
icite zvlášť neuvádel. Stejn r 

ltitním teoretikum společnor. 

del a z pomeru mezi tímt () 
odnotu penez. M:nožství pla-
i onem stejne alfou a OIue

, cenové a z nehož se snaží 
V'slím, príčiny, činiti nej aké 
itní a mezi »nevlastní«. Z a:. 
bilanční je dIe \,iVagemann <l 
= dIe Vv. jen o jiný, lepš [ 
šak velmi podstatný rozdíl,.,.. 

o ri i« vychází z tétéž za .. 
ní , že totiž ceny všech sme 

vydaných penez. Jenže on; 
ž,ství penez násobeno jich 
ak již rečeno , duchod, jenž: 
rychlo sti obehu, a na druh é:
~ nejen statky spotrebními. 
Impeter) , nýbrž i statky ka
ím rovnicím : Vyr~bené 
)trehovaný nebo kapitaliso ·
chto plyne, že ceny se ne
lezi prijatými za vyrobené' 
)vými) . Pomer ten se však: 
:z pt-ijatých thesauruje neb o-

cenných papíru. Ale muž 
jestliže peníze thesaurovan~

lebo jestliže peníze z trhU'. 
lečne když se utvorí nová . 
i. 

:ni rovnice pojem penežnÍch' 
z dosavadního kruhu my
rovnice mezi potrebou pl a-
uhu myšlénkového nemuie ' 
rčuje hodnotu penez, ježto 
potrebe. Také W. nenalézá 
ro zmeny hodnoty penežni._ 
ky thesaurovaných neb ex
n zcela krátkou dobu (pre . 
nejd{'tležitejší pt-ičinu zmen 

)m, že se jednotlivé druhy 
'ovnomerne rozloží. N or~ 
tolik, kolik je jich potrebí,.. 
J sou však prípady, kdy s 

Statistika. 12T 

jednotlivé druhy statku vytvorí v mnohem vetšim počtu, než je jich ti-e -;-: 
ba (inflace platidlová, kapitálu penežních, kapitálu reálních); tu je násle
dek, že penežní duchod sice vz roste, že se však menší část jeho, vydá n a 
ony statky vytvorené v premíre a vetší část na statky spotrební, které 
stoupnou v cene. Opačne muže se též státi, že se jednotlivé druh y 
statku vytvorí v mnohem menším počtu, než je jich treba (deflace pla
tidlová, úverová, konjukturáiní) . Je patrno, že tu vycházíme již. ze 
zcela jiného okruhu myšlénkového než panující teorie. N ení tu již roz
hodujícím pomer mezi množstvÍm platidel a potrebou jich, nýbrž 
pomer mezi množstvím statku spotrebních a duchodem venovaným. 
spotrebe. \\1. cítí nedo·statečnost dosavadní formulace pro.blému, nevy 
pracoval se však ješte k jasnému poznání novému.) 

V druhé polovici své knihy »teorie meny « venuje vv. jeden oddíl 
~ penežnímu ústrojí «, druhý »mene «, tretí »valute «. Oddíly ty nept-iná-· 
šejí však již nových, zvláštních pojetí, proto vzhledem k nedostatku 
místa upouštím od jejich podání i kritiky. Upozoľ1'1uji jen na jednu vec, 
ŽE W. tam, ~de vysvetluje historické zmeny hladiny cenové, činí tak 
zase týmž zpusobem jako panující teorie kvantitní t. j. vysvetluje j e 
z vetší neb menší produkce drahých kovtt. I v této veci neprekon al 
panuj ící teorii. 

V'llbec lze v celku ríci , že kniha Wagemannova je velmi dukladn á 
a bystrá, že se mu však pi-es to nepodarilo emancipovat se dostatečIle 
o d názoru dosud zakoi-enelých . Mildschuh. 
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Yule G. Udny, Ú vod do the o ri est a t i s t i k y. DIe 7. opra
veného vydání z r. 1924 preložili prof. Ph. Dr. Vladimír Novák a Doc 
JUDr. Josef M'ráz. Praha 1926, stran XXX. a 489. 

