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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. 




