodem programu bylq ustavení prvního

hygieniku-cuhioiika.

O týden později na výborové schůzi 7. května 1924 byl vymezen jeho pracovní úkol.
Hygienik-eubiotik

bude osvětovou činností informovat svůj obvod o výhodách fyziologicky

odpovídajícího životního stylu, zavede 1 - 2 ordinační hodiny denně, obecně bude působil
jako rodinný

lékař euhiotik-hygienik

a svou činností bude cíleně směřoval ke zřízení

eubiotické kolonie ve svém obvodu.
Z návrhů ze 7. října 1924 přijala eubiotická společnost orientaci propagační činnosti na
vojsko a sokolské hnutí a jako svůj orgán přijala Časopis pro zdravotnictvo.
Růžička předložil

Předseda St.

návrh, aby společnost přistoupila jako odbor k České

eugenické

společnosti v Praze. 1 Náš výzkum však spojení obou společností nepotvrdil.
Činnost eubiotické společnosti spočívala především ve snaze o zřízení eubiotických
kolonií v Bratislavě, v Praze a v dalších městech. V tomto směru byla značně aktivní
pražská

pobočka

zdravotnická,

eubiotické

společnosti

Československá

eubiotická

společnost

odbočka v Praze a Družstvo Eubiotická škola a rodina. V letech 1924 - 1935

oba spolky usilovaly o získání pozemků v Praze Tróji za účelem vybudování rozsáhlé
eubiotické kolonie Výchovná osada Ružičkov. Jako součást pražské společnosti byl za tímto
účelem

zřízen

zdravotnické,

Obecně

prospěšný

Stavební

spolek

při

Csl.

eubiotické

společnosti

odbočka v Praze. O osadě pojednáme v dalším textu.

' Růžička, S. Stanovy Čsl. eubiotickej spoločnosti zdravotníckej. c.d., s. 72
Výzkum nepotvrdil změnu názvu z České eugenické společnosti na Československou eugenickou společnost,
•-ze se tedy d o m n í v a t , že se československý

v názvu společnosti objevilo s dobovou euforií vzniku

samostatného Československa. O skutečném spojení obou společností nebylo nalezeno podrobnějších indicií.
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10.2

ŠTORCHOVA

DĚTSKÁ FARMA A EUBIOTICKÁ

REFORMA

ŠKOLSTVÍ

O tom, že se eubiotika stala platformou mnohých alternativních školských experimentů
není pochyb. Svědčí o tom

i pokus o zavedení ozdravného efektu eubiotiky do

meziválečného školství učitelem a spisovatelem Eduardem Štorchem (1878 -

1956).'

(Blíže: Příloha XV - Eduard Štorch (1878 - 1956))
V následujícím textu se budeme zabývat teoretickou rovinou Štorchovy reformní
koncepce, která z eubiotiky vychází. Po stránce praktické ji vyjasníme chodem Štorchovy
Dětské farmy na Libeňském

ostrově v Praze vletech 1921 -

1934. Výzkumné závěry

vychází ze studia Štorchovy literární pozůstalosti v Památníku národního písemnictví Praha
uložené v depozitáři Staré Hrady. Jak Štorchova vědecká, tak i soukromá

pozůstalost

manželů Štorchových je přehledně zpracována. 2

10.2.1 Ozdravné

školství

V r. 1929 Štorch publikoval sociálně-pedagogickou práci Dětská farma'. Hned v úvodu
podpořil aktuálnost a opodstatněnost zavedení ozdravných efektů eubiotiky do školní
výuky a tělovýchovy kritickým zhodnocením priorit, cílů. uspořádání a organizace školní
výuky a výchovy meziválečného Československa. S ohledem na snižování tělesné a
duševní zdatnosti a všeobecného rozšíření tzv. školní nemoci tuberkulózy, podrobil kritice
přísné rozvrhy, osnovy jednotlivých předmětů, vytíženost dětí školními i domácími
povinnostmi a v neposlední řadě i nehygienická architektonická řešení tradičních školních
' Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic v Podkrkonoší a zemřel 25. června 1956
v Praze. V r. 1903 vykonal s vyznamenáním zkoušku a dosáhl způsobilosti učit na školách měšťanských. 27.
dubna 1907 se oženil s Boženou Vávrovou. 1. února 1921 se ve měšťanské škole v Jindřišské ul. v Praze stal
zastupujícím učitelem. 26. května 1924 mu byla vydána legitimace č. 261 sociálně demokratické strany. I přes
otevřenou kritiku vůči vedení sociální demokracie, zůstává straně věrný.
7. října 1930 je Štorch ustanoven definitivním odborným učitelem v Jindřišské ul. Na začátku 50. let byla j e h o
životní situace obtížná. Dokonce mu musela být r. 1950 udělena jednorázová sociální podpora 3 000 Kč.
" Bílek, K. Eduard Štorch (1878
IV56). Literární pozůstalost. Praha : Literární archív Památníku národního
písemnictví v Praze, 1979, 121 s.
Štorch, E. Dětská farma. Brno. Praha : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Dědictví Komenského
v Praze, 1929
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budov. O rozvrzích a osnovách byl přesvědčen, že vedou k nervosnímu

štvaní (rozuměj:

nadměrnému úsilí) dětí a učitelů a každodenní vytížení dětí je zase příčina většiny
kázeňských přestupků. Tak Štorch například vypočítal, že školní a domácí povinnosti
dětem zabírají v průměru 58.75 hod. týdně, z čehož přibližně 32 hodin vyplňují školní
povinnosti. Při jiném, podobně zaměřpném šetření zjistil, že dívky IV. ročníku měšťanské
školy jsou vytížené v průměru 67,5 hod. týdně. ..Připomínám, že jest mi úplně vzdáleno
propagovati snad lenošení mládeže, naopak hájím, že prvým úkolem mládeže je učiti se.
Ale brániti musím náš bezmocný dorost, když se mu vinou špatné organizace a špatné
metody nedá potřebný čas k zotavení, aby se mohl učiti bez újmy na svém zdraví!" 1
„Přimlouvám se za dodržení zásady polodenní práce (8.00 - 13.00) i v jednotné škole, aby
každé odpoledne bylo ponecháno tělesnému i duševnímu občerstvení." 2 Ke spojení školy se
životem dodal, že zatím co život uhání kolem školy a otřásá veškerým okolím, až to břinčí,
škola zachovává důstojný studený klid.' Svými názory se Štorch přiblížil např. Aristotelovi
(384 - 322 př. Kr.), Francois Rabelaiseovi (1495-1553), Richarda Mulcasterovi (15531611),

René

Descartovi

Komenskému (1592 -

(1596-1650),

John

Lockovi

(1632-1704),

1670), Karlu Slavoji Amerlingovi (1807 -

Janu

Amosi

1884) nebo L. N.

Tolstému (1828-1910).
Ve Štorchově pozůstalosti byl uložen jeho nedatovaný rukopis studie Etthioiická

škola\

ve které načrtl charakteristické rysy eubioticky reformované školní výuky. Uzcc vycházel
právě ze St. Růžičky a humanistických názorů Tomáše Garrigua Masaryka a 13. Foustky.
Štorch byl přesvědčen, že úspěšná reforma školství musí vycházet z tradičních kořenů,
odpovídat československému duchu, kolektivnímu cítění a musí spět k harmonii života dětí
•v dospělými

a společenským

řádem vůbec. „Reformovat výchovu dětí, to neznamená jen

zdokonalovat tu didaktiku ve škole, to znamená reformovat i život nás dospělých. My jsme

1' Studie Tamtéž, s. 19-20
~ Studie Tamtéž, s. 20
Studie Tamtéž, s. 23
Štorch, ti. Eubiotieká škola. Rkp. studie, PNP. LA, fond Eduard Štorch
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ta půda, ze které rostou nové generace.'' 1 Cílem eubiotické školy by měla být vědomá a
systematická

výchova

nového a lepšího

lidstva založená

na důkladném

výzkumu

specifických vlastností československého dítěte.

Podobně jako

Haškovec,

Kříženecký

a VI. Růžička

požadoval

i Štorch. aby

reformovaná školní výuka byla začátkem rozsáhlé eugenické sociální reformy rodinného a
kulturního života rodiny. Soudil, že „Naše učitelstvo stojí před dalekosáhlou úlohou. Má
ukázati, že slyší volání nemocného lidstva, potácejícího v křečových záchvatech, po
osvobozující spásné výchově mladého dorostu. Jsem jist, že hlucho nezůstane." 2
Z ideové podstaty by eubioticky reformovaná škola měla pečovat o zdravotní a
výchovný prospěch dětí společně s rodinou, veškerá výchova by měla být vedena v národně
vlasteneckém duchu, v úzkém spojení s praktickými potřebami života a především by měl
svými nároky korespondovat se zdravotními možnostmi žáka. Eubiotická výchova musí být
zárukou přirozených fyziologických podmínek vývoje dítěte: správné výživy, dostatečného
pobytu na čerstvém vzduchu a v přírodě všeobecně, vhodného tělesného vyžilí, odpočinku a
ochrany před nevhodným prostředím.
V metodice by se nejvíce mělo uplatňovat problémové a projektové učení, ve kterém by
učitel vystupoval jako vychovatel a poradce. Odpovídající změny by měly zasáhnout i do
jednotlivých vyučovacích předmětů. Zvláště pak do tělesné výchovy ve smyslu přirozených
a ozdravných aktivit. Samotné vzdělávání by mělo být součástí výchovy. K ozdravnému
charakteru školní výuky musí odpovídat i architektonické řešení školních budov.
Ozdravný efekt byl již součástí některých alternativních programů doby Štorchových
úvah. Vedle dětské farmy se školou v přírodě, kterou považoval za nejdokonalejší, to byly
tradiční školy v přírodě, zahradní školy, lesní školy a také univerzity na volném vzduchu. Ve
všech typech školní výuky se uplatňovaly více méně podobné cíle. Vedle utužování

' Štorch, H. Eubiotická škola. c.d.. s. 2
" Štorch, H. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, limo, Praha : Ústřední spolek jednot učitelských na
Moravč, Dědictví K o m e n s k é h o v Praze, 1029. (rkp. doplňky), s. 172
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tělesného a duševního zdraví přirozeným pohybem a pobytem ve volné přírodě, to byla i
snaha o lásku k přírodě, domovu, vlasti a národu. O dětské farmě se školou v přírodě
pojednáme v oddílu Dětská farma na Libeňském ostrově v Praze.
Zahradní

školy

(Die Gartenarbeitsschule, die Gartenschule) byly společně s tzv.

sadovými školami vhodnou alternativou výuky v přírodě ve větších městech. Jedna taková
škola vznikla v Praze v Dejvicích v r. 1924. Obecná škola v zahradním

pavilonu

provozovala dvě učebny pro výuku občanské nauky, ručních prácí a tělesné výchovy.
V meziválečném

československém

školství

se

k zahradním

školám

přibližovaly

experimenty s tzv. zahradními dny pro zdravotně oslabené a ohrožené děti.
Snahy o ozdravné vyučování zasáhly v minimální míře i do vysokého školství. K
ilustraci universit na volném vzduchu postačí citát: ,, Volný vzduch dopřává rozletu volné
myšlence."

V r. 1929 byl ve volné přírodě uspořádán Pokusný geologicko-pedagogický

kurs Univerzity Karlovy V Praze.

10.2.2 Eubiotická reforma školy
„ Euhiotická

reforma

školy, to jest přizpůsobení

školy k přirozeným

fysiologickým

potřebám dětí. "2

Kromě teorie se Štorch zabýval i praktickými otázkami samotného provedení eubiotické
reformy československého školství. Navrhl jednotlivé kroky a etapy, kterými by se měly
poměry tradičního školství postupně podřídit eubiotickým požadavkům. Jak eubiotika. tak i
Storchovo ozdravné školství vychází z výzkumů o ozdravném a preventivním vlivu
slunečního záření, čistého a čerstvého vzduchu a přirozeného pohybu. Proto by měly být v
první fázi ustaveny celoroční eubiotické školy v přírodě pro děti tělesně a duševně ohrožené
nebo zdravotně oslabené. Pro ně by se později měly zřídit speciální školy v přírodě
1

Tamtéž, s. 148
" T a m t é ž , s . I4 l )
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pro

tělesně nebo duševně oslabeně

děti.

V první etapě Štorch navrhl nejprve zavedení některých eubiotickýeh zásad stávajících
škol - jejich nouzové vybavení eubiotickými

pobočkami

(hřiště, koupaliště a tábořiště) a

rozšířením školních pozemků. Ve spádové oblasti by měly být zřizované zahradní školy
s jednoduchými dřevěnými přístřešky.

Ve druhé etapě by mělo dojít k ověření ozdravného efektu školy v přírodě zřízením
celoročních škol pro zdravotně oslabené a ohrožené děti a tělesně nebo duševně postižené.
Za pozitivní efekt se považovalo zvýšení hmotnosti, hemoglobinu v krvi. chuti do života a
všeobecné tělesné a duševní zdatnosti.

Třetí etapa by už měla být ve znamení adaptace školních budov a zřizování celoročních
škol v přírodě pro běžné děti.
V rámci Prahy Štorch navrhl rozdělení škol v přírodě na školy vnitropražské
U

vnitropražských

škol

měl

být

upřednostněn

jejich

ozdravný

a výšinové.

charakter

pro

rekonvalescenci, rehabilitaci a prevenci onemocnění zdravotně oslabených a ohrožených
městských děti a mládeže: „Vyvedeme-li z těchto škol slabé, ohrožené děti ven, do zahrady,
znamená to pro ně zajisté značné zdravotní zlepšení... Proto škola v zahradě, i uvnitř Prahy,
je velkým zdravotním pokrokem."

1

Na území Prahy Štorch předpokládal zřízení nejméně

10 takových škol. Výšinové školy v přírodě by měly být už běžné školy v přírodě v okolí
Prahy.
Rozhodnutím městské rady Prahy ze dne 25. února 1927 byla ke zřízení škol v přírodě
přidělena dotace 230 000 Kč. Ještě v tomtéž roce bylo rozhodnutí přehodnoceno a od
záměru pražských škol v přírodě se upustilo.
Nakonec i stávající školní budovy by měly být upraveny dle eubiotickýeh hygienických
požadavků. Postupnou adaptací měly být městské školy přestavěné na otevřené školní

' Tamtéž, s. 152-153

102

budovy a na rozdíl od venkovského prostředí měla přestavba značně ovlivnil i jejich okolí.
K tomu navrhl Štorch následující řešení:
,,a) Rozmnoží se a zvětší se okna ve třídách. Jsou pak otevřena stále. Za chladného
počasí se děti teple obléknou.
b) Odstraní se celá jedna stěna učebny, takže z uzavřené učebny vznikne krytá veranda.
c) Zřídí se lodžie, otevřené vzduchu a slunci, kde děti odpočívají na lehátkách. V zimě
jsou děti dobře zabaleny.
Ustoupili nelze!" 1

Pro závěrečnou čtvrtou etapu Štorch doporučil přeměnu městské vychovatelny v PrazeLibni na Rokosce na moderní výchovnou školu. Stávající vychovatelna, která sloužila k
nápravě mravně narušené mládeže, především učňů, by měla uvolnit prostory modernímu
výchovnému ústavu. Tím by také Praha a Univerzita Karlova získala odborné pracoviště
pro budoucí Pedagogickou fakultu.

1

Tamtéž, s. 152
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10.2.3 Dětská Janna na Libeňském

ostrově

„ Dětská farma "je pokus o výchovu mládeže na základě života v přírodě. "'

Jak jsme již poznamenali, za vhodné eubiotieké školní zařízení Štorch považoval
dětskou farmu

se školou

v přírodě,

kterou tvoří škola v přírodě a drobné soběstačné

hospodářství. Založení a vedení ojedinělého projektu se Eduardu Štorchovy zdařilo v letech
1921 - 1933 na Libeňském ostrově v Praze.
Po trpké mostecké životní zkušenosti, kdy si Štorch uvědomil vliv sociálního prostředí
a životního stylu průmyslové oblasti na výchovu dětí, začal formulovat myšlenky směřující
ke

změně školského systému a sociální obrodě celé společnosti. 2 Prvním impulsem ke

zřízení Dětské farmy byla Štorchova snaha o založení tábořiště pro svůj oddíl skautů.' Na
jaře r. 1921 bylo Štorchovi pod jeho vedením povoleno zřízení a užívání hřiště. 4 O povolení
výuky předmětu mravouky na Dětské farmě Štorch požádal dopisem datovaným 18. února
1922 vedení školy v Jindřišské ul.
Oddělení by čítalo 15 dětí bez ohledu na sociální původ a vyznání. Dále: „ Vyučovací
doba - nestálá. Řídí se volným časem mým i žáku. Obyčejně jedna hodina ve škole (středa
12-13) a šest, deset i více hodin ve volné přírodě

podle dohody.

školský, nýbrž životně praktický a rodinný. Použije se vhodně
OSNOVA NA II.
Výchova
Společenská

Vyučování nemá ráz

skautingn.

POLOLETÍ:

k pořádku,

čistotnosti,

spolupráce,

bratrství.

pravdomluvnosti,
Konání dohra.

tělesné

práci

Láska k přírodě,

a

soběstačnosti.

k životu,

národu a

' Štorch, E. Dětská farma na libeňském ostrově. Kronika se zápisy : tet 1921-1944. PNP, LA, fond Eduard
Štorch, s. 5
Blíže: k a k á č , B. Kdo byI Eduard Štorch. Praha : Albatros. 1986. Kapitola Sociologické studie, s. 55 - 61
Eduard Štorch působil jako vysoký funkcionář skautského hnutí
Drahý bratře, nedělní Valný sjezd zvolil
Tě opětně do Náčelnictva našeho svazu. Prosím Tě, abys laskavě volbu přijal a v příštím období s námi
pravidelně spolupracoval..." Z dopisu Antonína B. Svojsíka ze dne 24. února 1926 v Praze.
Štorch, E. Dětská farma na libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let 1921-1944. c.d., s. 15. S největší
pravděpodobností na Libeňském ostrově v Praze
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klidem.

Praktické znalosti občanské

Práce zahradní.
Cvičení plavecké.

loajalita. Hygienické poučky spraktickými

Společná stavba dřevěné chaty na Libeňském ostrově. Tělesná
Cvičení

v prvé pomoci.

Hry v přírodě,

ve stanech.