N edostatek puvodníc;1 theoretických spisu o methode statistické 
vedI Státní statistický úrad k opatrení pi'-ekladu nejvýznačnejší anglické 
učebnice statistiky, 'knihy Yule-ovy »Introduction to the theo ry of Sta-o 
tistics «. Učebnice tato, která vyšla po prvé r. I9IO, preložena byla podle
svého již sedmého vydání, což ukazuje, jaké oblibe a rozšírení se teší 
v zemích anglo.saských. 

Není úče lem této recense referovati podrobneji o knize Yulove 
vzhledem k datu jejího vzniku, nýbrž o tomto preklade. Dílu samému 
predchází predmluva prekladatelu líčící, jak k prekladu došlo a postup 
prací pfi nem, dále vylíčení dejin anglické školy statistické od doc .. 
Mráze a prehled prací Yuleových . 

Kniha sama se rozdeluje na tfi části: theorii znaku kvalitativních, 
theorií znaku kvantitativních, theorii náhodného. výberu. Zhuštená dikce 
a terminologie Yuleova pusobila značné nesnáze prekladatelum, které 
však prekonali s plným zdarem. VedIe toho opatrili dílo radou vlast
nídi poznámek, které pfihlížejí k jin)rm díltlm a místy poukazují v hodne. 
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též na jiné názory o nekterých pojmech (na pr. Charlierovy na roz
t fídení statistiky na str. 9), jinde vysvetiují nekteré symboly a početní 
operace auto rovy. 

Preklad používá nekterých českých technických terminu nových 
nebo dosud málo používaných, tak četnost pro frekvenci, družnost pro 
associaci, (ale dále v textu se pHdržuje presnejšího označení associ
ace) , rozptyl pro dispersi, smerodatná odchylka pro standartní od
c:1:ylku, kosost pro skewness, prostý náhodný výber pro simple samp
ling a j. Chváliti dlužno, že prekladate1é se nedali pH tOm svésti k pH
lišnému purismu, jehož dusledkern jsou pak novotvary ne vždy odu
vodnené, které se také již v české literature objevily. 

K literature autorem citované uvedli prek1adate1é ješte seznam 
prací českých zabývajících se theorií statistiky a radu významných 
prací z literatury svetové, dále pripojili návody k rešení úloh, seznam 
použit§ch značek a prehled vzorcu a rejstfík hesel a jmén. 

Preklad je nesporne cenným obohacením naší statistické theore-
tické literatury. Dr. Horáček ml. 

ZPRÁVY. 

Soutež na práci »0 účasti zamestnancu na správe, zisku a ztrá
t ách závodu« vypisuje Sociální .ústav Československé republiky z fondu 
Gruber,ova. Cena bude udelena 3. kvetna 1928 o tretím výročí pred
časné Ismrti univ. prof. Dr. J. Grubera, na jÚlOž pameť byl fond za
ložen. Cena je 1.500 Kč. Ucházeti o ni mohou se práce tištené i ruko
pisné, zadaJné do 31. prosince 1927 kanceláH Sociálního ústavu ' Česko-
s lo:venské' republiky v iPraze II., IPa1ackého nábreží, Nová budova 
TIlinisteľiStva ,sociální péče. Práce, jež má míti rozsah nej mé ne tH 
archu revuální osmerky, má podati prehled. hnutí pro účast za:mest
nancu na zisku a spoluzávodu a o jeho provádení u nás i v cizine, 
prehled hlavní literatury a podle možnosti i zaznamenat zkušenosti, 
proč se to které schema zdaH!.o nebo nezdaHlo. Sociální ústa,v si 
-vyhražuje otisknouti ve svých pub1ikacíc:1 za obvyklý honorár práci, 
cenou poctenou. O pHznání ceny rozhodne predsednictvo Sociálního 
.ústavu Československé republiky. 