O

zvyky.
výchova.

prázdninách

táboření v přírodě. "'
O záštitu nad výukou a vybudování Dětské farmy Štorch neúspěšně jednal se Spolkem
pro pěstování her čsl. mládeže, Svazem skautů a Svazem lyžařů. K projektu se však
nakonec odhodlal sám. 2 12. března 1925 pronajal od Zemské správy politické travnaté
pobřeží Libeňského ostrova o výměře 5 134 m 2 za 256 Kč ročně 3 a postupně začal budovat
dětskou farmu se školou v přírodě.
Dětská farma fakticky vznikla, když dopisem ze dne 30. dubna
Ředitelství pro stavbu vodních cest a ministerstvo

1926 oznámilo

veřejných prací rozhodnutí ze dne 31.

března 1926 o pronájmu pozemku na Libeňském ostrově. Roční nájemné bylo stanoveno na
116,58 Kč. Celý pozemek Libeňského ostrova byl oplocen. Klíče byly Štorchovi předány
na místě 5. listopadu 1926 v 10 hod.
6. prosince 1926 Ředitelství pro stavbu vodních cest upřesnilo výměru pronajaté plochy
na 7 316 m 2 s ročním nájmem 146,32 Kč. Bylo také stanoveno pachtovné

7.q 69 ovocných

stromů ročně po 16 Kč s podmínkou, že budou-li vysázeny další stromy, bude pachtovné
požadováno i z nich. V případě ukončení pronájmu bude požadováno uvedení pozemku do
původního stavu.
Ředitelství pro stavbu vodních cest se po celý r. 1933 snažilo o vypovězení nájemní
smlouvy Dětské farmy a následného pronajatí Ústavu pro tělocvik a sport při Universitě
Karlově. Nakonec bylo Štorchovi v korespondenci vyhrožováno násilným vyklizením
pozemku, nebude-li uvolněn do 31. prosince I934. 4

'Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s. 29-30
Tamtéž, s. 22-23

:

Štorch, E. Dětská Jařma na Libeňském ostrově : Kronika se zápisy z let 1921-19-14. c.d., s. 17-19.
/• korespondence Ředitelství pro stavbu vodních cest z r. 1933: „K tomu ještě ředitelství podotýká, že dosud
nezkoumalo ani právní charakter „Dětské farmy" a „Školy v přírodě", ku kterýmž účelům byl státní pozemek
pronajat j a k o ž t o instituci veřejnými prostředky dotované, ani dosavadní Vaší (pozn. autora Štorchovu)
legitimaci jakožto správce jich a že musí proto nyní dodatečně žádati od Vás potvrzení školského referátu lil.
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Celý projekt stavby budov a vybavení Dětské farmy začal Štorch s dětmi, se kterými
léta skautoval. Pro urychlení prací přijal tesařského dělníka, který na farmě pracoval denně.
Později přijímal další, zvláště pokud šlo o rozšiřování Dětské farmy. Opravy, neodborná
přidavačská práce a údržba byla na dětech.
Všechny finanční náklady pokrýval Štorch sám. Nároky si vyžádaly i prodej Štorchovy
sbírky archeologických nálezu, která představovala dvacet let archeologického bádání. 1
O svých aktivitách průběžně informoval prezidenta T. G. Masaryka a prostřednictvím
prezidentské kanceláře bylo Štorchovy přispěno 1 000 Kč na zakoupení loďky.
23. dubna 1926 byla dokončena malá budka pro dívky - Děvín a 27. dubna 1926 hlavní
budova.Většina stavebního materiálu pocházela z velkých pražských staveb. Dřevo se však
dopravovalo velice obtížně - sedmkrát splavovali dříví po Vltavě a jinak se ze staveb
nosilo na ramennou.
Do r. 1927 Praha neměla žádné veřejné koupaliště. Město Praha Štorchovu nabídku na
propůjčení vltavského pobřeží Dětské farmy uvítala. Vybudovalo šatny a pro letní sezonu
zajistilo plavčíka. (Toho ovšem Štorch přistihl v podnapilém stavu a zasadil se o jeho
propuštění.) Štorchovo koupaliště využívalo mnoho škol a organizací. Od 25. května do 24.
června 1927 navštívilo koupaliště na 2 861 dětí z 81 škol. Chodily sem děti ze spolků Legie
malých

a

Červeného

kříže,

také

chovanci

Deylova

ústavu

pro

slepé.

Libeňské

vychovatelny, skauti a další. Z dopisu ze dne 21. června 1927 Jaromíra Doskočila, řídícího
učitele Deylova ústavu:

Když se děti vracívají po celodenní návštěvě u Vás k večeru

domů, není divu, že jen nerady se loučívají a potom celý týden se těší na „Farmu". Láká je
svým tělesným osvěžením, které jim poskytuje jen málokteré místo v širokém okruhu
Prahy

-

velkoměsta

-,

ba

které

nemůže

poskytnout

ani

nejvychválenější

a

nenavštěvovanější přímořská nebo jiná prázdninová osada... A při Vašem vzorném vedení

města Prahy o tom, že předměty a zařízení „Dětské farmy" jste oprávněn osobně disponovat a že mohou Vámi
býti převzaty. Jinak musely by bytí dány k dispozici příslušným úředním orgánům."
' Cennou sbírku zakoupilo ministerstvo školství a národní osvěty do inventáře Národního muzea 7. dubna
1926 za 16000 Kč. Ze Štorchovy korespondence je zjevná osobní oběť, kterou Štorch prodejem učinil.

1 06

měla by se slát Vaše „Dětská farma" a Škola v přírodě vzorem všem těm pedagogickým
pracovníkům, kterým nejde jen o naplněnou duši, ale nejprve o zdravé tělo..."
V průběhu r. 1927 se Štorch pokoušel o převedení celého areálu Dětské farmy úřadu
hlavního města Prahy za úhradu 10 000 - 20 000 Kč s podmínkou, že na ní bude oficiálně
založena pomocná škola v přírodě pro .děti ohrožené. Bez odezvy.
Ovšem původní Štorchova představa spočívala ve zřízení tzv. Dětského
Dopisem ze dne 6. prosince 1919 adresovaného ministerstvu

školství a národní

okresu.
osvěty

ozřejmil svou představu jednotně administrativně vedené skupiny ústavů výchovné a
sociální péče o dčti. Vedle Ústavu pro výchovu životem a prací by měl být zřízen zvláštní
Ústav pro děli opuštěné, toulavé, že hravé, útulna pro děli s trvalejším pobytem, Ústav pro
děti zmrzačelé,

Ústav pro děti slabomyslné,

Ústav pro děti hluchoněmé.

Ústav pro děli choré. Ústav pro děti slepé.

Ústav pro děli chudé, duševně velmi nadané.

K tomu Štorch dodal, že „ Musíme i z dělí, které dosud společnost
poškozuji,

vychovat

individuálně

uschopněné

zdárné

pracovníky."1

1

zatěžují a mnohdy
K umístění ústavů

navrhl východní svah Petřína mezi rozhlednou a ulicí Karmelitskou v Praze. Bez odpovědi.

10.2.4 Škola v přírodě při Dětské farmě na Libeňském ostrově v Praze
„Školy v přírodě

obrodí národ, naplní jej zdravím a silou a zabezpečí jeho

Školy v přírodě dopomohou

reformním zásadám eubiotickým

uznání v praksi. Školy v přírodě podle zásad eubiotických
národu kulturních.

Kdos dobrý, na

palubu!"'

\ Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s. 26-27
~ Tamtéž, s. 27
1
Štorch, li. Dětská farma. Eubiotická reforma školy. c.d.. s. 32
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k vítězství a k

budoucnost.
všeobecnému

mohou postavili náš národ v čelo

Školu v přírodě Eduard Štorch považoval za vzdělávací instituci, která formuje
osobnost dítěte po stránce duševní, tělesné a zdravotní. Při zřízení školy v přírodě na
Dětské farmě ho inspirovala lesní škola zřízená v Německu u Charlotteburgu u Berlína.1
V Praze se ve prospěch zdravotně oslabených

a tuberkulózou ohrožených

dětí

uskutečnilo několik pokusů o zřízení ozdravných škol v přírodě. Všechny však ztroskotaly
buď na administrativních těžkostech při zřizování, na financování nebo na minimální
toleranci k takové alternativě. Podle Štorcha i existenčně neúspěšné projekty prokázaly, že
škola v přírodě má pozitivní vliv na zdravotní stav zdravotně oslabených a ohrožených dětí.
Což dokladovala četná šetření o týdenním zvyšování tělesné hmotnosti a množství
hemoglobinu v krvi. Všeobecně se soudilo, že výuka ve škole v přírodě kromě vylepšení
prospěchu posiluje nervový systém, kondici, zlepšuje dýchání a plicní ventilace, snižuje se
krevní tlak. podněcuje radost ze života, probouzí optimistickou mysl a chuť k jídlu.2

Ve stejném duhu Štorch nabídl r. 1925 pražské obci zřízení školy v přírodě na Dětské
farmě. Svůj záměr zdůvodnil negativními dopady školní budovy a přísného řádu na zdraví
dětí a jejich přirozený vývoj. Předpokládal, že by škola měla sloužit především zdravotně
oslabeným a ohroženým dětem a dětem v rekonvalescenci, které nevyžadují lékařské
ošetření. Štorch předpokládal, že by škola měla školní sestru,

která by zabezpečovala

' Tamní Lesní škola (Die Waldschule) byla otevřena jako speciální třída pro slabé děti I. srpna 1904. Celá
škola se skládala ze 2 tříd a j e d n é kanceláře pro ředitele. Budova byla dřevěná. Výuka probíhala venku, při
špatném počasí se měnila třída v hernu a jídelnu. Nebyly tu školní lavice. Další vybavení areálu spočívalo v
j e d n é hospodářské boudě (i s nemocnicí!) a velkého zábavního pavilonu. Výuku zajišťovali celkem 3 učitelé a
učitelka na 95 dětí. Na odpolední program docházelo několik pomocných osob. Množství žáků (i učitelů)
stále rostl ze zmíněných 95 na 120. V r. 1917 měla škola 290 žáků a 9 učitelů. Škola byla určena dětem
anemickým, choulostivým, nervosním a těm, které nevydrží 6 hodin v uzavřené budově. (V uzavřené budově
j e míněno ve škole tradičního stylu.) Celkem se učilo po 1/2 hodinách s 5ti až 10ti minutovými přestávkami,
týdně 12 až 15 vyučovacích hodin, strava byla 5krát za den. První školní rok byl otevřen 29. října 1904. Škola
byla otevřena po celý rok vyjma doby od Vánoc do Velikonoc, kdy byly děti v normální škole. 3krát týdně
prohlížel děti lékař. Pobyt částečně hradili rodiče.
Pokus o zřízení lesní školy r. 1907 v Kostelci nad Orlicí byl jedním z prvních počinů v Čechách. Zůstalo
Pouze při plánech. Další pokusy byly u Domštátu v r. 1923.
Škola v přírodě byla zřízena v Pardubicích na školní zahradě. Výuka probíhala pouze od 18. května do 26.
června 1926. Škola sloužila pro děti zdravotně oslabené.
:
Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 51
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kontakt

mezi

školou

a rodinou

dítěte. Zodpovědnost

zdravotnické by byla uložena školnímu

za vedení

školy

po

stránce

lékaři, který by dvakrát týdně prohlížel děti a

účastnil se na vedení školního zařízení. Počet dětí ve třídě by měl být mezi 20 a 25.
Po zkušebním období by doba výuky byla rozšířena na 7 měsíců nepřetržitě. Zbývající
3 měsíce by děti docházely do běžné školy, kde by se zapojily do výuky.
Štorch se však zasazoval o zavedení celoroční výuky, která by umožnila přizpůsobení
osnov a neustálé zlepšování vyučovacích metod a samotného chodu školy. Celoroční výuce
by odpovídala i změna harmonogramu školního roku. který by měl začínat tradičně I. září.
Výuka by v prvním pololetí končila 15. prosince. Od

15. prosince do 31. ledna by

následovaly zimní prázdniny dostatečně dlouhé pro odpočinek a vyžití zimními sporty.
Druhé pololetí by začalo 1. února odjezdem na zotavovací a utužovací pobyt na hory. Od I.
března do 31. července by výuka pokračovala ve škole v přírodě. Letní prázdniny končí 31.
srpna.

/0.2.4.1

Vyučovací předměty ve škole v přírodě podle Štorchová

návrhu

Společně s přírodopisem, zeměpisem a dějepisem představuje tělesná výchova to
nejdůležitější, co volbou metod, cílů. organizací vyučovací hodiny odlišuje Štorchovu
reformovanou školu od tradiční výuky.
Předmět tělesná výchova by měl být zrušen a nahrazen přirozenými
aktivitami v každé vyučovací hodině. Tzv. tělesná výchova eubiotická

pohybovými

by měla odpovídat

vývojovému stupni dítěte a pozitivně působit na jeho duševní a tělesný vývoj a pro
zdravotně oslabené žáky by měl převyšovat rehabilitační charakter. Eubiotická tělesná
výchova se obejde bez tělocvičen a sportovního náčiní, které je vhodné až v době
dospívání. Vhodnou tělovýchovnou aktivitou je chůze, běh. skákání, šplh, zvedání a nošení
břemen, házení a vrhání, úpoly a plavání a ze sportů pak lehká atletika, veslařství, turistika,
táboření, střelba z luku, cyklistika, jízda na koni, skauting a tradiční zimní sporty. Kromě
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jezdectví bylo možné na Dětské farmě provozovat všechny aktivity. Plavání a vodní sporty
patří mezi upřednostňované aktivity ve škole v přírodě.
Učitelé tělesné výchovy by měli vystupovat více jako instruktoři, kteří organizují
jednotlivé aktivity. Součástí těsné výchovy by měla být i sexuální osvěta.
Štorch se přikláněl k výraznému zjednodušení pravidel českého pravopisu. Domníval
se, že by zjednodušení odstraněním pravidel psaní i a v, é a je a dalších komplikovaných
gramatických jevů výchově a vzdělání dětí prospělo. Ve škole v přírodě při Dětské farmě
by byla výuka českého jazyka pestrá a podnětná. Obsah pojmu měl být reálný, děti si měly
předměty prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Nedílnou součástí výuky českého jazyka bylo
každodenní zapisování a ilustrování deníku. Při výuce kresby Štorch navrhoval předcházet
její automatické stylizaci. Různé náměty a techniky by měly vycházet z praktických
požadavků - plánek budovy, výrobku, skříně, natírání dřevěných budov a nářadí. Pro děti
zdravotně omezené by mělo být psaní zjednodušeno na nejnutnější úroveň dovednosti.
Charakteristickou vlastností výuky ve volné přírodě je dostatek námětů pro praktické
propojování

učiva zeměpisu, dějepisu a přírodopisu.

Ve Štorchově výuce se měla

uplatňovat metoda pozorování, měření, statistického šetření a výroba předmětů jako např.
sluneční hodiny. Součástí výuky by měly být cestovatelské výpravy po Vltavě spojené
s tábořením na neznámých místech.
Tradiční výuku dějepisu by Štorch proměnil ve výuku tzv. sociálního dějepisu. Jeho
podstatu viděl ve výuce společenských a kulturních dějin lidské společnosti jako nedílné
součásti přírodních dějů: „Evoluční
bychom se zasloužili

teorie vede k reálnému

o národ, kdybychom

smýšleni pokrokovému.

všemu lidu vštípili poučení,

svou úlohu na zemi vyplníme prací k vyšším a vyšším stupňům

že „vše plyne"

kulturním

a

Velmi
a že

sociálním

Pozornost by si zasloužilo období pravěku a husitství na úkor rodových souvislostí většiny
panovníků. 2

1

Štorch, E. Dětská Jařma. Eubiotická reforma školv. c.d., s. 90
k reformě výuky dějepisu blíže: Štorch, E. Reforma školního dějepisu.
Štorch, E. Nový dějepis. Zábřeh : Nákladem vlastním, 1908
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Praha : Nákladem vlastním, 1905

Ruční práce (dílenské a pěstitelské) by podle Štorcha měly být zaměřené na manuální
činnosti a práci v přírodě plynoucí z přirozeného zaměstnání (zemědělské, zahradní a
domácí práce). Každá z činností by měla žáka vést k řešení konkrétního problému. Výuka
ručních prací měla pozbývat stereotypu a jednotvárnosti, protože se děti účastnily oprav,
budování, pěstování a vyrábění praktických předmětu.

10.2.4.2

C 'hod školy v přírodě při Dětské farmě

25. května 1925 bylo na Storchovu žádost povoleno zřízení školy v přírodě při Dětské
farmě na Libeňském ostrově. Její vybudování a vybavení trvalo téměř jeden celý rok a 27.
března 1926 bylo úředně rozhodnuto o povolení výuky. Výuka byla zahájena 22. května
1926.
Dětskou farmu tvořila ovocná zahrada, farma s domácími zvířaty, kuchyně, Děvín
(malá dřevěná stavba pro dívky), žákovské záhonky, opatrovna, zelinářská zahrada, pole,
květinové záhonky, tábořiště, volejbalové hřiště, louka, dráha pro skok. hřiště na vltavském
pobřeží, pískoviště, šatny, převlékárny, budka větších hochů, toalety, přístav pramic,
oddělení pro plavce, ostrůvek, zahradní hřiště, násep a zahrádková kolonie. 1
Rozvržením prostor umožnil místa pro relaxaci a uvolnění, prostor pro soukromí, různá
specializovaná sportoviště, ale i vhodně zabezpečené hygienické zázemí pro koedukovanou
(smíšenou) výuku. Ke sportovištím a školnímu prostoru byla citlivě připojena hospodářská
část farmy (zahrada, záhonky, pole a domácí zvířata).
Aby se atraktivní místo při Vltavě nestalo rekreační oblastí Pražanů a výuka nebyla
narušována rodičovskými zásahy, omezoval Osmý hod Domácího řádu návštěvy rodičů na
první neděli v měsíci. 2

' Štorch, Iv. Dětská Jařma Eubiotická reforma školy. c.d.. s. I 78
Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let 1921-1944.
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Štorch si původně představoval každodenní dělení výuky na dopolední a odpolední
vyučování. Dopolední výuka 2 až 3 hodin (od 8.00 do 10.00 hod., příp. do 11.00 hod.)
rýsování nebo fyziky by probíhala ve škole v Jindřišské ulici a odpolední vyučování
předmětů dějepis, zpěv, občanská nauka, tělesná výchova a ruční práce na Dětské farmě.
Škola v přírodě měla být především pro děti tělesně, duševně a zdravotně oslabené.
Skutečnost byla však mnohem složitější. I po zavedení školy v přírodě Štorchovy
zůstaly všechny jeho povinnosti ve škole v Jindřišské ulici, musel se spokojit pouze s dětmi
své třídy, nepodařilo se mu zajistit bezplatnou dopravu dělí na Libeňský ostrov (rada
Elektrických podniků zamítla všechny jeho žádosti) a výpomocnou sílu pro odpolední
zaměstnání dětí. Výuka navíc musela respektovat rozvrh hodin „kamenné školy".

Výuka na Štorchově škole v přírodě probíhala vždy několik dnů v týdnu. Začínala v 9
hod. vytažením vlajky a přípravou na ranní prohlídku. Funkcionáři z řad dětí nahlásili
nemocné, nepřítomné a zajímavé události, učitel obeznámil všechny děti s denním
programem. Následovala žákovská zpráva o počasí, zdravotní údaje, zpráva správce her,
zahrady a zábavného výboru. Následovala prostná cvičení.
9 00 - 10°° - č e s k ý jazyk
1 0 ° ° - 10 15 - volné proběhnutí po farmě
10 13 — 1 1 0 0 - d ě j e p i s
1 1 n 0 - 1 1 0 5 - d ý c h a c í cvičení
11 05 - 12 00 - n ě m e c k ý j a z y k
12 00 - 12 30 - p ř í p r a v a oběda
12 30 - 13 00 - o b ě d
13 00 — 14 00 - o d p o č i n e k
14 00 - 15 00 - přírodopis
15 00 - 15 05 - p ř e s t á v k a
15 03 - I 6 , ) 0 - n á b o ž e n s t v í
16 00

1 7 00 - koupání, tělesná výchova

i

1

17

00

-svačina

17 0,1 _ 19 00 _ |1ry_ p r á C e na pozemcích a na zahradách
19 00 - odchod žáků z farmy

Kromě večeří a obědů, stravování zajišťovala zahrada Dětské farmy. Svačiny si děti
připravovaly samy. Za teplého počasí byly děti bosé. v plavkách nebo nahé a v nepříznivém
počasí byly pod přístřeškem. 1

Z výchovných aktivit, které Dětská farma nabízela, sestavil Štorch Program
farmy Předvojenské

Dětské

výchovy mládeže (od 5 do 20 let).

„Program Dětské farmy - Před vojenská (= od 5-20 let) výchova mládeže.
Program zaměstnání dětí (krom vyučování) pro mládež školní:
1. Tělocvik
2. Lehká atletika
3. Koupání, plavání
4. Veslařem'
5. Hry na trávníku, hry polní
6. Zahradnictví
7. Ruční práce praktické (k životu v přírodě)
8. Skautské dovednosti
9. Táboření
10. Vaření a příprava pokrmů
11. Přenocování v přírodě (stany)
12. Zpěv, hudba, deklamace, divadlo v přírodě, tělovýchovné rozpravy, veselé besídky
13. Pozemní stavitelství a zákopnictví
14. Bruslařství. Lyžařství (v okolí)
1

Štorch se však inspiroval i u eskymácké „školy v přírodě", ve které jsou děti i v takové nepřízni venku.
Často děti chodily nahé, což Štorch považoval za přirozené právě u malých dětí.

Vše z hlediska výchovy a tělesné zdatnosti.
Program pro mládež škole odrostlé: Nedělní besídky, Učňovské besídky. Tělesná
cvičení, sporty. Hry v zimě i v létě, vycházky. Táboření. Přednášky, kursy, zábavné
besídky." 1
Jakékoliv pomoci se Štorchovi od úřadů nikdy nedostalo. Ani jeho snahám o začlenění
ozdravných efektů eubiotiky se nikdy nedostalo uznání. Dětská farma ukončila svou
existenci koncem r. 1933.
Je však třeba poznamenat, že osobnost Eduarda Štorcha byla velice inspirativní a Štorch
ze svých aktivit míval velice dobré pocity. Jeho agilnosti přispěl i fakt, že manželé
Štorchovi neměli vlastní děti a ať to byla Štorchova pedagogická činnost nebo literární,
byla vždy naprosto domyšlená. Nakonec o Štorchově zájmu svědčí i fakt, že Dětská farma
existovala 8 let a Štorch svým přístupem předběhl nejen potřeby Prahy.

10.2.5 Ze Štorchova poznámkového
„18/111. První vycházka
hlodavci.

Neukázněni.

sešitu z r. 1926

s 1 celou třídou (11 A). Vypadali jako diví,

Jejich rozprava:

„Neblbni,

ty vole!"

nenasytní

Všude lezli. Těkaví, u

ničeho nevydržel i.
2/1V. Několik hochu bylo smluveno jiti do biografu, ale nešli, zůstali na ostrově a
pracovali.
16/IV. Hoši většinou vyhýbají se práci a nevydrží u ní. Víc je baví lézt na stromy,
skotačit
Pokazí

na písku, pálit ohně. Roztahají
záhonky.

Nedostatečně

nástroje.

zalévají,

Lámou pumpu.

budu musil sázet jen

Poškodí
věci,

nástroje.

nepotřebující

zalévání.
30/IV. Se IV roč: řeknu jim. aby zaliti záhonek nově zasazených
se nehne. ... Fried si lehl do trávy, aby ho nebylo vidět a nešel

1

Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově.

květin

pomáhat.

Kronika se zápisy : let 1921-194-4. c.d.. s. 27 a 29
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ani jeden

Když /.sem jim řekl. aby srovnali hřebíky - otočili se zády a odešli. Za to stále
kopají a cvičí házeni koulí a j.
Z rodičů nikdo nepůjde pomoci. Jedině jeden nabídl povoz na odvezení dříví.
Z Vltavy vylovili lopatu, kterou mi tam zapomněli, když vybírali písek.
Ztratili kleště, rýček.
Iloši skoro všichni sprostí a nepořádní,

nevychovaní.

Nutně zapotřebí pomocné síly. Na mne samotného je toho moc.
Duhen-květen: každý týden o 1 kg méně vážím. Natržená šlachu v levém lokti.
Hoši jako diví po koupání. "

1

Štorch, C. Dětská farmu na Libeňském

1

ostrově. Doklady, poznámky,

Eduard Štorch. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o r. 1926.

zápisníky

a plánky. PNP, LA, fond

10.3

VÝCHOVNÁ OSADA RŮŽIČKOV

A DRUŽSTVO EUBIOTICKÁ

ŠKOLA A

RODINA
Pozoruhodným projektem, který dokládá agilní činnost pražské pobočky eubiotické
společnosti, sebevědomé postavení eubiotického hnutí a Štorchovy reformní postoje byl
záměr vybudovat Výchovné osady Riižičkov v Praze Tróji z let 1925 - 1930. Materiály, ze
kterých jsme čerpali pocházejí z archivního fondu ministerstva školství 1918 -

1949

uloženého ve Státním ústředním archivu v Praze: Fond Svobodův: MŠ 1918-1949, 25,
Fond PR-SVOBODA, 11. 3027 a 3028.
U

příležitosti

oslav

70.

narozenin

prezidenta

Masaryka,

k památce

založení

Československé republiky a uctění 250lctého výročí úmrtí Jana Amose Komenského
věnoval velkostatkář Alois Svoboda československému státu pozemky a nemovitosti
v Praze Tróji. Podmínkou jeho daru bylo vybudování osvětových a sociálně humanitních
zařízení ve prospěch mládeže v duchu a zásadách Jana Amose Komenského. Notářský spis
byl po četných jednáních sepsán 7. října 1922.'
O přidělení pozemků rozhodovalo ustanovené kuratorium, jehož složení vymezil
dodatek k notářskému spisu ze dne 22. listopadu

1924. Na schůzi ministerské rady

Československé republiky konané 21. února 1924 byl ke dni 31. října 1923 schválen
Jednací řád Kuratoria trojských nemovitostí.

Předsedou byl ustanoven senátor prof. PhDr.

1

„...vybudování osvětových a sociálně humanitních zařízení ve prospěch mládeže původem i rasou
československé v duchu a zásadách Jana Ámose Komenského. Školy i ústavy vědecké, které budou tu
zřízeny, mají nejen vyplniti mezery našeho školství všech stupňů, nýbrž mají být i přizpůsobeny novým
methodám a směrům, podle nichž vyučování praktické má stejnou váhu jako theoretické. Zejména jest
přihlížeti k potřebě škol pokračujících, neméně pak škol odborných, průmyslových, umělecko-průmyslových
a obchodních, které napomáhají hospodářskému rozvoji národa. Doporučovalo by se, aby ústavy, které zde
budou zřízeny, byly organizovány na stejných zásadách a v jednotném rámci a aby nescházely též školy
vzorné a pokusné, v nichž lze ten který směr prakticky vyzkoušeti. Z oboru sociální péče, aby bylo mezi
jinými pamatováno na kojence, sirotky a děti méně nadané.
Tělesná výchova najde tu vhodné pole k všestrannému rozvinutí všech svých složek. Při stavbě budov mějž
přednost systém pavilonový a celek budiž jedinou velkou obydlenou plochou."
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Bohumil Němec (1873

1966)

řádný profesor Ústavu pro fysiologii rostlin University

Karlovy 1 a čestným předsedou byl do své smrti Alois Svoboda.
6. října 1923 byl za účelem vybudování osvětových

a sociálně humanitních

zařízení

v Tróji usnesením vlády Československé republiky dar přijat. Ministerstvo školství a
národní osvěty (dále jen MŠANO) zplnomocněné ke správě administrativy Svobodovy
donace vyslovilo poděkování.

10.3.1 Družstvo „Eubiotická škola a rodina"
V prosinci 1926 začalo MŠANO jednat o využití pozemků s městskou radou
ministerstvem

sociální

péče.

ministerstvem

veřejného

zdravotnictví

a tělesné

Nikdo z oslovených na nabídku nereflektoval. 24. ledna 1927 ministerstvo

Prahy,
výchovy.

sociální

péče

odmítlo nabízené pozemky s odůvodněním, že dosud nezřizuje a nehodlá zřizovat státní
ústavy za účelem sociální péče o děti a mládež.
Na Štorchův popud se příležitosti chopila eubiotická společnost. Za účelem zapůjčení
pozemků ke zřízení eubiotických škol v přírodě a eubiotické výchovné osady založil St.
Růžička a Eduard Strorch Družstvo Eubiotická škola a rodina (dále jen družstvo).
5. listopadu 1928 zaslali St. Růžička jako předseda a Štorch jako jednatel přípravného
výboru družstva MŠANO svou první žádost o propůjčení 10 až. 20 ha pozemků po dobu cca
80 let.2

1

Jednací řád stanovuje funkční období předsedy na 3 roky. Němec byl předsedou nejméně do r. 1932.
Zmínky o jeho další volbě nebo jmenování nebyly v archivních fondech MŠANO nalezeny.
2
Z návrhu vybíráme: „Nelze nadále otáleti s reformou školství. A l e j e také jisto, že nelze žádoucí reformu
provésti všeobecně naráz a definitivně. Nové myšlenky je nutno ověřiti náležitými pokusy a vzory. ...
Mládeži nutno poskytnouti především správnou tělesnou výchovu podle zásad eubiotických, to jest
vychovávati ji v přirozených podmínkách fysiologických, na volném vzduchu, na slunci, střídměji vyživovati
a otužovali ji přiměřenou tělesnou prací (v zahradě atd.). Takováto tělesná výchova není dobře proveditelná
v dosavadních školách uzavřených. Proto by družstvo zbudovalo na přiděleném území eubiotické školy
v přírodě (na volném vzduchu), rozličně diferencované.
Školy v přírodě těší se i jinak v kulturním světě velikému rozkvětu, a bylo by na místě u nás takové školy
uvésti v život v souvislosti s eubiotickým typem občanského života.
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Výchovná osada, která byla pojmenována po zakladateli eubiotiky Rúžičkov,

měla

podle pozdějších žádostí čítat 50 až 80 rodinných domků se zahrádkami o celkové výměře
cca 83 ha. Podmínkou výběru obyvatel osady měl být způsob života vedený přesně podle
eubiotických pravidel od způsobu jak zabezpečit existenční potřeby domácnosti, přes
rodinnou výchovu dětí, až po akceptování obecné vzájemné solidarity obyvatel osady.
Nemajetným, kteří by si domek a pozemek nemohli pořídit, by napomohl symbolický
pronájem nebo prodej na splátky.
K memorandu Storch přiložil podrobně rozpracované sociálně-pedagogické otázky
Výchovné osady Růžičkov v útlém spise Výchovná osadu. Projekt Nové školy (1929).
Organizace výuky měla spočívat v několika pavilónových školách v přírodě.

10.3.1.1

Pracovní a ideový program zřízeni euhiotické výchovné

osady

V citované kronice Dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze byl nalezen nedatovaný
dvoustránkový Pracovní
zřízení

euhiotické

a ideový program

výchovné

osady.

zužitkování

pozemku

nadace

Dokument pochází z. doby existence

Svobody

pro

přípravného

výboru.
V oblasti péče o mládež program přislíbil, že družstvo bude zřizovat ústavy a školy,
které by vyplňovaly mezery v tradičním školství pro všechny věkové kategorie: ústav pro
kojence a útlou mládež; školy a ústavy pro děti ve věku od 6 do 14 let: a) škola v přírodě,

Přinesly by bohatý užitek nejen dětem samým, ale byly by i plodným podmětem pro celou republiku.
Zejména také ukazujeme na to, že by tyto školy v přírodě mohly být i zároveň pedagogickou laboratoří příští
učitelské fakulty (vys. školy pedagogické) a že by se tu prováděly pokusy s novými školskými methodanii."
Dále poukázali na požadavek těsné součinnosti školních institucí a rodiny: „Přihlížejíce k tomu všemu
uznáváme za nutné spojití školní výchovu s rodinnou, tím způsobem, že kolem školy vybudujeme vzorovou
osadu rodin, které mají smysl pro moderní výchovu mládeže a pro plně zdravý a zdatný občanský život.
Vznikla by tu eubiotická rodinná osada, jak ji navrhuje bratislavský hygienik prof. Dr. St. Růžička/Eubiotika
1926, „Das Syste der Hygiene aufGrundlage der Eubiotik" 1927/.
Autoři předpokládali, že navržený experiment přinese první konkrétní výsledky po dvou až třech
generacích.
„Celá osada i se školami byla by spravována výborem, ve kterém by se uplatnili vychovatelští
průkopníci, i hygienikové-eubiotikové, i příkladní občané /rodičovská rada/."
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zvláště pro děti tělesně oslabené, b) pomocná škola pro děti duševně slabé a c) sirotčinec a
útulek pro děti opuštěné. Pro dorost a dospělé zřídí praktické ústavy a pokračovací odborné
kurzy.
Školy pavilónového typu budou zpřístupněné nejen pro děti žijící v osadě, ale také
tělesně slabým a zdravotně ohroženým z přilehlých oblastí Podhoří, Bohnice, Podbaba,
centra Prahy a venkova. Škola v přírodě by měla mít preventivní i léčebný charakter a
dopravu by měla řešit autobusová přeprava.
Štorch předpokládal, že základem výchovy bude zdravotní preventivní péče o mládež
(eubiotická tělesná výchova) spojená s přiměřenou tělesnou prací (zejména zahradní práce).
Organizace jednotlivých škol by měla vycházet ze školy v přírodě na Dětské farmě a
v rámci osnov by školy nabízely:
,,a) Stálý pobyt na volném vzduchu a na slunci.
b) Probuzení chuti k životu hrami a zábavami.
c) Navádění k hygienickému způsobu života, k pořádku a čistotnosti.
d) Vydatné stravování dětí. (Hojnost mléka, ovoce, zeleniny.)
e) Omývání těla a koupání dětí.
I) Tělesná cvičení.
g) Přiměřená lehká tělesná práce, zejména zahradní.
h) Posilující odpočinek a spánek.
ch) O prázdninách pobyt v lesním táboře.
i) Dětem se poskytuje řádné školní vyučování, zkoncentrované do života v přírodě.
j) Děti se účinně vychovávají rodinným způsobem života ve škole. Učitelé žijí společně
se žáky. Děti se účastní společného hospodářství.
k) U dětí je probuzena a posilována dobrá vůle, pracovitost, smysl pro povinnosti
k celku a pro společenský řád.
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I) Vychovatel užije v značné míře výchovného vlivu občanského vhodné řízeným
stykem s rodiči dětí i vůbec s veřejností." 1

,, Učebné osnovy vypracuje učitelský' sbor lak, aby učivo normálních škol bylo poněkud
omezeno.

Vyhrány budou věci pro živo! důležité a pro vzděláni nezbytné.

11 slabých dětí

bude omezeno i psaní, kreslení, rýsováni, t. zv. měsíční úkoly a vůbec veškeré

nezbytné

sedění. Vyučuje se venku, na zahradě, jen v případě nepohody ve třídě, ale i tu při oknech
otevřených

podle lékařových pokynu. Za chladna a v zimě jsou děti teple oblečeny a popř.

v čepicích, rukavicích a obaleny pokrývkami. " 2 Žáci z osudních škol by tněli předčit ostatní
děti v oblastech tvůrčích schopností, invence, kreativity, tělesné zdatnosti, mravnosti a
duševních činností, praktických zkušeností a celkové připravenosti pro běžný život.
Vedle učitele by měl do výuky zasahovat školní lékař, který by napomáhal jejímu
hygienickému vedení a zdravotní péči o děti: dohlížel by na větrání, přiměřené oblečení (v
zimě eskymácký oděv a obuv), duševní a tělesný aktuální stav dětí (podrážděnost,
netečnost, lhostejnost, únava), jejich chování, nošení brýlí, chuť k jídlu, dodržování osobní
hygieny a řádného odpočinku.
Spojení školní výuky a žákovských povinností s rodinným zázemím by měla zajišťovat
sociální

pracovnice.

Kromě zjišťování rodinné anamnézy by měla dohlížet na školní

docházku a spory mezi rodinou a školou. Z oblasti zdravotní péče by sociální pracovnice
vedla evidenci infekcí a nakažlivých onemocnění, dohlížela by na zdravotní rizikové
faktory, sledovala by teplotu dětí. puls a jejich dýchání, kvalitu oblečení a podobně jako
školní lékař by kontrolovala osobní hygienu dětí. 3
Osada by měla být téměř soběstačná. Kromě školních budov by byly zřízené
administrativní budovy, prostory pro živnostníky, řemeslníky a obchodníky, společenská a
kulturní zařízení, zdravotnická zařízení a další (samozřejmě bez hostinců).

' Štorch, E. Výchovná osaila Ružičkov

Nová škola. PNP, LA, fond Eduard Štorch. s. 7-8

" Tamtéž, s 19
Tamtéž, s. 22
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Výchově, vzdělávání a polozemědělskému rytmu života hy odpovídala pracovní doba
v místních továrnách. Vyrábět by sc mohly ústní vody a zubní pasty, krémy na obuv nebo
klobouky. Druhou polovinu dne by rodina věnovala obdělávání vlastního pozemku.
Některých výrobních činností by se z výchovného důvodu měly účastnit i děti. Osada bude
jedinou velkou obydlenou zahradou.

.

Všeobecná zařízení osvětová a vědecká
Osadní ústavy a školy by měly sloužit i vědeckým účelům. V trojském zámku by mělo
být

umístěno

Světové

ústředí

euhiotické

(L'Institut

international

de

l'eubiotique,

International institut of eubiotical hygiene, Eubiotische Weltzentrale). Jeho součástí bude
Světová knihovna eubiotická, Ústřední kancelář, Euhiotické museum, Euhiotické pracovny,
výzkumné laboratoře. Slavnostní sál pro sjezdy, kongresy a konference, přednášková síň a
kabinety pro euhiotické kursy a pro univerzitní posluchače... a v zámeckém parku budou
letní euhiotické kurzy, pokusné euhiotické praktikum, škola v přírodě a zásobárna ovoce.

10.3.1.2

Konec všem nadějím Družstva Eubiotická škola a rodina

Usnesení ze dne 13. února 1930 kuratorium rozhodlo, že neschvaluje zřízení navržené
kolonie s odůvodněním důvodných pochybností o finančním krytí výstavby a provozu
budov. Kuratorium také údajně v darovací listině nenalezlo oporu pro záměr výstavby
obytných domů. Podpořilo by však zřízení a výstavbu všech navržených školních institucí.
V říjnu r. 1930 se družstvo Eubiotická
eubiotickou

společností

zdravotnickou

škola a rodina sloučilo s

Československou

a v té době s největší pravděpodobností Štorchova

účast na experimentu skončila. I jeho soukromé deníky končí s aktivitami družstva. Až do
r. 1935 se eubiotická společnost neúspěšně pokoušela o získání pozemků prostřednictvím
Hygienického ústavu lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Původní idea
však zůstávala téměř nezměněna. Usnesením ze dne 15. dubna 1935 kuratorium rozhodlo,
že se přiklání k expertnímu posouzení profesorského sboru Lékařské fakulty Univerzity

Karlovy, které „a žádost MŠANO vypracovalo odborné posouzení návrhu eubiotické
společnosti a žádosti eubiotické společnosti definitivně zamítlo.
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11.

PSYCHOPATOLOGIE DĚTSKÉHO VĚKU, PEDOLOGIE A
PEDOLOGICKÝ ÚSTAV
Asi nejvýznamnější průnik eugeniky a oboru speciální pedagogiky, jak jej dnes

chápeme, představují aktivity prof. MUDr. Karla Herforta (1871 - 1940). V následujících
oddílech se pokusíme o sumarizaci dosud vybádaných a dostupných informací o Herfortově
eugenických postojích. Ty jsou úzce propojené s existencí prvního ústavu pro slabomyslné
tzv. Erncstinum. doposud dostatečně nerozkrytého Pedologického ústavu hlavního města
Prahy a psychopatologií dětského věku (Herfortem ustanoveného vědního oboru na
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Vedle Karla Herforta se budeme zabývat
výzkumným záměrem vědní disciplíny pedologie a přínosem filozofa a pedagoga Františka
Čády (1865 - 1918).
Pokud je naším záměrem doložit dopad českého eugenického hnutí na domácí speciálně
pedagogickou teorii a praxi, pak Herfortovy aktivity, přínos Františka Čády a nakonec i
výzkumný záměr tzv. Pedologického ústavu představují vrchol tohoto průniku.

11.1

KAREL HEREORT(1871

„Měl jsem děli slabomyslné

- 1940) A PSYCHOPATOLOGIE

DĚTSKÉHO

VĚKU

rád, lak rád, že jsem nikdy nemyslel na sebe a tato láska

byla mou radostí, která mne sílila a tužila v těžkých nárazech osudu. Zustanu už dělem těm
otcem až do posledního

dechu."'

K pochopení Herfortova přínosu je zapotřebí zmínit několik nemálo podstatných etap
jeho studijní a badatelské dráhy. Karel Herfort se narodil v Praze 8. 8. 1871 a zemřel
v Praze 29. 3. 1940. (Blíže: Příloha XVI - Karel Herfort (1871 - 1940)) Již na gymnáziu
choval velkou zálibu ve studiu embryologie a na popud v úvodu zmíněného Františka
Vejdovského (1849 - 1939) ze zoologického ústavu začal studovat zrání a oplození vajíčka.
1

I lerfort, K. Vývoj péče o slabomyslné u nás. Rozpravy Ústavu pra výzkum dítěte a dorůstající
(Českého pedologického
ústavu lil. města Prahy). 1930, č. 64, s. 5
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mládeže

Po přírodovědném studiu, které později sehrálo významnou úlohu, absolvoval lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Promoval společně s budoucími profesory Rudolfem
Jedličkou (1869 -

1926) a Františkem Karlem Studničkou (1870 -

1955) v r. 1895.

V letech 1897 - 1900 působil jako sekundární lékař v Zemském ústavu pro choromyslné
v Dobřanech, kde se připravoval na fysikátní zkoušku, aby mohl vstoupit do státní správy.

11.1.1 Vstav idiotů Jednoty paní .st. Anny r Praze -

Ernestinum

Institucí, ve které se Flerfortův eugenický postoj postupně profiloval a která konec
konců byla jeho osudovou instancí, byl Ustav idiotu Jednoty paní sv. Anny v Praze, později
přejmenován a všeobecně znám jako tzv. Ernestinum. (Dále jen Ernestinum.) 1
Ernestinum od založení r. 1871 získávalo po zásluze na věhlasu v Praze i v Evropě
nejen pro své prvenství mezi ústavy svého druhu v Rakousko-Uhersku. ale také pro
výsledky a moderní metody, které zakladatel ústavu Karel Slavoj Amerling (1807 - 1884)

1

Ústav byl původně založen botanikem, lékařem a pedagogem Karlem Slavojem Amerlingem (1807 - 1884),
který v r. 1866 se svou ženou Františkou Svatavou založil nábožensko charitativní spolek Paní sv. Anny
v Praze za účelem:
dáti ženám takový směr, kterým se projevuje vědomí pravé idealistky ženy a to pomocí
přednášek." Františka Svatava pro spolek zajišťovala sekretářské činnosti.
V roce 1870 si spolek začal určovat zcela konkrétní program:
mravně se uplatňovati vysvobozením
chudých na duchu." Na spolkové schůzi v témže roce vystoupila Františka Svatava s požadavkem, aby spolek
založil svůj vlastní ústav pro slabomyslné. Ustav byl založen 17. června 1871 se sídlem v ul. U Karlova č.p.
17 v malém domku se dvěma zahradami. 1 „Nephaty" jak Amerling ústav často jmenoval, byl až do r. 1883
jediným ústavem svého druhu v Rakousko-Uhersku. Až do r. 1896, kdy byla v pražské škole u sv. Jakuba
založena první pomocná škola v Čechách, byl Amerlingův ústav jediným sídlem péče o slabomyslné
v Českých zemích. Podobný ústav byl založen až po 12 letech v Dolních Rakousích v Bidermannsdorfu r.
1883 nábožensko-charitativním spolkem Stephaniestiftung.
1. listopadu 1872 se ústav se 13 chovanci přestěhoval do Šternberského paláce na Hradčanech, který Spolek
paní sv. Anny zakoupil. Až od r. 1894 sloužila ústavu pouze část paláce, zbytek zabíraly soukromé byty.
18. dubna byl ústav na počest předsedkyně Spolku paní sv. Anny (1879 - 1901) a děkanky hradčanského
ústavu šlechtičen Arnošty Auespergové přejmenován na Ernestinum.
Po Amerlingově smrti 2. listopadu 1884 až do Herfortova zásahu ústav nedokázal reagovat na požadavky
moderní psychiatrie a nápravné pedagogiky a jeho evropský a pražský věhlas upadal. Ve vedení nahradila
Amerlinga do své smrti 5. října 1887 Františka Svatava Amerlingová. Od poloviny měsíce listopadu téhož
roku se vedení ujal Amerlingův synovec Čeněk Amerling a hospodaření ústavu přejala jeho sestra Marie
Amerlingová.
V r. 1920 bylo Ernestinum k Herfortově nelibosti přestěhováno do zámku kinského v Budeničkách u Zlonic
v okr. Slaný.
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praktikoval (Blíže: Příloha XVII - Karel Slavoj Amerling (1807 - 1884)). Po Amerlingově
smrti r. 1884 ústav už nedokázal reagovat na nové poměry a poznatky z oboru psychiatrie a
pedagogiky a Amerlingův odkaz začal odborně i společensky upadat.
První kroky k žádané reformě učinila místopředsedkyně Spolku paní sv. Anny Arnoštka
z knížecího rodu Auerspergů (neteř .předsedkyně Arnoštky Auerspergové), když r. 1902
přijala Karla Herlorta. I. ledna 1902 nastoupil jako domácí lékař na tehdejší poměry
s tučným měsíčním platem 100 K a

I. listopadu téhož roku byl spolkovým výborem

jmenován ředitelem ústavu s měsíčním platem 200 K.
Aby pro své reformy Herfort načerpal inspiraci, vydal se na několik studijních cest.
Když se na konci dvacátých let 20. století pokoušel o zhodnocení svého přínosu a
historického vývoje péče o slabomyslné a pomocného školství, Ernestinum představovalo
jeden z mezníků. 1
Zlomovým okamžikem vývoje llerfortova eugenického smýšlení byla II. konference
pro péči o slabomyslné, která se konala ve Vídni r. 1906.2 Konferenci uspořádal spolek
Fůrsorge fíir Schwachsinnige und Epileptische a Herfort byl s ohledem na výsledky jeho
výchovných metod v Ernestinu jmenován místopředsedou konference. (Pocta byla o to
vyšší, že na takto významný post byl jmenován Čech.) Z Herfortovy iniciativy byla při
konferenci uspořádána výstava, kde vedle Ernestina vystavoval i František Čáda (1865 1918) Amerlingovy a Sauerovy

podobizny (pražský učitel Josef Šauer založil první

pomocnou

v r.

školu

u sv. Jakuba

1896) a výsledky

statistických

šetření

počtu

slabomyslných dětí v Praze, v Náchodě a v pardubickém okrese.

1

První etapou vývoje péče o mentálně postižené v Čechách bylo období do r. 1900 výrazně spojené
s existencí Ernestina. Období od r. 1900 do smrti Františka Čády v r. 1918 nazval obdobím rakouských a
českých Cádových sjezdů. Rozvoj pomocného školství a modernizace stávajících ústavů Zemským výborem
pro péči o slabomyslné byla 3 etapa Herfortem datovaná od vzniku samostatného Československa do r. 1929.
V r. 1929 byl schválen zákon o pomocných školách, a tím začala 4. etapa historického vývoje péče o
slabomyslné v Čechách.
:
První konference, která se konala 27. března 1904. měla spíše místní charakter.
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II. 1.2 Sternův psychologický

dualismus

Asi nejvýznamnějším reformním počinem Karla Herforta bylo zavedení tzv. léčebné
nebo jinak nápravné

pedagogiky,

která vycházela z průniku lékařství, pedagogiky a

psychologického dualismu německého psychologa Wiliama Sterna (1871 -

1938).

Ilerťort na Sternův přínos upozorňuje na mnoha místech, nevyjímaje habilitační
přednášku z 20. prosince

1919. Pro Heforta bylo přínosné, že Stern poukázal na

nedělitelnost lidského individua, že člověk není věcí. nýbrž osobou a individuem.
Individuum od non dividere znamená, že člověk je nedělitelný a všechny jeho duševní a
mentální děje jsou relativní a abstraktní, kde nic neexistuje samo o sobě. „Člověk není
rozdělen na duševní a fysické individuum, nýbrž jako osobnost projevuje se navenek
fysicky, vniterně, psychicky, aniž by ztrácela svou jedinost." 1 Sternovo pojetí osobnosti
člověka je založeno na konvergenci vnitřních a vnějších činitelů vývoje. Stern tedy
zděděnými dispozicemi nekončí, ale od nich začíná. Odtud tedy Herfort odvodil, že nelze
oddělovat fyzický a duševní vývoj člověka jako např. u kretenismu a že nelze dělit výchovu
na zvláštní péči o tělesnou schránku a schránku duševní.
Sternova nedělitelnost lidského individua poskytla teoretický podklad pro Herfortovu
základní pedologickou větu. od které odvodil podstatné rysy nápravné pedagogiky a
psychopatologie dětského věku:

duševně normální dítě je též normální tělesně, duševně

opozdilé dítě je též opozdilé tělesně."' Podobně se vyjádřil v článku Fylo- a

ontogenesa

duše (1929). když souhlasil se Sternem: „Všude v antropologii musí se vždy více
uplatňovati stanovisko personální, že člověk není jen stát personální, agregát ústrojů a
buněk, nýbrž je to osoba, persona, individuum (non dividere). psychofysicky neutrální." 3
Nakonec Herfort dovodil, že podobně jako antropologie hovoří o fylogenezi člověka, může
dětská psychologie studovat fylogenezi duše a psychopatologie poruchy její ontogeneze.

1

Herfort. k . Psychopathologie věku dětského, základní pojmy a otázky.Habilitační přednáška. Rozpravy
Českého pedologického
ústavu lil. města Prahy. 1921, č. 4. s. 6
" Tamtéž, s. 8
' I lerfort, k . Fylo- a ontogenesa duše. Rozpravy ústavu pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže (Českého
pedologického ústavu hl. města Prahy). 1929, číslo 60, s. I

126

11.1.3 Herfortova léčebná (nápravná) pedagogika
O nápravné

pedagogice, kterou

v publikaci Děti duševně
v příspěvku

Pedagogika

vadné,
a

r Erneslinu

Herfort zavedl

Obrázková

personál ismus

v Ernestinu, podrobně

pojednal

knížka (1920).' Teoreticky ji pak obhájil
(1920). 2

Pedagogická

péče

spočívala

v rehabilitačním výcviku dovedností^ návyků ze Sternova úzkého spojení těla a duše za
účelem uplatnění chovance v orientaci ve svém životě a uplatnění ve společnosti. „Z
prvních případů jsi poznal, že řada těch ubohých dětí není pro život ztracena, poznal jsi, že
vlivem ústavní péče mohou se státi zcela potřebnými členy lidské společnosti." 3
Výchovná a vzdělávací péče byla v ústavu rozdělena do třech úrovní: přípravka,
dvouletá ústavní škola a nedělní škola. Po dosažení zlepšení byl chovanec propuštěn zpět
do rodiny.

Přípravka
Předstupněm dvouleté ústavní školy byla tzv. přípravka.

Tímto stupněm procházela

většina chovanců a jejím cílem bylo stanovení míry vychovatelnosti a vypracování
individuálního pedagogického postupu. Děti neschopné výchovy byly z přípravky a ústavní
školy vyloučené.
Hlavní náplní výchovy a výukv byla individuálně přizpůsobená pohybová cvičení jako
základní průprava pro tělesnou výchovu a ruční práce. Děti se učily ze sedu se postavit,
sedal si, jít k oknu nebo ke dveřím, běhat kolem stolu, otevírat a zavírat dveře, klepat na
dveře, zamykat a odemykat skříň, přenášet nádoby s vodou, vozit trakaře po místnosti,
přinést a odnést košíky s různými předměty a manipulovat s nimi. Podobná cvičení volně
přecházela do tělesné výchovy.

Tělocvik přípravky učí slabomyslné děti hlavně správně

držeti tělo při chůzi, narovnali jich kulatá záda, spřímiti jich svislou hlavu; učí je pořádně

1

Herfort, k . Děti duševně
" Herfort, k . Pedagogika
pedologického ústavu lil.
' Herfort, k . Děti duševně

vadné. Obrázková knížka be: obrázku. Praha : Melantrich, 1920
a personál ismus. Rozpravy pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže (Českého
města Prahy). 1920, č. 20
vadné. Obrázková knížka bez obrázku, c.d., s. 30
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choditi." Mezi tělovýchovné metody patřila chůze podél provazu položeného na zemi nebo
po prkně, které bylo umístěno nízko nad podlahou, či chůze po kladině.
Součástí pohybových cvičení byl nácvik sebeobslužných dovedností: použití kapesníku,
oblékání a svlékání, zdravení kloboukem, mytí rukou a čištění zubů, odestlání postele nebo
správné použití toalety.
Okruhem přípravkových činností byly ruční práce společně se smyslovými cvičeními.
Dítě např. navlékalo různě barevné korále nejprve na tyč s rukojetí, potom na provaz: „Děti
učí se navlékání nejdříve hrubého provazu do dřevěných jehel asi 20 cm dlouhých; když se
tomu naučily, navlékají hrubé nitě do mosazných jehel různé velikosti a vyšívají hrubé
kartony z lepenky, mající otvory asi 5 mm průměru." 2 Dobře se při ručních pracích
osvědčilo vyšívání na papírový karton. Stehy byly nejdříve předkreslené s otvory přibližně
5mm velkými. K průpravě čtení děti vyšívaly nebo modelovaly jednoduché tvary písmen,
většinou kapitálky vlastních jmen.
Součástí výuky byla také mluvní cvičení, která spočívala v komentování činností.
Základní početní dovednosti si dítě osvojovalo na svém počítadle o pěti kuličkách.

Ústavní

škola

Ústavní škola byla dvouletá se smíšenými třídami s počtem nejvýše 12 dětí. Od obecné
školy se lišila především volnějším tempem a nižšími nároky. Základem výuky bylo
zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání). Všechny činnosti vycházely z praktických potřeb

K výuce počtů se využíval kupecký

krám, ve kterém jedno dítě prodávalo a další

nakupovaly. Zboží bylo reálné a např. mouka, káva, mák a čočka musela být rozvážena,
platila se skutečná cena jako ve skutečném obchodě.
Mluvní cvičení probíhají obdobně jako v přípravce. Děti sborem nebo jednotlivě
komentovaly činnost spolužáka nebo paní učitelky.
1

Tamtéž, s. 33
" Tamtéž, s. .32

128

Zajímavou pomůckou a vynálezem byl tzv. písník: „...bednu velkou spiskem, na
čtyřech nohách jako stůl. pomocí něhož učitelka probírá místopis a učí děti hlavním
pojmům zeměpisu tím, že z písku modeluje na př. Hradčany, letenský kopis, řečiště Vltavy
atd. a dřevěnými domky znázorňuje čtvrti pražské; touto vymodelovanou Prahou pak
školák koná procházky tím, že ukazuje cestu, kterou mu učitelka udá, např. mu řekne: jdi
z našeho ústavu na Wilsonovo nádraží." 1
Skutečně

moderní

metodou

výuky

bylo

používání

otázek

a

úkolů

z různých

psychologických testů a to již v přípravném stupni. Např.: Jak se jmenuješ? Opakování
dvou čísel nebo několika slovných vět, pojmenování jednotlivých částí lidského těla. které
vyučující ukazuje atd. Ve škole se uplatňovaly obtížnější úkoly jako např. vysvětlování
abstraktních pojmů, vykonávání třech různých činností najednou, doplňování slov do
nedokončených vět atp. Herfort si pochvaloval svou tzv. psychologickou metodu obrázků,
která spočívala v řazení obrázků humorného příběhu podle logické a časové posloupnosti.
Výuka ručních prací probíhala ve zvláštních školních dílnách. Chlapci se učili stříhat,
lepit, modelovat a začátkům košíkářství. Děvčata byla vedena k domácím pracím.
Někteří chovanci měli možnost docházet i po vyučování do ústavní košíkářské,
obuvnické, krejčovské, truhlářské dílny; šikovnější děvčata chodila do tzv. šicího pokoje,
kde spravovala ústavní prádlo, učila se na stroji plést punčochy nebo pomáhala v prádelně,
žehlíme nebo v kuchyni.

Nedělní

škola

Po ukončení ústavní školy chovanci ústavu docházeli do tzv. nedělní školy, jejímž
cílem byl kromě upevnění dovedností a návyků, dohled nad jejich dalším osudem. Mimo
školní povinnosti se chovanci po celý den podíleli na chodu ústavu a úpravě ústavní
zahrady: „Upotřebení slabomyslných osob mladistvých a dorostlých v polním a zahradním
hospodářství, ve zvláštních hospodářských koloniích, jest dle mého soudu nejlepší způsob

1

Tamtéž, s. 35
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péče o tato méněcenná individua." 1 Podobné pokračovací školy a péči o slabomyslné
navrhl František Čáda. (Blíže další oddíl.)

11.1.4 Herfort o financování
Financování

ústavní

ústavní péče
i

jiné

péče

spočívalo

v období

před

samostatným

Československem na bedrech spolku a privátních aktivit. Později se se vznikem republiky
začal úspěšně prosazovat Čádúv požadavek, aby zodpovědnost za ústavní péči přejala
společnost jako morální a hospodářskou povinnost. Herfort si iluzorně představoval:
„Kdyby rodiče zdravých dětí za každé dítě věnovali ročně malý peníz ministerstvu sociální
péče na fond pro tyto ubožáky - nazvete tento fond, jak chcete, snad po nějakém našem
výtečníku, nebo jej nazvete fondem milosrdenství, českého srdce, na jménu nezáleží - byla
by otázka sociální péče o tyto ubožáky rozluštěna. ...kdyby každý duševně zdravý občan
přispěl na jmenovaný fond ročně jen jednu korunu, nebo ještě lépe. kdybychom se k takové
dobrovolné dani sami uvázali, byla by mžikem rozluštěna nejen sociální péče o duševně
vadné děti, nýbrž celá sociální péče naše, tedy také o slepé, hluchoněmé, mrzáky a
mladistvé zločince, která potřebuje k svému rozkvětu jen 3 věci: peníze, peníze a zase
peníze." 2
„Ano. jsou zde ubohé děti duševně vadné. Tak volám k Tobě. milý čtenáři, na
rozloučenou. Nechť i pro ně bije Tvoje dobré, české srdce!"'

1
:

Tamtéž, s. 37
Tamtéž, s. 39 - 40
Tamtéž, s. 40
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/1.1.5 Soukromá Eugenická centrálu při

Ernestinu

Na pole eugeniky, jak Herťort sám říká, ho přivedly neustále nevědecké, biologicky
nepodepřené úvahy o příčinách slabomyslnosti. Odmítal všeobecnou argumentaci o rodové
zatíženosti a automatické dědičnosti zvláště v případech, kdy se v rodině vyskytovaly vedle
mentálně postiženého dítěte i zcela normální, často i intelektově výjimečné děti.1 Na rozdíl
od eugeniků nepsychiutru

bez biologického vzdělání byl přesvědčen, že slabomyslnost je

biologicky podmíněný průvodní jev (symptom) nejrůznějších duševních nemocí, poruch a
patologie lidského organismu. S tímto přesvědčením začal na začátku 20. století hledal
skutečnou příčinu slabomyslnosti a případná pravidla její dědičnosti.
Vnitřní podmíněnost slabomyslnosti předpokládal ve špatné stavbě nebo organizaci
pohlavních buněk rodičů. Herfort, podobně jako Brožek, předpokládal u všech příčin
slabomyslnosti vnitřního činitele na způsobu zvláštní dispozice, která je způsobena
chorobnou strukturou a funkcí dědici hmoty

genů a chromozomů. Domníval se však, že u

většiny forem slabomyslnosti se mísí exogenní příčina s faktorem, do té doby latentní
chorobné konstituce. 2 Do této skupiny zařadil i alkoholiky, kteří byli dobově považováni
obyčejně za psychopaty s degenerovanými pohlavními buňkami.'
Nakonec si Herfort uvědomil, že slabomyslné dítě nemůže být objektem zájmu pouze
psychiatrie, ale pro často přidružené vývojové tělesné poruchy, musí být i předmětem
biologického poznání problému vývojové mechaniky a všeobecné teratologic. 4 „Brzy mi
také bylo jasno, že stará nauka o příčinách chorob vůbec a duševních zvlášť nestačí
biologicky školenému lékaři. Problém konstituční zjevil se mi studiem vývojových poruch
mládí v celé velikosti. Pustil jsem se do studia rodokmenů chovanců Ernestina a do

1

Herfort, k . F.ugenický výzkum vrozené slabomyslnosti a prvé výsledky prací v tom směru vykonaných
eugenickou stanicí při F.rnestinu. Revue. Neuropsychopathologie,
therapie a fysikálni medicína, veřejná
hygiena, lékařství sociální, dědičnost a eugenika. 1915, roč. 12., s. 447
" Herfort, k . Duševní úchylky školní mládeže, b.n. s. 10
1

Tamtéž, s. 8-9
' Oborem zájmu vývojové mechaniky bylo studium vývoje člověka před porodem, při porodu a po něm
v období dětství do 14 let a mládí do věku 18 let.Teratologic je nauka o zrůdách (monstrech), věda studující
vývojové anomálie a jejich příčiny, k e vzniku anomálií dochází během nitroděložního vývoje vlivem
dědičných poruch či poškozením zárodku působením teratogenních vlivů.
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genetiky v užším slova smyslu, či do nauky o dědičnosti. Tím poznal jsem také hlavní
prostředek, jak studovati degeneraci našeho národa, kteréžto studium považuji za jednu
z hlavních kulturních otázek československých, rná-li se náš národ utužili v těžkém boji
svém. Z dysgeniky poznáváme cíle eugeniky, cesty k dosažení zdatného, duševně a tělesně
zdravého potomstva." 1
Karel Herfort společně s Arturem Brožkem založili 12. července 1913 soukromou
Eugenickou

centrálu při Ernestinu.

Po vystěhování ústavu mimo Prahu do Budeniček u

Slaného r. 1920, převedl Herfort Eugenickou centrálu do Ústavu pro výzkum dítěte a
dorostu v Praze. Blíže oddíl Pedologický ústav hlavního města Prahy.
Výzkumnou metodou příčin slabomyslnosti a její dědičnosti bylo účelné sestavování a
rozbor rodokmenů chovanců Ernestina. Herfort nabýval konkrétní představy o sociálním a
rodovém prostředí chovance a jeho rodičů, informace o úmrtích a výskytu duševních a
nervových chorob. Eugenicky významné bylo zjišťování úmrtnosti v dětském věku.
Za účelem rodokmenového výzkumu byl v centrále sestaven Eugenický

dotazník.

„Hlavní zřetel věnovali jsme znakům slabomyslnost doprovázejících v rodokmenech
slabomyslných dětí, chorobným známkám v ascendenci, úmrtnosti hlavně v časném věku a
vzhledem k endemickým formám slabomyslnosti také bydlišti a krajině, kde dotyčná rodina
žije, neb odkud pochází." 2 Dotazník se skládal z údajů o otci. matce a prarodičích. (Blíže:
Příloha XVIII - Eugcnický dotazník „Ernestina")
Do roku 1915 bylo s podrobnými instrukcemi rodičům a příbuzným chovanců Ernestina
rozesláno

112 dotazníků. Z 56 zodpovězených byly sestaveny podrobné

rodokmeny.

Každému navrácenému dotazníku bylo přiděleno pořadové číslo, pod kterým byl rodokmen
sestavován. Římské číslice po jeho pravé straně označovaly jednotlivé generace, arabské
číslice označovaly jednotlivé členy rodu. K vyjádření pohlaví byly použity tradiční znaky

1

Herfort, k . Třicet let ve službách slabomyslných. Vzpomínky a výhledy. Rozpravy ústavu pro výzkum dítěte
a dorůstající mládeže (C eského pedologického ústavu hl. města Prahy). 1931, číslo 82, s. 7
:
Herfort, k . Rodokmeny slabomyslných. I. díl. Incest, Familiární slabomyslnost. Alkoholismus, syndaktylic,
dvojčata jako hromadný faenotyp. Anihropologie.
1925, roč. 3., č. 3-4
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pro mužské a ženské pohlaví rf, $ . (Blíže: Příloha č. XIX - Rodokmen sestavený
v Soukromé eugenické centrále v Ernestinu)
Publikačním výstupem eugenického výzkumu rodokmenů byly Herfortovy
které vycházely v periodiku Anlhropologie

Rodokmeny,

Anthropologického ústavu Univerzity Karlovy

v Praze jehož editorem byl Jindřich Matiegka. V r. 1925 vyšel tiskem Herfortův první díl
Rodokmeny slabomyslných
syndaktylie,
s tématem
infantilismus

dvojčata

I. díl s tématem Incest, Familiární slabomyslnost,

jako

Infanti/ismus
gíganticus2,

hromadný

dystrophicus.
Rodokmeny

faenotyp.'
-

Rodokmeny

kretenismus

slabomyslných.

Alkoholismus,

slabomyslných

sporadicus

et

díl

endemicus

III. díl s tématem

(Downúv syndrom). Poslední publikovaný díl Rodokmeny slabomyslných

II.

Mongolismus3

IV. byl věnován

epilepsii. 1
Herfort

došel

k závěru,

že:

„Slabomyslnost

ve

všech

dosud

pozorovaných

a

eugenickými dotazníky vyšetřovaných případech je provázena zatížením neuropathickým,
takže se sama o sobě jako vrozený defekt v rodokmenech Ernestina neobjevila. Jeví se však
spíše jako nejtěžší aneb velmi těžký případ specielního neuropathického zatížení vůbec,
zatížení to, jež se dědí jako vrozený stav recesivní, zatlačovaný a dále děděný skrytě stavem
normálním, stavem z hlediska pravidel Mendlových dominantním."^

11.1.6 Psychopatologie

dětského věku, nová věda lékařská

Herfortovo eugenické studium příčin slabomyslnosti, jejich dědičnosti a nápravná
pedagogika v Ernestinu vyvrcholila vymezením nového lékařského oboru

psychopatologie

1

Herfort, K. Rodokmeny slabomyslných. I. díl. Incest, Familiární slabomyslnost. Alkoholismus, syndaktylie,
dvojčata jako hromadný faenotyp. c.d.
" I lerfort. K. R o d o k m e n y slabomyslných. II. díl. Infantilismus dystrophicus. kretenismus sporadicus et
endemicus infantilismus giganticus. Antropologie.
1925, č. 1
' Herfort. k . R o d o k m e n y slabomyslných. III. díl. Antropologie.
1927, č. 1.-2
'' Herfort, k . Rodokmeny slabomyslných. IV. díl Epilepsie. Antropologie.
1930, č. 4, 1930
Herfort, k . Eugenický výzkum vrozené slabomyslnosti a prvé výsledky prací v tom směru vykonaných
eugenickou stanicí při Ernestinu. 1915, s. Revue. Neuropsychopathologie,
therapie a fysikálni
medicína,
veřejná hygiena, lékařství sociální, dědičnost a eugenika. 1915, roč. 12., s. 452
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dětského věku. V r. 1920 byl na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro tento obor
habilitován. Později jej i na téže fakultě přednášel. Ve své habilitační
Psychopatologie

věku dětského,

přednášce

základní pojmy a otázky, kterou přednesl 20. prosince

1919, shrnul všechny postuláty a pro vývoj speciální pedagogiky a pomocného školství
vyvodil nadčasové závěry. Přednáška byla v plném znění otištěna v časopisu
pedologického

Rozpravy

ústavu hlavního města Prahy v r. 1921.' Další příspěvek ve jmenovaném

periodiku z oblasti

psychopatologie dětského věku byl Psychopatologie,

nová

věda

lékařská."
Psychopatologii dětského věku Herfort vymezil jako vědní disciplínu z oboru lékařství,
která kauzálně zkoumá abnormální duševní vývoj osobnosti dítěte. Její badatelský záměr
spočíval

v korelaci

abnormálního

dítěte

psychogeneze
na

základě

(duševního
srovnávací

vývoje) normálního
psychologie.

Jako

dítěte s vývojem
vědní

obor

se

psychopatologie dětství opírala o patopsychologii dětské osobnosti, jejíž výzkumný záměr
spočíval ve studiu psychologie nemocných. Jak psychopatologii, tak patopsychologii
dětského věku považoval za základní kameny obecné psychologie. Vedle psychologických
disciplín psychopatologie dětství vycházela z pedologie čili antropologického výzkumu
dítěte jako individua vyvíjejícího se po stránce duševní i tělesné. Herfort požadoval, aby
pedologie stanovila normu vývoje jednotlivých orgánů a psychogeneze dětské osobnosti.
A samozřejmě psychopatologický výzkumu úzce korespondoval s genetikou, studiem
pravidel dědičnosti, eugenikou a konec konců představoval nedílnou součást všeobecné
teratologic. 1 Herfort podobně jako Brožek definoval okruh eugenického výzkumu jako
studium rodokmenů, ze kterého vyvozuje pravidla dědičnosti pro jednotlivé dědičně
podmíněné nemoci a poruchy. Lugeniku pak chápal jako profylaktickou metodu a součást
metodologie psychopatologického výzkumu.

1

Herfort, K. Psychopathologie věku dětského, základní pojmy a otázky.Habilitační přednáška, c.d., č. 4
Herfort, K. Psychopatologie, nová věda lékařská. Rozpravy českého patologického
ústavu hlavního města
Prahy. 1920, č. 3
' Teratologie j e vědní disciplína, která studuje vývoj mimo variační šíři druhu.
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Podle Herforta eugenický výzkum psychopatologie dětského věku vyžaduje alespoň
řádné vedení chorobopisů

s podobiznou

chovance a jeho anomálií, s RTG

snímky,

ukázkami písma, kreseb, grafického výrazu a vedení osobních archů žáků pomocných škol
a chovanců ústavů.

Herfortova nová lékařská disciplína, společně s nápravnou pedagogikou navazovala na
francouzskou pedopsychiatrickou školu, která již v první polovině 19. století zlepšovala
duševní a tělesný stav chovanců použitím metody íraitement

médico-pedagogique

-

lékařsko pedagogickou výchovou. Ta „Učí plně nehybné idioty seděti. stát i, choditi, učí je
sami jisti, hledí jim odvykati. by nekáleli, nemočili pod sebe. různými methodami učí jich
smysly, hledí polepšili jich tělesný stav léky, patřičnou stravou, masáží, lázněmi, hledí
zmírnili jich obrny elektřinou, zesíliti jich svalstvo masáží, tělocvikem; cvičí je v začátcích
školního vyučování a v různých ručních pracích." 1

Praktickou stránku psychopatologie dětství Karel Herfort definoval ve třech hlavních
směrech: diagnostika, terapie a profylaxe.

11.1.6.1

Diagnostika

Oblast diagnostiky byla pro Herfortovu dobu zapovězenou komnatou. Herfort byl sám
tímto stavem

značně znepokojen a úspěšné stanovování

příčin mentální

dysgeneze

považoval za alfu a omegu účinné pedagogické terapie slabomyslného dítěte a profylaxe.
Podle Herforta i Brožka, se stejně jako u tělesného i u duševního vývoje uplatňují
vnitřní a vnější činitelé vývoje. Jádrem osobnosti jsou vlohy pro druhové, rodové a
pohlavní duševní znaky a podstatou vnějšího působení na osobnost dítěte je jeho výchova a
vzdělání.

1

Herfort, k . Psychopathologie věku dětského, základní pojmy a otázky. Habilitační přednáška, c.d., s. 5-6
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Herfort jako jeden z prvních (i na světě) studoval patologické anomálie koncového
mozku slabomyslných.' V práci

Patologická

analýzu o pitvách mozků v Patologickém

anomálie

idiotie (1909) publikoval svoji

ústavu z let 1883 - 1907. Celkem se jednalo o

150 chovanců, kteří pocházeli z ústavů pro choromyslné, nalezinců, věznic a nemocnic.
K jednoznačným závěrů však nedospěl.
Vědecky podložená diagnostika by měla směřovat k přesnému vymezení klinických
jednotek onemocnění, jako např. kretenismus, mongolismus atd. 2

11.1.6.2
Kromě
pedagogická

Terapie
diagnostiky
terapie

a

profylaxe

slabomyslného

byla
dítěte.

jádrem

psychopatologie

Po teoretickém

výzkumu

dětského
a

praktických

zkušenostech Herfort navrhoval účinnou cestu tzv. nápravné (léčebné) pedagogiky,
teoreticky pojednal v příspěvku Pedagogika
pedagogikou

a medicínou

vyžadovalo

a personalismus
individuální

věku

o které

(1920 )\ Hraniční pole mezi

výchovu

a vzdělávání

duševně

abnormálních dětí. Na výchovné péči ve zvláštních ústavech a pomocných školách, jejichž
zřízení Herfort prosazoval, se rovným dílem musí podílet vedle pedagoga lékař.
Herfortovy hlavní formy péče o slabomyslné: Idiot patří do ošetřovnv.

imbecil do

výchovny, debil do pomocné školy. '1

11.1.6.3

Profylaxe

V oblasti profylaxe Herfort navrhl, aby se v teoretickém výzkumu psychopatologie
dětského věku zaměřovala na eugenické studium genetiky a pravidel dědičnosti u člověka.

1

Herfort, K. O příčinách idiotie. Praha: b.n. 1908.
Herfort, Karel. Patologická anomálie idiotie. Praha: b.n 1909
:
Herfort, K. Psychopathologie dětství, nová věda lékařská, c.d., s. 10
1
Herfort, K. Pedagogika a personalismus. c.d., ě. 20
4
Herfort, K. Duševní úchylky školní mládeže, c.d., s. 3

V praktické rovině by se měla orientovat na ochranu mentálně nedostačujících dětí a
mládeže. V úvahách o nepostradatelnosti profylaxe se připojil k vypočítávání její účelnosti
pro národní hospodářství, když se přiklonil ke všeobecně proklamovanému názoru, že se ze
slabomyslných a psychopatických dětí rekrutují mladiství zločinci. Navrhl, aby se při
velkých městech a průmyslových oblastech zřídily tzv. soudy pro mladistvé, při kterých by
pedagog

předpověděl

další

budoucnost

mladistvého

převýchovy.
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provinilce

a

možnosti

jeho

11.2

FRANTIŠEK

ČADA (1865 - 1918) A TZV. ČADOVY

SJEZDY

Pedagog a filozof prof. dr. František Čáda (1865 - 1918) byl vedle Karla Herforta
nejvýznamnějším představitelem pedologie, nápravné pedagogiky a zastáncem zvláštní
výchovy slabomyslných první čtvrtiny 20. století. (Blíže: Příloha XX - František Čáda
(1865 -

1918) a Příloha XXI - -Diplom České eugenické společnosti v Praze) Do

názorového spektra českého eugenického hnutí přispěl výraznou podporou péče, výchovy a
vzdělávání slabomyslných a všech z eugenického hlediska nežádoucích individuí. Stejně
jako Haškovec, Foustka a Kříženecký považoval i Čáda sociální péči za nejúčinnější
profylaktický prostředek dědičně podmíněných onemocnění a poruch. Čádovo vymezení
eugeniky bylo totožné s Herfortovým pojetím nedělitelné součásti teoretického výzkumu
(dědičnost, genetika, mendelismus) a praktické profylaxe péče a ochrany slabomyslných.
Jedním z nejvýznamnějších přínosů bylo Čádovo uspořádání třech konferencí pro péči o
slabomyslné a ideové zastřešení pedologie.
František čáda jako představitel společenskovědních badatelů podpořil vznik České
eugenické společnosti v r. 1915. Na ustavující schůzi přednesl referát Úkoly a význam
České společnosti
sebezáchovy

eugenické

(1915)'. Hned v úvodu přirovnal eugenické snahy k pudu

lidské společnosti a správnou eugeniku chápal jako

sociální etiku

biotickou, totiž etiku, která požaduje co možná největší a nejtrvalejší zachování a všemožné
i všestranné stupňování života individuí ve společnosti žijících." 2 Čádovým eugenickým
cílem bylo

led ro vat i jak početně tak stupňovitě a kvalitativně řádné členy společnosti, je

zdokonalovati, je zušlechťovati v každé příčině a především vésti je k tomu. aby sami sebe
zušlechťovali a zdokonalovali všestranně, sebe samy i své potomstvo." 3
Z praktického
hospodářského

hlediska

Čádova

eugenika

a sociálního postavení jednotlivců

1

vyžadovala

dostupnou

a celého národa

Čáda, F. Ukoly a význam České společnosti eugenické. Revue. Neuropsychopathologie,
medicína, lékařství sociální, dědičnost a eugenika. 1915, roč. I 2 . , s . 177 185
:
Tamtéž, s. 182
' Tamtéž
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podporu

prostřednictvím

iherapie,

fysikálni

legislativní opory předmanželských lékařských prohlídek, výrazné podpory a ochrany
rodiny a speciální péčí o nehodnotná individua.

11.2.1 Čadovy sjezdy
Jak jsme již u Herforta poznamenali, František Čáda se zúčastnil II. konference pro péči
o slabomyslné ve Vídni v r. 1906. Tato zkušenost Čádu motivovala k uspořádání české
obdoby. Do své smrti r. 1918 uspořádal tři sjezdy pro péči o slabomyslné a pomocné
školství, které jsou v obecném povědomí jako Čadovy sjezdy. 1. český' sjezd pro péči o
slabomyslné

a školství pomocné

pokračovaly ve stejném duchu

se uskutečnil v Praze r. 1909 a další dvč konference
11. a lil. český sjezd pro péči o slabomyslné

a školství

pomocné, které byly pod Čádovou záštitou uspořádané v Brně r. 1911 a v Polské Ostravě r.
1913. Vedle těchto sjezdů byl vůdčí osobností i českých sjezdů pro péči o dorůstající
mládež. První v řadě se uskutečnil v Praze r. 1909 - I. český sjez pro péči o odrůstající
mládež.
Cádovy sjezdy byly koncipované za teoreticko vědeckým a propagačně praktickým
účelem, kde by se teoretické poznání podrobilo diskusi a zhodnocení praktiky. Kolem
stálého sjezdového výboru se postupně ustálila skupina příznivců pedologického výzkumu.
Později založili Zemský' spolek pro péči o slabomyslné

v Království českém. který byl po

vzniku samostatného Československa přejmenován na Spolek pro péči o
v Republice

slabomyslné

Československé.1

Při každém sjezdu vedl zahajující přednášku František Čáda a svým příspěvkem udával
ideové pozadí konferenčních a kuloárních rozmluv. Všechny jeho referáty vycházely
z teoretického i praktického výzkumu a zkušeností a jsou vzájemně konzistentní. Autor
jimy precizně vystihl vlastní pojetí eugeniky, pedologie a pomocného školství.

1

I lerfort, k . I listorický vývoj péče o slabomyslné u nás. c.d.
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V následujícím textu

se pokusíme o základní analýzu

Čádových

konferenčních

příspěvků a to z I. českého sjezdu pro péči o odrůstající mládež a II. a lil. sjezdu pro péči o
slabomyslné a školství pomocné. Právě na těchto příspěvcích je zjevná Čádova názorová
ucelenost.

11.2.1.1

I. český sjezd pro péči o odorustající

mládež

Na 1. českém sjezdu pro péči o odorustající mládež, který se konal v Praze r. 1909 Čáda
vystoupil s přednáškou Mravní výchova mládeže dorůstající.1

V jejím závěru dovodil, že

děti a mládež pocházející z ekonomicky a sociálně nepříznivě situovaných rodin, jsou
průměrně fyzicky a psychicky slabší. Takové dítě se vlivem nepřiměřené výchovy posouvá
na vyšší stupeň než jsou jeho rodiče velice obtížně a často ve svém vývoji upadá. Mravní
výchova je přímo závislá jak na hospodářské a sociální úrovni rodiny, tak také na tělesné
zdatnosti dítěte. Podobně jako Herfort vnímal i Čáda nepostradatelný ohled na afinitu
tělesné zdatnosti s duševním vývojem dítěte; soudil, že jeho nezbytným předpokladem je
zdatné, zdravé a normálně se vyvíjející tělo. Svou přednášku zakončil tvrzením, že výchova
je součástí sociální otázky, protože její kvalita je přímo závislá na hospodářské a sociální
.
r
úrovni."

/1.2.1.2

11. český sjezd pro péči o slabomyslné a školství

II. sjezd pro péči o slabomyslné

pomocné

a školství pomocné se konal v Brně r. 1911. Čadovu

přednášku Moderní péče o slabomyslné

a důležitost

našich sjezdu'

bychom směle mohli

označit jako vyvrcholení eugenického odkazu ve speciální péči. Její obsahovou postatou
bylo vymezení nezbytných znaků (trendů), kterými Čáda charakterizoval moderní péči o

1

Čáda, F. Mravní výchova mládeže dorůstající. Praha: nákladem vlastním, 1909, 19 s.
' Blíže: Čáda. F. Mravní výchova mládeže dorůstající, c.d. . s. 18 19
1
Čáda, F. Moderní péče o slabomyslné a důležitost našich sjezdů. Praha: nákladem vlastním, 1912, 13 s.
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slabomyslné. Úvodem svého přípěvku vymezil všeobecně platný cíl ochrany a péče o
slabomyslné:

zachránili individua slabomyslná, učinili také z nich co možná platné

členy společnosti lidské." Celkem vymezil čtyři základní rysy moderního přístupu.
Předně musí podle Čády moderní péče o slabomyslné a jejich ochrana směřovat k
socializaci. Sociální péči o slabomyslné musí lidská společnost, země. stát a národ přijmout
za svou povinnost, protože je-li trvalá, soustavná a vědecky podložená, vychází ze samotné
existence

člověka

slabomyslných

a

vývoje

lidské

společnosti.

Cílem

moderní

péče

a

ochrany

je důstojný život méněcenných, čímž se slabomyslnost dostává pod

kontrolu a lidské společnosti se tak ulehčuje od sociálního a hospodářského břemene. Čáda
socializační trend požadoval o to více, o co se meziročně zvyšoval počet méněcenných
individuí.
Další charakteristickou vlastností moderní péče o slabomyslné je exaktně podložené
přesvědčení
jakéhosi

že i slabomyslní z největší aspoň části jsou přístupni výchově, ba schopni

stupně vzdělání, jestliže se jim

poskytne od odborných

znalců

výchovy

speciální."" Čáda stál za tvrzením, že slabomyslní jsou ve významném množství dokonce
vychovatelní až do takové míry, že se mohou stát. třeba slabšími, ale platnými členy
společnosti. „I smíme oddávati se - třebas to dnes ještě byla jen smělá naděje a sladká iluse
- že nadejde doba. kdy bude moci lékařství s nadějí ujímati se každého idiota a kde
vychovatel odváží se 11a výchovu a vzdělání sebe hlubšího blbého a slabomyslného
individua." 3
Aby byla péče o méněcenné individuum efektivní, musí být včasné a trvalé lékařskoterapeutické a pedagogické působení, zabezpečeno ústavy a výchovnami pro slabomyslné
těžšího rázu, zvláštními školami a pomocnými třídami pro slabomyslné lehčího stupně.
Třetí znak moderní péče o slabomyslné je požadavek poškolní a poústavní péče. Ze
statistických šetření a pedagogické praxe se stále více a více vynořoval poznatek, že je

1

Tamtéž, s. 4
* Tamtéž, s. 7
' Tamtéž, s. 8
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třeba podpořit a upevnit výchovu a vzdělání chovance po odchodu z pomocné školy nebo
ústavu. Svoji myšlenku rozvedl v příští sjezdové přednášce.
Za nejdňležitější charakteristickou

vlastnost moderní péče o slabomyslné

Čáda

proklamoval profylaxi výskytu slabomyslnosti. Profylaxe by se svým cílem omezování
vzniku a nárůstu slabomyslnosti, nejlépe však jejího vymícení z lidské společnosti, měla
být na prvním místě teoretického a praktického výzkumu. Moderní péče by v praktické
rovině měla poučováním, přednáškami, publikacemi, školní výchovou i úředními předpisy
podporovat osvětové a preventivní snahy (např. boj proti alkoholismu) a prevenci v sociální
a školní hygieně. A z výzkumné

roviny představují základní vědecké poznání profylaxe

slabomyslnosti moderní eugenické tendence, které jsou založené na studiu dědičnosti
duševních a tělesných vlastností.

/1.2.1.3

III. český sjezd pro péči o slabomyslné a školství

,, Chovanec

V.

s hrůzou zpozoroval,

pomocné

že je v ústavě také škola, a nyní

- usíná se

slabikářem v ruce. "'

Čádova přednáška na jeho posledním III. českém sjezdu pro péči o slabomyslné
školství pomocné

konaného

a

v Polské Ostravě r. 1913 završuje v praktickém pohledu dva

předchozí teoretizující příspěvky. V úvodu svého referátu Výsledky péče o slabomyslné2

se

pokusil o stručnou sumarizaci pokroků, kterých dosáhla péče a výchova slabomyslných:
1) V širší společnosti je stále více pochopení pro péči a výchovu slabomyslných.
2) Postupně mizí předsudky vůči pomocné škole.
3) V trestním právu se připravují změny v posuzování slabomyslných.
4) Prohlubuje se a rozvíjí teoretický výzkum, jehož vývody jsou využité v oblastech
léčby a pedagogiky. Zvyšuje se množství odborné literatury.
1
2

Čáda, F. Výsledky péče o slabomyslné.
Čáda, F. Výsledky péče o slabomyslné.

Praha: Nákladem vlastním, 1914, s. 5
Praha: Nákladem vlastním, 1914, s. 20
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5) Zvyšuje se počet ústavů a pomocných škol.
6) Ústavy a školy zdárně plní své poslání a mohou se chlubit skvělými výsledky svých
chovanců.

Čáda požadoval pro děti s lehčím stupněm slabomyslnosti (imbecil a debil) pokračovací
pomocnou péči a školní výuku; pro děti, které jsou schopné dalšího vzdělání a po vyučení
se samostatně uživit a zaopatřit, požaduje zřízení pokračovací

pomocné

školv. která by

navazovala na pomocné školy. Jejich účelem by mělo být opakování a rozšiřování
specializovaných vědomostí k určitému povolání a řemeslu. Děti neschopné další výchovy
a umístění do zaměstnání je třeba zabezpečit zřízením zvláštních vzdělávacích

pracovních

ústavu.
Podle Cády jsou poslední skupinou žáků pomocné školy děti, kterým neprospěje ani
zvláštní péče vzdělávacích pracovních ústavů. Nepatrný rozvoj po tělesné a duševní
stránce, který započala pomocná škola by však měl být využitý ve zvláštních pracovních
koloniích. Chovanci by drobnými hospodářskými a zahradními pracemi přispívali na své
životní náklady.
Pro zvláště těžké případy, které nejsou schopné výuky v pomocné škole Čáda navrhl
zřízení dětských chorob i ncu pro slabomyslné,

nevyléčitelné

a

nezlepšitelně.

Podle Čády je přibližně 70% žáků pomocných škol schopno zařadit se do společnosti
vyučením se řemeslu a samostatně se uživit. Po celou dobu poškolní nebo poústavní
výchovy (učení řemeslu) by měl být nad dětmi soustavný dozor a výchova by měla být co
možná nejdelší.
Nakonec Čáda všeobecně vyjádřil jádro speciální péče a sociální politiky: „...jak
využiti všech předností každého individua a dovésti je na nejvyšší možný stupeň vývoje, a
spolu co možná upozaditi všecky slabosti a vady, bez. nichž není žádné individuum, a
zabránili jejich neblahým následkům i zhoršování, pokud to vůbec možno." 1

1

Tamtéž, s. 19
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/1.3

PEDOLOGICKÝ

ÚSTA V HLA VNÍHO MĚSTA

PRAHY

O tom, že poznatky biologie člověka pozměnily pedagogiku a že pedagogický výzkum
vyžadoval exaktní oporu v biologickém výzkumu člověka dosvědčuje zřízení výzkumného
ústavu pedologie. První český vědecký ústav s badatelským záměrem výzkumu mládeže a
dorostu byl Peclologický ústav hlavního města Prahy založený r. 1910. Ke vzniku a jeho
existenci nebyla nalezena archivní materie a na mnohé okolnosti můžeme pouze usuzovat
z příspěvků do ústavního periodika Rozpravy Patologického

ústavu hlavního města Prahy.

Nakonec ani tento zdroj nebylo jednoduché analyzovat, protože neexistuje zpracování do
ročníků.
Ustav byl založen v r. 1910 Janem Dolenským (1859 - 1941) - ředitelem chlapecké
měšťanské a obecné školy u Nejsvětčjší Trojice v Praze 1 , antropologem

prof. dr.

Jindřichem Matiegkou (1862 - 1941) a filozofem a pedagogem prof. dr. Františkem Čádou
(1865 - 1 9 1 8 ) . Rozhodnutí o jeho zřízení bylo přijato usnesením městské rady Prahy ze dne
15. února 1910 bezprostředně po Dolenského referátu. Dolenský radu informoval o přínosu
Pedologického sjezdu v Bruselu v r. 1909 a o návštěvě Schuytenova ústavu v Antverpách.
Ideovým požadavkem zřízení ústavu byla morální povinnost každého kulturního národa
zajistit výzkum svého dítěte a mládeže. Vznik ústavu spadá do druhé etapy Herfortova
historického vývoje péče o slabomyslné a připomeňme Čádovy sjezdy v letech 1909. 1911
a 1913.
Zřizovatelem ústavu bylo hlavní město Praha. Jeho první sídlo bylo ve škole, kde byl
Dolenský ředitelem u Nejsvětčjší Trojice ve Vladislavově ul. č.p. 47 o jedné místnosti,
která sousedila s ředitelnou. K zakoupení potřebného inventáře byla přidělena dotace 500
K.
Výzkumná činnost započala v září r. 1910 badatelským záměrem Františka Čady
psychologického studia žáků. Počátkem školního roku 1912 - 1913 se přidal Matiegka se
somatickým šetřením a v následujícím školním roce 1913 - 1914 výzkum rozšířil Karel
1

Jan Dolenský na obecné a měšťanské chlapecké škole u Nejsvětčjší Trojice působil s přestávkami od r. 1893
- 1921. V roce 1907 byl jmenován jejím ředitelem, kterým byl do 5. května 1921.

144

Herfort, který společně s Dolenským a Cyrilem Stejskalem (1890 -

1969), expertem

komise pro reformu střední školy při MŠANO, a Čádova studenta na Filosofické fakultě
UK v Praze vyšetřovali chovance Ernestina.
První období existence výzkumného ústavu završují neplodná léta první světové války,
po dobu kterých byla výzkumná činnost téměř zastavena. Krátce po vzniku samostatného
Československa umírá 14. prosince 1918 ideolog ústavu František Čáda.
Pro záchranu samotné existence a obnovení pedologického výzkumu musel ústav po
vzniku Československa

podstoupit

několik zásadních

reformních změn. Doslova o

vzkříšení se k Čadově poctě zasadil Jan Dolenský.
Po Čádově smrti bylo ustanoveno kuratorium v čele s Matiegkou, které mělo garantovat
reformu a vedení ústavu. Ředitelem obnoveného ústavu byl jmenován Karel Herfort,
Pedologický
dorůstající

ústav hlavního města Prahy byl přejmenován na Ústav pro výzkum dítěte a
mládeže

v Praze

a stal se součástí Anthropologického ústavu

Univerzity

Karlovy v Praze, jehož ředitelem byl opět Jindřich Matiegka. Herfort po nuceném
vystěhování
Soukromou

Ernestina
eugenickou

mimo

Prahu přesunul

v r.

1923 do zreformovaného

centrálu, která byla přejmenována na Eugenícká

centrála

ústavu
ústavu

pro výzkum dětí a dorostu s adresou Praha 2, Vladislavova ul. č.p. 5. Počátkem 20. let bylo
v ústavu pod Herfortovým vedením zřízeno Amhulatorium

pro duševní choroby mládí (dále

jen Ambulatórium), které ambulantně formou poradenství přijímalo tělesně nebo duševně
abnormální děti a zabývalo se sestavováním eugenických rodokmenů. K r. 1931 bylo v
Ambulatoriu vyšetřeno 2 796 případů.
Po reformě ústav sestával ze čtyř výzkumných oddělení, o jejichž výzkumných
záměrech referuje pouze Herfort v článku Ustav pro výzkum dítěte a dorůstající

mládeže

v Praze (1931).'

1

Herfort, k . Ústav pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže v Praze. Rozpravy ústavu pro výzkum dítěte a
dorůstající mládeže (Českého pedologického ústavu lil. města Prahy). 1931, č. 69
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Oddělení pedagogické a organizační
Přednostou pedagogického

a organizačního

oddělení by! Jan Dolenský. Oddělení se

zabývalo výzkumem tělesné a duševní výchovy a vyučování. Nejběžnější výzkumnou
metodou bylo statistické šetření.

Oddělení somatologické
Výzkumným záměrem somaioíogického

oddělení bylo šetření v oblasti tělesného stavu

a vývoje českého dítěte. Přednostou oddělení byl Matiegka a agilní spolupracovnice MUDr.
Lukášová, která nejméně po dobu 15 let sledovala individuální tělesný vývoj několika
chlapců a dívek od jejich vstupu do školy. Lukášová také vyšetřila na 3 000 slabomyslných
dětí.
V r. 1895 bylo učitelstvem měšťanských a obecných škol Čech a Moravy provedeno
somatologické šetření 100 000 žáků. Výsledky tohoto výzkumu představovaly základní
oporu

pro

posuzováni

stupně

vývoje dětí

v jednotlivých

krajích

českých

zemí.

Somatologické oddělní se snažilo o podobně rozsáhlé šetření, leč neúspěšně. 1

Oddělení pcdopsychologické
Pedopsychologícké

oddělení

se zabývalo výzkumem duševní povahy, schopností a

vlastností normálního českého dítěte s ohledem
vzdělávání.

Společně

s pedagogickým

a

na jeho tělesný vývoj, výchovu a

organizačním

oddělení

zajistilo

vyšetření

inteligence všech 207 žáků pražských pokusných měšťanských škol v Nuslích, Michly a
Hostivaři. Nejvyššíin

představitelem

oddělení byl s největší pravděpodobností

Cyril

Stejskal. Údaje jsou nejednoznačné.

1

Blíže: Matiegka, J. Nutnost somatologického vyšetření školní mládeže československé. Rozpravy ústavu pro
výzkum dítěte a dorůstající mládeže ((. 'eského pedologického ústavu hl. města Prahy). 1931, číslo 72
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Oddělení pcdopathologické
Herfortovým výzkumným záměrem bylo šetření mentálně zaostalých, tělesně a duševně
abnormálních

dětí,

dále

slepých,

hluchých,

asociálních

a

sociálně

zanedbaných.

V teoretickém výzkumu Herfort došel k závěru: „Praktické výsledky výzkumů jeví se
v léčení a umísťování v ústavech speciálních." 1 Oddělení pcdopathologické vedl Karel
Herfort.

11.3.1 Rozpravy pedologického

ústavu lil. města Praliy

Od r. 1920 ústav vydával vlastní periodikum, které se před reformou jmenovalo
Rozpravy

českého

pedologickélw

ústavu hlavního

města

Prahy.

Ústavní reorganizace

zasáhla i do jeho názvu a krátce po změně názvu ústavu byl konzistentně změněn titul
časopisu

na

pedologického

Rozpravy

ústavu

pro

výzkum

dítěte

a dorůstající

mládeže

(Českého

ústavu hl. města Prahy). Časopis měl sloužil jako publikační platforma

výzkumných zpráv, naplňován byl ovšem spíše přetisky příspěvků z jiných časopisů.
Po vzniku Československa Matiegka inicioval úvahy o zřízení podobných ústavů na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Ke konkrétním krokům, byť i administrativním, zřejmě
nikdy nedošlo.

Pedologický ústav je jednou z klíčových, avšak historicky nezpracovanou institucí.
Výzkumné záměry jednotlivých oddělení i samotná podstata Čádova pedologického bádání
prokazují skutečnou poptávku pedagogiky, zvláště speciální péče po exaktním podložení
výuky a péče. V oblasti speciálně pedagogické péče, jak ji dnes chápeme, eugenika
poskytla významný prostředek pro prevenci a profylaxi dědičně podmíněných onemocnění
a poruch. Stala se tak nedílnou součástí výzkumu abnormálního dítěte po stránce tělesného

1

Herfort, K. O dědičnosti. Úchylná mládež. 1925, s. 148
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a duševního vývoje. O tom švéda i rozsah I lerlbrtovyeh ak.ivi, na poli .eore.iekého
výzkumu a praktikované pedagogiky.
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12.

IJVAIIA O FILOZOFICKO ETICKÉ ROVINĚ SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ
PEDAGOGIKY

„ Mé, opětuji subjektivní

nazírání na tuto otázku jest asi loto: Jako všecko lidské

poznání jest jen relativní a omezené, tak i naše všecky snahy, činy a všecka jednání
nejsou cosi absolutního,
zvány hodnotnými,

nikterak

nýbrž jsou omezené, jsou relativní a jen relativně mohou být i

cennými, mravnými, dokonalými.

v relacích a relativnostech

Veškeren náš život pohybuje se jen

a skýtá zase jen relace a relativnosti. Nicméně i lak tento život

člověku „ rozumnému " //'. majícímu právě loto poznání a zkušenosti, zcela postačuje,

aby

byl žádoucí, aby takovýto život bytosti omezené a relativní, jakou jest člověk, stál za to. aby
z něho se těšila měrou, která jest schopná, nejvyšší. "'
Neodpustím si a vrátím se k citovanému Čadovu postoji, že i přes relativní relace
lidského života, bez jeho objektivní danosti, definitivní konečnosti konání a absolutna je
lidský život i ve své subjektivní podobě zcela žádoucí.
V současné době se speciální pedagogika prosazuje ve své prakticistní
užitkové

podobě.

Svými

cíli

směřuje

a

metodami

pomáhá

k

nebo jinak

uschopnění

nebo

znovuuschopnění člověka s postižením v jeho samostatnosti a nezávislosti. Odpovídá tak
společenské

poptávce.

Zároveň se snaží naplňovat obecné lidské potřeby člověka s

postižením. Domnívám se, že v tomto ohledu bude speciální pedagogika nesporně i nadále
nepostradatelná a vlivem pokroku medicínských, pedagogických, ale i technických a
přírodovědných oboru se bude stále zlepšovat a stávat efektivnější.
Budeme-li však speciální pedagogiku vnímat v širším slova smyslu jako obor, který
uskutečňováním svých cílů především přibližuje horizont pro další vývoj osobnosti, nabízí
se jí mnohem širší pole působnosti nezávislé na společenském tlaku. Předmětem takové

' Čada, F. Úkoly a význam České společnosti eugenické. Revue. Neiiropsychopathologie,
medicína,

lékařství

sociální,

dědičnost

a eugenika.

1915, roč. 12., s. 184
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tlierapie,

fysikální

speciální pedagogiky bude filozoficko etická rovina problému halily života, prožíváni „já"
a důstojnosti lidské

osobnosti.

Na podzim r. 1990 se projekt výzkumu lidského genomu (Human Genome Project)
vydal ambiciózní cestou, na jejímž konci by mělo být poznání molekulárního základu
lidské existence, života a člověka jako živého organismu - genů.
Pokrok biomedicíny a molekulární genetiky přináší převrat nejen na poli aplikované
biologie a lékařství, ale také v myšlení s tím souvisejícím v oblastech sociálních, právních a
obecně

etických,

které

atakují

tradiční

a

společensky

všeobecně

akceptovanou

nedotknutelnost lidské bytosti, života a rovnosti lidí. Zjednodušeně můžeme říci, že se
poznání v oblasti genetiky přiblížilo za posledních několik desetiletí opět blíže k podstatě
lidské existence a to na molekulární úrovni. Výčet a popis cca 30 000 genů redukuje
jedinečnost lidské bytosti, která se jeví méně nedostknutelná.
S představou o přímočaré aplikaci výsledků výzkumu lidského genomu se objevuje:
(a) stále konkrétnější a intenzivnější požadavky rodičů „mít právo na zdravé dítě", (b)
morální apel na zodpovědnost k potřebám většiny, kde společnost s poukazy na sociální a
ekonomickou zátěž vyžaduje zadostiučinění „právu omezovat množství postižených" a
v neposlední řadě (c) další požadavek „práva na sebeurčení každého člověka", který
upřednostňuje úspěšný a bezstarostný život. Nenarozené dítě se tímto odsouvá do roviny
komodity o jejíž hodnotě rozhodují budoucí vlastníci - rodič, společnost.
K těmto otázkám se tradičně vyslovují filozofové, lékaři, právníci, sociologové a konec
konců i politici. Budeme-li však speciální pedagogiku vnímat jako obor snažící se o
zpřístupnění

a zprostředkováni

možností

člověku s postižením, pak by se i speciální

pedagogika měla do této diskuse zapojit. Myslím, že by pilíř filozoficko etických úvah
oboru speciální pedagogika mohl bvt postoj k hodnotě lidského života a důstojnosti lidské
osobnosti (což se nerovná kvalitě žití).
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K lomu několik poznámek
Pešková uvádí 1 , že důstojnost lidské osobnosti spočívá v neopakovatelné jednotě
integrovaných stránek, v praktické jednotě individualizovaného lidského tvora. Dále: že
lidskou osobnost nelze plně zpředmětnit, nelze ji předmítnout v úplnosti všechny její
stránky a domnívat se, že jejich souhrn vyčerpá „věc osobnost". Naštěstí ke zhmotnění
lidské osobnosti nedojde, protože pokud se jednotlivé složky osobnosti vyjeví, pak pouze v
symbolicky.
Jedním ze znaků jedinečnosti lidské osobnosti je vědomí její existence, což ostatně
znamená, že člověk je jsoucí tak. že ví o světě a zároveň ví o tomto vědomí světa, jako
podstatném předpokladu lidského způsobu sebeurčení ve světě. 2
Ke každé lidské osobnosti patří vědomí sebe na půdorysu rozmanitých sociálních
vztahů, proto člověk vystupuje jako bytost biosociálni/

To znamená, že jednak „má vztah -

vztahuje se" a „je ve vztazích" k blízkému okolí, k přírodě, k lidem, institucím a jednak ví a
0 povaze svého vztahování. Odtud také v sociologické rovině pojem člověk jako problém
druhého - ontologický předpoklad lidského bytí na světě.
Člověk se vztahuje k tomu, jak je ve světě, tedy i sám k vlastnímu „já" a k vlastnímu
tělu. K lidskému tělu obyčejně přistupujeme jako k tělesné schránce myslící bytosti,
bipolárně jako k opaku duše. jako k jednomu z mnoha těles apod. Tělo je však pro člověka
tak blízký předmět, že jej obyčejně nevnímá a při bytí v situaci konkrétně neprožívá. Tělo
se člověku zpředmětní (rozuměj: tematizuje) pouze v podobě afektivního

předmětu

při

pocitech bolesti nebo naopak slasti, dále jako senzuálni předmět, který lze vnímat smysly a
nakonec jako kinetický předmět, pokud pro „já" představuje nástroj, nad kterým vládne.4
Prostřednictvím jednotlivých předmětů člověk prožívá vlastní tělo a prostřednictvím něho
zakořeňuje do situace se „já" stává součástí situace, tzn. že člověk tělesní (pojem Peškové). 5

1

Jirásková, V., Kota,.!., Pelcová, N. a kol. Základy společenských

věd. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, s.706

" Tamtéž, s. 706
• Tamtéž, s. 704
1
Patočka, J. Tělo. společenství, jazyk. svět. Praha : ISE - Oikúmené, 1995, s. 25
5
Jirásková, V., k o ť a , J., Pelcová, N. a kol. Základy společenských věd. c.d. s.719-721
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Nepostradatelnou součástí kvality lidského života a prožívání vlastního „já" je změna,
která je symptomem životního pohybu ve specificky lidské schopnosti distance (schopnost
„překračovat vlastní stín", překračovat horizont a ptát se např. co znamená, když „já" je
jsoucí, uvědomovat si vědomí a vztahovat se). Proto lze o člověku hovořit také jako o
bytosti historické}

Změna v životě člověka působí jak příjemné, tak nepříjemné prožitky,

které jsou nahodilé, neočekávané nebo naopak cíleně navozované a předpokládané. Pro
vyvolání sebezáchovné tendence konfrontovat se se změnou, zaujímat k jejím důsledkům
pokud možno definitivní a bezpečené postoje, má změna v lidském životě člověka
nepostradatelnou úlohu. Zvláště pak v otázce hledání vlastní identity.

O životním

pohybu

Jednou z. charakteristických vlastností bytí člověka jako bytosti historické

je jeho

schopnost volby řešení, upřednostňovat, vědomě i nevědomě selektovat způsob svého
konání a v rámci něho defacto překračovat i své biologické danosti. Tato „možnoslní
schopnost",

tedy volit prostřednictvím kýženého horizontu se uplatňuje v projekci života,

čili v pohybu změn.
Tělesný, rozuměj mechanický pohyb původně působil jako evolučně selekční podnět a
činitel až později se stal zdrojem pozitivních a žádoucích prožitků. Pohyb hraje jednu z.
ncjdůležitějších rolí při uvědomování si sebe sama a při začleňování člověka do vztahů ve
společnosti a ke světu. Obecně se soudí, že živá bytost je to, co má svůj pohyb samo ze
sebe, a proto je schopnost tělesného pohybu obvykle synonymizována se stavem „být
živý". 2 Potom pohybovat se. znamená žít, tedy vycházet, vynacházet a uplatňovat v pohybu
své možnosti a uplatňovat schopnost ..možnoslní

volby", manipulovat s kvalitou života.

Blíže: Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha : Karolinum, 2002, 304 s. a Novosad, Libor;
Svingalová, Dana. Problém tělesnosti u hendikepovanýc osob z hlediska filozofie výchovy : Příspěvky
k filozofii výchovy v pomáhajících profesích. Praha : Karolinum, 2002, 126 s.
1

Jirásková, V., K o t a , J„ Pelcová, N. a kol. Základy společenských věd. c.d. s. 710
Blíže: Novosad, L., Svingalová, J. Problém tělesnosti u hendikepovanýc
osob z hlediska filozofie
Příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích. Praha : Karolinum, 2002, 126 s.

:
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výchovy :

„Já" se uplatňuje ve schopnosti k „já konám" nebo vím, že mohu konat, dovedu konat a
vybírám vhodné pohyby mezi mnoha možnými a konám.
Nebo jinak: podle Klause Schallera1 Jan Patočka2 rozlišoval tři pohyby, které
odpovídají základním možnostem lidského života. V prvním z nich se člověk vztahuje
k tomu, co je pro něho na světě připraveno a co vzniklo (zatím) bez jeho přičinění.
Obsahem

prvního pohybu je nalézání a nalezení něčeho. Ve druhém pohybu se

vystavujeme přímé konfrontaci s věcmi. Vztahujeme se k druhým lidem, které stejně jako
my stojí proti danosti konkrétní situace; další „já" vystupují ve formě zpředmětnění a
stávají se předměty světa. Třetí pohyb navazuje na oba předchozí (na zkušenost nalézání
něčeho a konfrontace s něčím) v podobě vztahování se k tomu, co umožňuje vztah k věcem
a lidem - nalézání sebe samého. Pohyb lze tedy vnímat zcela nehmotně jako tzv. životní
pohyb - jako jakoukoliv změnu.
Pro srovnání uveďme jak kategorii pohybu vnímal před 2 300 lety Aristoteles (384 322 př. n. I.). V nauce o tzv. kategoriích rozlišoval 6 druhů pohybu. Vznik a zánik je
součástí Aristotelovy kategorie podstaty, zvětšováni a zmenšováni

jsou spojené s kategorii

kvantity. přeměna je pohyb, který charakterizuje kategorii kvality a změna místa je spojená
s kategorií místa. Až kategorie místa vystihuje tradičně vnímaný tělesný pohyb kynésis. Při
kvantitativní změně se uplatňuje nositel změny, původní a změněný stav. 1
Už u Aristotela se prosazuje nedělitelnost fenoménů pohybu, těla a „já". Hogenová
k tomu dodává: „Lidský život se realizuje plně, tj. kvalitně, jedině když vychází z arché
(počátku), lo je příčina působící (efficientes), dále musí lidský rozum vybrat možnost pro
pohyb na cestě, tj. dynam is, která není nic jiného než příčinou materiální, látkovou,
možnostní. Toto vybírání provádí náš selektivní rozum, který musí vybírat na základě
nejlepších forem a zde se objevuje funkce příčiny formální, která uskutečňuje nejlepší
1

Pinc, Z. Pedagogika obratu, pedagogika Jana Patočky. Vesmír, červenec 1994, roč. 73, č. 7, s. 395.
" Prof. PliDr. Jan Patočka, DrSc. narozen 1. 6. 1907 v Turnově, zemřel 13. 3. 1977 v Praze, profesor filosofie
na filosofické fakultě, mluvčí Charty 77, publikoval práce z. oboru.
' Berka, K. Pojetí pohybu u Aristotela. In Hogenová, A. Pohyb a tělo : Výběr filozofických
Karolinum, 2000, s. 17 20
Blíže: Hogenová, A. Kvalita životu a tělesnost. Praha : Karolinum, 2002, s. 26
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dynamis (možnost) v energeiá (tj. skutečnost). Skutek, tj. v řečtině ergon, je tedy to, co
zanechává stopu v lidském životě, v jeho pohybování po cestě. ... Pohyb po cestě jenž
je životem samým, však potřebuje být řízen příčinou teologickou, tj. finální. A Telos není
nic jiného než metaforicky vyjádřený smysl života celku, který jest na cestě pochopen jako
horizont, v němž cesta končí a začíná nebe - při pohledu na cestě do dálky." 1 Telos,
horizont je v životě člověka nejdůležitější a úzce spojen s arché. Chceme-li tedy hovořit o
kvalitě života člověka, o uzdravování těla nebo duše, musíme tělo vést k pohybovosti na
cestě životem. Kvalita života je mnohem

hlubším problémem, oproti

současnému

„nakupování" jednotlivých aplikací, které „se zárukou" zaručují saturaci potřeby pocitu
nasycenosti, zdraví, krásy a nedotknutelně daleké smrti. Měřítko všedního dne není
dostatečně vypovídající o skutečné kvalitě života a žití.

Nyní k současné hiomedieinské a molekulárně genové

normotvorbě

O tom. že se v právních normách odráží filozofické a etické úvahy, není pochyb.
Základní normou, která upravuje náhled českého právního řádu na radikální vývoj
biologie, biomedicíny a zejména na výzkum lidského genomu je Úmluva na ochranu
lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, známá
též jako Úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále jen Úmluva).
V r. 1991 byl ustaven Výbor expertů po bioetiku (včetně českých specialistů), který byl
pověřen Výborem ministru Rady Evropy, aby ve spolupráci s Výborem pro lidská práva a
Evropskou zdravotnickou komisí Rady Evropy, vypracoval standardy na ochranu lidské
bytosti a lidstva jako celku v souvislosti s rozvojem biomedicínských věd. 19. listopadu
1996 Výbor ministrů schválil text Úmluvy a 24. června 1998 ji ratifikovala i Česká
republika. I. prosince 1999 po podpisu pěti členských států Rady Evropy Úmluva vstoupila
v platnost. V České republice vstoupila v platnost I. 9. 2001. Je třeba zdůraznit, že podle čl.
10 Ústavy České republiky (Ústavní zákon

' Blíže: Hogenová, A. Kvalitu života a tělesnost,

č.

c.d., s. 30 - 31
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1/1993 Sb.) se Úmluva

společně

s ratifikovaným Dodatkovým protokolem k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen Protokol) stala součástí
právního pořádku v České republice. V některých případech mají obě normy přednost před
českými zákony.
Podle Předkládací zprávy pro Parlament CR má Úmluva

zaručit každému člověku

nedotknutelnost práv a základních svobod a zajistit mu důstojnost a svébytnost, aniž by byl
znemožněn pokrok ve vědě a výzkumu...", přičemž

ochrana zájmů a blaho jednotlivce

jsou považovány za nadřazené zájmům společnosti i vědy." Proto se také signatáři Úmluvy
odkazují v Preambuli Úmluvy na Všeobecnou deklaraci lidských práv z 10. prosince 1948,
Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, Evropskou
sociální chartu ze dne 18. října 1961, Mezinárodní pakt o občanských a politických
a Mezinárodní pakt o hospodářských,

právech

sociálních a kulturních právech ze dne 16. prosince

1966, Úmluvu na ochranu osobnosti v souvislosti s automatickým

zpracováním

osobních

údajů ze dne 28. ledna 1981 a na Úmluvu o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989.
K oblasti výzkumu lidského genomu a vědeckého výzkumu obecně se vyjadřují články
II, 12, 13 a 14 Kapitoly IV - lidský genom.
(Jánek

11

Zákaz diskriminace

zakazuje jakoukoliv diskriminaci osoby z důvodu

jejího genetického dědictví.
(Jánek

12

Prediktivní

genetická

vyšetření stanovuje, že vyšetření předpovídající

geneticky podmíněné nemoci lze provést pouze pro zdravotní účely nebo pro vědecký
výzkum

spojený

se

zdravotními

účely

a v návaznosti

na

odpovídající

genetické

poradenství.
(Jánek 13

Zásahy do lidského genomu vymezuje, že lze provádět zásahy směřující ke

změně lidského genomu pouze pro preventivní, diagnostické nebo léčebné účely a to pouze
tehdy, pokud není jeho cílem jakákoliv změna genomu některého z potomků.
Článek 14

Zákaz volby pohlaví umožňuje volbu budoucího pohlaví dítěte, pouze

pokud tak lze předejít vážné dědičné nemoci vázané na pohlaví.
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Ani jeden z problémů, které citované články upravuji, nebyli do přijetí Úmluvy součástí
českého právního řádů.
V Kapitole

V - Vědecký výzkum, článek IX - Výzkum na plodech

in vitro, odst. 1

zakazuje pokusy na embryích a odst. 2 zakazuje vytváření lidských plodů pro výzkumné
účely. Překlad Úmluvy užívá promiskue termíny embryo a plod.
Vedle Úmluvy vstoupil v platnost také již zmíněný Protokol, který se ve svém obsahu
odkazuje zvláště na články 13 a 18 Úmluvy. Článek I v odst. I Protokolu zakazuje vytvořit
lidskou bytost, která je geneticky shodná s jinou lidskou bytostí, živou či mrtvou,
(geneticky shodná je lidská bytost, která má s jinou lidskou bytostí společný jaderný soubor
genů).

Takže tak jako se Karel Herfort nebo František Čáda vyslovovali k otázkám spojeným s
kvalitou života budoucích generací, měla by i současná speciální pedagogika nacházet
aktualizovaný postoj k náhledu na člověka s geneticky podmíněným postižením se zřetelem
k výše uvedeným principům.
Je třeba si uvědomit, že tlak minulosti (genetická výbava) je vyrovnáván stejně reálným
mnohdy i významnějším tahem budoucnosti. 1

1

Koestler. A. Biological and mental evolution : An excercise in analogy. Nature. December 11, vol. 208, roč.
65, s. 1036. Původní citace: „Tah budoucna j e stejně reálný a někdy i významnější než tlak minulosti."
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SUMMARY
The thesis The Reflection of Eugenic attempts in Local Special Pedagogical Theory and
Practice deals with the impact of Czech eugenic movement on forming of special
schooling, institutional care and generally conditioning attitudes towards disabled people at
the turn of the I9lh and 20th centuries-and in the first half of 20th century in Czechoslovakia.
The target of the work is to explain the interrelation of the eugenic research of
pathological genetically conditioned defects and the development of special care of a
disabled person.
The introductory part of the text is concentrated on the definition of the scientific field
which is the eugenics and the classical eugenism. The research is inspired by the eugenics
of Francis Galton (1822-191 I) the English scientist who qualified the eugenics as a relevant
scientific discipline which studies social factors which either make better or make worse
gender characteristics of next generations of a human being. Eugenics came out of the
synthesis of three ways of recognizing: a presumed idea about biological degeneration of
people and social and cultural failure of a human society, Darwin's theory of natural
selection as a universal mechanism of evolution and revealing of essential rules of heredity
and development of modern Mendel's genetics after the year 1900. Neodarwin's synthesis
is a higher level of continuous development of Mendel's hereditary trades round the year
1900.
Eugenics originated as a vast movement which was fuonded in so called national
eugenics programmes which related to the czech environment.
The Czech eugenic movement started creating round the contributors to the magazine
Revue in neurology, psychiatry, physical and dial helical theraphy before the formation of
the independent Czechoslovakia (1918). Ideologically it was under the strong pressure of
German eugenic school known as „racial cleansing." Neither Czech eugenic programme
movement was unified.
Neuropathologist Ladislav Haskovcc (1866 - 1944) was an agile Czech eugenic who
perceived eugenics as a scientific field with the programme in the sphere of a social care.
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Later the geneticist Jaroslav Křiženecký (1896 - 1964) also shared this idea who under
the influence of Kammerer's (Paul Kammerer 1880 - 1926) respectively Lamarck's (JeanBaptiste Lamarck 1744 -

1829) conclusions suggested that the influence of a social

environment is recorded directly in the genetical potentionality of future generations.
Zoologist Artur Brožek (1882 —1934) faced in a comletely different way the problem
of hereditary trades, who under the influence of mendelism admitted a very narrow
opportunity for an outside influence of the development of an individual defined with
genetical preaptitudes.
Another sociologist Břetislav I oustka (1862 - 1947) considerably interfered in the
Czech eugenic movement who condemned any manipulation or endagement of human
dignity even pathologically disabled person.
The most remarkable personality of the Czech eugenic movement was Vladislav
Růžička (1870

1934) who was a bacteriologist and geneticist. I le put through his adaptive

eugenics which copied the principle of adaptation, he also drew up the research project for
the Institute for national eugenics which was later founded in Prague in 1924. Apart of this
intention he drew up the conception of selective eugenics. The legalisation of so called
premarrital medical examination was the priority of the Czech eugenic movement.
The support of eugenic sterilization was also very strong. Especially after that when the
Law of Sterilization was carried.
The Czech eugenic movement was established as the The Czech Eugenic Society which
was founded under llaskovec's leadership in 1915 and as the Institute for
eugenics,

national

flic activities ol both the institutions were banned during the 2nd World War.

After the year 1945 the work of The Eugenic Society was renewed until 1 1952 when the
state took over its ideological programme. The research intention of the Institution was not
renewed either for afterwar political development.
A vast eubiotic movement is the result of the Czech eugenic movement and its care of
handicaped people. After the formation of independent Czechoslovakia Public Health
Ofllcer made an attempt lo introduce a new scientific discipline so called eubiotics.
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Stanislav Růžička (1872 - 1946) defined it as a sister branch of eugenics which regulates
the rules of life style and moral principles for eugenicaly born people. The points of
eubioties was a thesis that all pathological states are caused by unhealthy life style, by the
deflection from physiological related life pace and values of opinions.
In 1924 The Czechoslovak

euhioiic medical society with its residence in Bratislava was

founded with its branches in Prague. Brno. This society fought for the establishing and
running an educational eubiotic camp.
The Corporation

Eubiotic school and family headed by the chairman St. Růžička and

the secretary teacher Eduard Štorch (1878

1956) tried to set up such a camp in Prague in

Troja. The Corporation Eubiotic School and family merged with the Eubiotic society which
continued in its intention unfortunately unsuccessfully untill 1934.
Eduard Štorch mentioned above stood up for the project of recovering schooling who in
1921 - 1934 successf ully ran The Children Farm with the boarding school on tlíc Libeň
island in Prague. In such a school Storch tested a beneficial impact of children's stay in the
open air. Štorch at last outlined a wide-ranging conception of the eubiotic reform including
the priorities of individual subjects.
We could perceive the eubiotic impact as the reflection of adaptive guideline of Czech
eugenic movement.
In its conclusion the work deals with the direct impact of the eugenic research
respectively

Mendel's hereditary rules on the formation of special schooling and

institutional care of handicaped people.
During the first two decades of the 20th century eugenics started winning through the
spheres of a care of handicapped people as a discipline which studies the cause of
genetically conditioning pathological deviations and antisocial phenomenons of a social
life. Competing pcdalogy integrated eugenics as its teratological programme.
Psychopathologist Karel Herfort (1871 -

1940) was one of the most remarkable

personality of this integration together with a philosopher and specialist in pedagogy
František Čáda (1865

1918).
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Herfort as a eugenic started his career after his coming into power to the first AustrianHungarian institute for mentally handicapped people known as Ernestinum.

Biologically

educated he started noticing absolutely unsuitable idea about the causes of a mental deficit
and together with zoologist and botanist Artur Brozek founded in 1913 The Private
Eugenic Head Office for Ernestinum: Herfort and Brozek made up genealogical trees and
searched for social, family, gender and personal anamnesis of institutional boarders.
Herfort's eugenic studies of causes of imbecility and a remedia pedagogy in Ernestinum
culminated with the introducing of new medical subject - Psychopathology

of a child's

age. I lerfort was qualified as a lecturer of this branch on 20 December 1920.
In 1910 The Pedagogical Institute of the Prague Capital was founded headed by Cada,
antropologist Jindfich Matiegka (1862-1941) and the headmaster of the prep school and the
trinity public school in Prague headed by Jan Dolensky (1859-1941). The capital city of
Prague ran this institute. The moral duty of every cultural nation was to ensure the research
of its children and youngsters which was also the nature of its origin. Herfort in the pre-war
phase of the existence of the institute joined the research of the children psychopathology.
After Cada's death in 1918 and after a brief pause between the wars the Institute went
through complete organisation reform. Herfort became the head, Matiegka was the
chairman of the administrative board, the Institute was given a new name The Institute for
the research

of children

and adolescent

children

in Prague and The

Antropological

Institute of Charles University ran it.
In 1923 Herfort moved the Eugenic head office to the institute for child's research
where he also established Ambulatorium

for mental diseases of the youth admitted in a

form of counselling physically and mentally pathological children in an outpatient's
department. The ambulatorium also dealt with the formation of eugenic genealogical trees.
The periodical The debates of Pedological

Institute of the Prague Capital was the

institutional publishing basis, its name was later changed into The Debates of the Institution
for Child's and adolescent
Prague

Children's

research (The Czech pedological

capital).
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institute of the

After the reform the institute consisted of four departments: pedagogical, organising,
somatological and pedopsychological and pedopathological.
At the beginning of the 20th century Cada organised three congresses which are
generally known as Cada's congresses. T' czech congress for an adolescent children's care
(Prague 1909). 2

and 3

czech congress for the care about feeble-minded

people and

helping schooling (Brno 1911. Polska Ostrava 1913).
In his introductory papers Cada was concentrated on modern trends of care about
ferbleminded people and thein topical results. He found out that an integral part of the
theory and practice of special care must be the research of causes as eugenics gives. He
marked eugenics as a diagnostic and preventive profylactic discipline which is a part of
general teratology. A group of supporters of pedagogical research originated around settled
congress commitee. Later they founded The Provincial

Association

for a care about

mental)' ill people in the Czech Kingdom which was renamed to The Association for the
care about mentally ill people in the Czechoslovak

republic.

Even the contemporary Held special pedagogy must react to the progress and moral
dilema arising from the continuous progress of biomedicine and genetics. It is apparent that
we should start applying to the discussion about the life dignity of a person and the willpower of one's ego and the values of life as the opponent to a very simplified view of
genetic proof of human existence.
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Příloha XIV - Zákon o zabránění dědičně zatíženého potomstva

Zákon o zabránění dědičně zatíženého potomstva
ze dne 14. července 1933*
*

§1.

Kdo trpí dědičnou nemocí, může býti chirurgickým výkonem učiněn neplodným
(sterilizován). když podle zkušenosti lékařské vědy dá se s velkou pravděpodobností
očekávati, že jeho potomci budou trpěti těžkými tělesnými nebo duševními poruchami.
Dědičně nemocným ve smyslu tohoto zákona jest, kdo trpí jednou z těchto nemocí:
1. vrozenou slabomyslností
2. schizofrenií
3. cirkulárním (manicko-depresivním) šílenstvím
4. dědičnou padoucnicí
5. dědičnou posunčinou (Huntington chorea)
6. dědičnou slepotou
7. dědičnou hluchotou
8. těžkým dědičným tělesným netvořením
Dále může býti učiněn neplodným, kdo trpí alkoholismem.

§2.
Oprávněn činiti návrh je ten, kdo má býti učiněn neplodným, a jestliže je nezpůsobilý
k právnímu jednání n e b o j e pro duševní slabost zbaven svéprávnosti nebo nedokončil
ještě osmnáctý rok věku, je oprávněn k tomu zákonný zástupce; potřebuje k tomu
schválení poručenského soudu. V ostatních případech k omezené schopnosti k jednání
vyžaduje návrh souhlasu zákonného zástupce. Jestliže plnoletý dostal pro svoji osobu
opatrovníka, je zapotřebí souhlasu tohoto. K návrhu jest opatřiti osvědčení lékaře
aprobovaného v Německé říši, že ten, kdo má být učiněn neplodným, byl poučen o
podstatě a následcích provedení sterilizace. Návrh nemůže být vzat zpět.
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Český text v překladu MUDr. Jana Říhy převzat z: Věstník Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné

výchovy 15, 1933, ě. 10, s. 167-168

§3.

Sterilisaci mohou dále také navrhnout:
1. úřední lékař
2. pro osoby ošetřované v nemocnici, léčebně nebo v trestnici ředitel ústavu

§7Řízení před dědičným soudem není veřejným. Dědičně zdravotní soud může vyslýchati
svědky i znalce jakož i nařídili osobní přítomnost a lékařské vyšetření osoby, jež má býti
učiněna neplodnou, a dáti ji při neomluvené přítomnosti předvésti. ...

§ 18.
Tento zákon nabude účinnosti dne 1. ledna 1934.
Berlín 14. července 1934
Říšský kancléř
Adolf Hitler
Říšský ministr vnitra
Frick
Říšský ministr spravedlnosti
Dr. G ů r t n e r

Příloha XV - Eduard Štorch (1878 - 1956)

Příloha XVI - Karel Herfort (1871 - 1940)

Příloha XVII - Karel Slavoj Amerling (1807 - 1884)

Příloha XVIII - Eugenický dotazník „Ernestina"

Eugenický dotazník
Číslo:

V

Vaše

;)Ernestina".

rR/fZE, dne

*

191

j31ahorodí!

lviilcps.-iii'5 ředitelství -Ernestina«, ú s t a v u v y c b o v á v a c i b o
a o š e t ř o v a c í h o p r o s l a b o m y s l n é děti v P r a z c I V . 57, s b í r á
lidaje

o těteíném

zenstva

poznatky
•

i duševním

slabomyslných,
o

slabomyslnosii

zájmu chovance
T ý k a j í se

Dotazník
n modrý

aby

o přesné

ve

i vzdálenějšího

tohoto pátrání m o h l o

věku

mladistvém.

zodpovědění

těchto

příbu-

prohloubili

Prosíme

proto

dotazníků.

totiž:

na p a p í r u

báby

stavu bližšího

podle

růžovém

a d ě d a , bílý

vyšetřuje p o m ě r y

rodičň,

pak .chovance (ky) a s o u r o z e n c ů

žlutý
(bratry

n sestry) Údaje t o h o t o d o t a z n í k u maji ú p l n ě v ý z n a m lé>
kařskc porady a zůstanou lékařským tajemstvím. I prosíme
právě proto,

aby

byly

podle

a

pale

nám cu možná š i r o c e a p ř e s n ě
možnosti

co

nejdříve byly

zodpověděny

zpět p o s l á n y n a

naši a d r e s u .
7.a l a s k a v o u

Vaši

ochotu

děkuje

Vám

předem

f«'!itfll ínUi'1.

Poznámka:

') Otázky buďtei zodpověděny Jiroce, celými větami, odpovědi »anoi
nebo -ne limite ž, pokud lze, vylučovány.
-'] Ncni-li možno otázku p ř e s n ě zodpověděli,

budil k otázce přijiojcn

liuď otazník I.?), a n e b o připsánu slova, »myslím, že s n a d . . . atd.>
>i Ú d a j e b.idiež, p o k u d Vám b u d e možno, p r o h l é d n u t y Vašim d o m á c í m
lékařem. —

1

Údaje o otci.
1. J m é n o a p ř í j m e n í .
2. Z a m ě s t n á n í , p ř e s n á a d r e s s a .
3. R o d i š t ě a p ř e s n é d a t u m

narozeni

4. P ř í s l u š n o s t a země.
i
5. N á b o ž e n s t v í .
li. K o l i k r á t e l e n i t ?
7. Žije r o z v e d e n , v k - i n k u b i ť á i é :
S. Místa s ň a t k ů a d a t a jejíeh
'.). Má ('tec n e m a n ž e l s k é d é t i : ' J a k ' s e
j m e n u j i a jak jsou s t a r é — Jsou
v š e c h n y z d r a v é ? K t e r é j s o u cliuravé
a jak?'
I
10. Zemřel-li o t e c ;
o ) kdy, k d e a jakou n e m o r i zemřel? ,
b) Z c m ř e U i s e b e v r a ž d o u a n e b o ně- ^
j a k o u jtnou smrtí násilnou a j a k o u ?
11. J e s t p o k r e v n ě píihuzny se svoji man- i
lelkou a v jakém stupni?

12. Celkový stav výživy, v/.iúřt, a b n o i muí tvar hlavy, vrozené vady oěi,
liší, k o n č e t i n , zrak. s l u c h , s-.i/ené
d ý c h á n í n o s e m ú v ě t í e r . é m ind!.-, hlt a n o v é m a n d l e , p o l y p v n o s e a vnitřní z d u f e n í ) , r.cpiavirlolnů p o s t a v e n é
z u b y a v y ž r a n é zuby, .štítná žláza
(vole), v a d y řeči. h l u c h o n ě m o s t , celkové ztučněni

I: o>

1:1. Ilyl p o r o d p r a v i d e l n ý a n e b o
t ř e b a l é k a ř s k é pomoci*'
11. líyl k o j e n ( m . i t i i i
a n e b u m ě l e živen?

bylo

či cizí kojunii)

15. Kily začal choditi a m l u v i l i ' Kdy
n a s t a l o zoubkováni a j a k ý byl j e h o
průběh ?

1

P ř e s t á l é c h o r o b y a d o b a , kily o c h u ravěl ( n e m o c i , j a k o na pF. j e s t : křivice. z k ř i v e n i n y p á t e ř e , z á n ě t mozk o r ý c h blan, p s o t n i k , z i n ě t plic a
pohanin., choroby žaludeční a střevni, c h o r o b y ušni a o í n i , c h o r o b y
l e d v i n o v é a s r d e č n í , c h o r o b y nakažlivé [tyfus, z á š k r t , spála, s p a l n i č k y ,
neštovice plané, pravé] a t d )
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17. P o z d ě j š í c h o r o b y a d o b a , k d y s e 1
vyskytly (na př. a l k o h o l i s m u s , t u b e r - !
k u l o s a , s k r o f u l o s a , p ř i j i c c a jiné pohlavní c h o r o b y , r a k o v i n a , b l e d n i č k a , i
zvraceni, k r v á c e n í z n o s u . č a s t é bo- 1
leni hlavy, m i g r é n a , h y s t e r i e , slaboniyslnost. e p i l e p s i e . V í t ů v t a n e c , n e r v o s a . jiné c h o r o b y d u š e v n í a n e r v o v é
.šilonst vi, z á d u m č i v o s t j , p r o g r e s s í v n i
p a r a l y s a , m r t v i c e , o b r n y . t ř e s . kýla.
p o h m o ž d ě n i n y , vole, m ě s t k y , [křeč o v é žily';, o t y l o s t atd.).

i
i

'

1S J m é n a a p ř í j m e n í , stáři, p o v o l á n i a I
" a d r e s y vlastních s o u r o z e n c ů o t c o - I
v ý c h ; u z e m í e l ý c h j e s t u d a t i rok
ú m r t í , i n i i t o p o h ř b u , stáři a c h o r o b u , ',
na k t e r o u z e m ř e l i .

19. K t e r é z u v e d e n ý c h b r a t r ù ' a
o t c o v ý c h c h u r a v i a jak ?

sester

20. Kteří ze j m e n o v a n ý c h ( z e m ř e l ý c h i
živých) «ourozencťi otcových, j s o u .
v m a n ž e l s t v í a k t e ř i m a j i d ě t i 1 Děti I
jejich j m e n u j t e jmény.
21. K t e r é d ě t i c h u r a v i a j a k 1 K t e r é zem ř e l y a čim'-

I 22. V с k t e r ý c h š k o l á c h n a b v l o t e c s v é h o
všeobecného a zvláštního vzdělání? j
llyl ž á k e m d o b r ý m n e b o s l a b ý m 1 — 1
nebo slabomyslným?
Talent otcův a zvláštní
(v č e m } 1

j e h o záliba J

21. K r i m i n a l i t a '
25. O t c o v y zvláštní d o b r é i zlé vlast- '
n o s ' i ina přikl. l e v á c t v í , o k u s o v á n i
nehtu, onanie, pohlavní zvrácenost, '
n á c h y l n o s t ku n á s i l n i c t v i , k u k r á d e ž i , !
к chorobnétoulavosli, námésičnictvi, '
b e z d ě č n é m o č e n i a t d i.

Údaje o matce.
1. J m é n o a p ř í j m e n í ( p ř e d
1

sňatkem).

1

Zaměstnáni a přesná adressa.
:s. R o d i š t ě a p ř e s n é d a t u m

narozeni.

4. P ř í s l u š n o s t a z e m ě .

1

!

5. N á b o ž e n s t v í .
(i. K o l i k r á t e

provdána?

7. J e s t r o z v e d e n a ; žije v k o n k u b i n á t ě ?
l
1

^

'

9. Má n e m a n ž e l s k é ( l i t i ? ( J m e n u j t e j e
jmény a u d e j t e stáři jejich). Jsou
všechny zdravé? Které jsou choré
a jak?

i :
í

S. Mista a d a t a s ň a t k f i .

o

1

10. Z e m ř e l a - l i ;
n) k d y , k d e a k t e r o u c h o r o b o u
mřela?

J3
o

<s>

Q

ze-

6) Z e m ř e l a s e b e v r a ž d o u a n e b o n i jakou jinou smrti násilnou a jakou?
11. J e s t p o k r e v n ě p ř í b u z n á s e s v ý m m u žem a v j a k é m s t u p n i ?

12. Celkový s t a v výživy, v z r ů s t , a b n o r m n i t v a r hlavy, o č i , uši, k o n č e t i n ,
zrak, s l u c h , s t i ž e n é d ý c h á n i n o s e m
(zvětšené mandle, hltanové mandle,
' p o l y p v n o s e a v n i t ř n í z d u ř e n i ) , nepravidelně p o s t a v e n é zuby a zuby
v y ž r a n é , š t i t n á žláza (vole), v a d y řeči,
celkové ztučněni.

13. Byl p o r o d p r a v i d e l n ý a n e b o
třeba lékařské pomoci?

bylo

c

>
2

14. Byla k o j e n a ( m a t k o u či cizí k o j n o u )
anebo uměle živena?

a

Q

15. K d y začala c h o d i t i a m l u v i t i ? K d y
nastalo zoubkováni a jaký mělo průběh?

E
>
13

m
£ o*
<rt
• i)
O
> X3
.ť
>u
•a >
N
w
»ÓT
T3
M
o
Q-

16. P ř e s t á l é c h o r o b y a d o b a , k d y o c h u r a v ě l a ( n e m o c i , j a k o j e s t n a př. křivice, z k ř i v e n i n y p á t e ř e , z á n ě t mozk o v ý c h b l a n , p s o t n i k , z á n ě t plic a pohrudnice, choroby žaludeční a střevni
c h o r o b y u š n i a o č n í , c h o r o b y ledvinové a srdečni, c h o r o b y nakažlivé
[ t y f u s , z á š k r t , s p á l a , s p a l n i č k y , neštovice pravé, plané] atd.)
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7. P o z d ě j š í c h o r o b y a d o b a , k d y sc vyskytly (na p f . a l k o h o l i s m u s , t u b e r k u l o s a . s k r o f u l o s a , p f i j i c e a j i n é pohlavni c h o r o b y , " r a k o v i n a , b l c d n i č k a ,
zvraceni, k r v á c e n i z n o s u , č a s t é boleni hlavy, m i g r é n a , h y s t e r i e , slabom y s l n o s t , e p i l e p s i e , Vítův t a n e c , nervosa, jiné c h o r o b y d u š e v n í a n e r v o v é
[šilenství, z á d u m č i v o s t ] , p r o g r e s s w n i
p a r a l y s a . m r t v i c e , o b r n y , t ř e s , kýla,
p o h m o ž d ě n i n y , vole, m ě s t k y [křeč o v é žily], o t y l o s t a t d ) .
Kdy nastala perioda?

; V'

' T3

I N.

13 a ) K o l i k r á t e p o t r a t i l a a j a k á byla
příčina potratů? (nehoda, choroba,
vzrušeni a t d . )
b) Kolik d ě t i (synů a d c e r ) n a r o d i l o
se m r t v ý c h ?

I

19. J m é n a a p ř i j m e n í , stáři, p o v o l á n i a
a d r e s s y vlastních s o u r o z e n c ů matčin ý c h ; u z e m ř e l ý c h j e s t u d a t i rok
litni ti. m í s t o p o h ř b u , stáři a c h o r o b u ,
na k t e r o u z e m ř e l i .

20. Kteři z u v e d e n ý c h , b r a t r ů
matčiných c h u i a v i ' a jak?

o

a sester J

21. Kteři ze j m e n o v a n ý c h ( z e m ř e l ý c h i
živých 1 s o u r o z e n c ů m a t č i n ý c h j s o u
v m a n ž e l s t v í a k t e ř i maji d ě t i ? D ě t í
jejich j m e n u j t e jmény.
22. K t e r é cléti j e j i c h c h u r a v i a j a k ? —
Které zemřely a čím?

Ve k t e r ý c h š k o l á c h n a b y l a m a t k a
s v é h o v š e o b e c n é h o a z v l á š t n í h o vzděláni? llyla ž a č k o u d o b r o u n e b o slabou'- — n e b o s l a b o m y s l n o u ?
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a o
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21. T a l e n t m a t č i n a z v l á š t n í její
(v č e m 1 )

záliba

2.). K r i m i n a l i t a ?
2li. M a t č i n y zvláštní d o b r é i zlé vlastn o s t ^ (na přikl. I c v á c t v i , o k u s o v á n i
nehtů, onanie, pohlavní zvrácenost,
n á c h y l n o s t ku násilnicv!, k r á d e ž i a
chorobné toulavosti, námčsičnictvi,
bezděčné mučeni atd.)

n.
Údaje o dědovi po otci. — Údaje o bábě po otci.
( D o t a z n í k II. t i š t č n ý n a žlutém papíru, j i n a k s t e j n ý j a k o d o t a z n i k I.)

Ifl.
Údaje o dědovi po matce. — Údaje o bábě po matce.
( D o t a z n i k III. t i š t é n ý n a m o d r é m p a p i r u , j i n a k s t e j n ý j a k o I. a II.)
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4.

C e l k o v ý s t a v výživy, v z r ů s t , a b n o r mní tvar hlavy, vrozené v a d y oči,
uši, k o n č e t i n , zrak, s l u c h , s t i z e n é
dýcháni nosem (zvětšené mandle,
hltanové mandle, polyp v nosu a
vnitřní zduřeni), n e p r a v i d e l n ě pos t a v e n é z u b y a ztiby v y ž r a n é , štítná
ž l á z a (vole», v a d y ř e č i . h l u c h o n ě most, celkové ztučněni.

ó.

Přestálé choroby a doba ochuravěni
(na p ř . n e m o c i j a k o k ř i v i c e , z k ř i v e niny páteře, zánět m o z k o v ý c h blan,
p s o t n i k , zánět plic a p o h r u d n i c e ,
choroby žaludeční a střevní, choroby ušni a očni, choroby ledvinové
a srdeční, choroby nakažlivé [tyfus,
záškrt, spála, spalničky, n e š t o v i c e
plané, pravé] atd.)

G. P o z d ě j š í c h o r o b y a d o b a , k d y s e
v y s k y t l y (na p ř . a l k o h o l i s m u s , t u berkulosa, skrofulosa, přijice a jiné
pohlavní choroby, krváceni z nosu,
časté boleni hlavy, migréna, hysterie,
slabomyslnost, epilepsie, V í t ů v tanec, nervosa, jiné c h o r o b y d u š e v n í
a n e r v o v é [ š í l e n , tví, z á d u m č i v o s t ] ,
progressivni paralysa, mrtvice, obrny. třes. kýla, p o h m o ž d ě n i n ) ' , vole,
m ě s t k y [ k ř e č o v é žily], o t y l o s t a t d . )

\
!
j
i
i
i
J
i

P e r s o n a l i a a zdravotní stav nevlastních sourozenců.
l.Ootaznik V. s t e j n ý j a k o IV.,

0ha

t i š t ě n y na h i l e m p a p í r u ) .

VI.

Dodatek.
(I<ťi7.nč poíiuimliy. IíIti'- ilo-n.l uvoleny nebyly).

Příloha XIX - Rodokmen sestavený v Soukromé eugenické centrále v Ernestinu

Příloha XX - František Čada (1865 - 1918)

Příloha XXI - Diplom České eugenické společnosti v Praze
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