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n,'ch pytlech naložil na vlIz a odvezl do domu svého nového zete. 
Zajisté charakteristick5r prípad pro posonzení, jak~' jest v té zemi 
nadbytek papÍnl. 

Naproti tomu lľl,á znehodnocení valuly i zllačnou výhodu pro 
V)/voz zboží, neboť se níz:kým kursem penez usnadi1uje domácímll 
prumyslu a obchodu konkurence na zahraničnÍlu trhu, na ktel'l~m 
zboží nabízené z takového stáhl jest velnli laciné. Ovšem i " tu
zemsku poskytují se vývozem značné zisky, a častO' se priházÍ, že' 
než zboží dopraví se na hranice státu projde nekolika obchody . 
Stává se tudíž, že zisk láká obyvatelstvo k temŤo obchóchlm a svádi 
k presprílišnému vývozu, čÍmž ubývá národní bohatství státu. Je 
skoro neuve:ritelno, že Polsko muže denne exportovati pres 50 va,
gonll pražcu pres Gdánsko do Francie. Pfi srovnání s nálui vy
chází na jevo, že jsme jen maloobchodníky s tínlto zbožím . 

Ovšem i cizinci navštevují rádi tyto státy, ne s ideálními 
úmysly, nýbrž pfímo proto, že se dobre .obchoduje. Takovéto sym 
pathie mohou míti nedozírné následky. Po dlouhé dobe postrehlI) 
Polsko tento moment a hledí se proti invasi a 0chuzování národ
ního jmení upfíliŠilell1ým vývozem chrániti vysok)'mi ely. 

tím ovšem ví ce prospívá tato finanční politika V)TVOZU, tím VlC(_' 

znemožňuje dovoz, neboť zboží se velmi zdraží nákupenl v zemi 
s lepší valutou. Má tedy i zde znehodnocení penezové vážné ná-
sledky. . , 

Z uvedeného vysvítá, že zisk neh ulehčení obchodu a prÍl
myslu vvdáním státovek jest jen dočasné, a že veškeré pomery 
na této politice zbudované postrádají nutného klidu a pevného 
základu. 

·0 studentskou statistiku sociální. 
K. Koukal (Brno). 

Kdo se obíral sociálnímÍ otázkami stuclenlského života \'Í, jak 
težko bylo orientovati se v jich spleti. Tím tíže, že nebylo pevného 
základu, chybel dostatečn)' materiál k tomu, aby mohlo býti vy
hudováno jednotné stanovisko, pevná base, nejenom pro ovládnutí 
všech problému souvisejících s hmotným akulturním životem 
českéh0 studenta ve společnosti, n~Thrž pfeclevším cl hlavne pro 
rychlou, dukladnou a účinnou pomoc všem, kdož jí potfebují. N e
dostatek tento byl · príčinou, že jednotlivci i podpurné instituce stu
dentské setkávali se pn své činnosti s prekážkami tém.ef nepreko
natelnými, které para'lysovaly účinky všech pomocných akcí. 

Zejména v nynejší poválečné krisi všech hodnot byla pocl
púrnýnli institucemi pociťována potreba dobrého, vedeckého vo
dítka tím naléhaveji, že všechnv drívejší Zpllsoby - pokud lze 
o' lľich vúb ec mluviti - pri vell~ém počtu studentú podpor 
opravdu potrebujících ukázaly se nedostač,ujícími. Nutnost vytvo
riti si pevúý základ pro organisaci sociální péče vyvstávala zejména 
tam, kde príliv posluchačstva do nových vysokých škol nenašel 
ustálené formy podpurn\rch institucí a jejich - namnoze zasta-
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ralé - tradice. Jak v Brnč "znikaly jednotlivé "ysoké školy, jak 
se iJ)očet akadpmikú rychle ztroj- z čtvernásohil, lím nutkaveji byl o 
voláno po pevné základne pro orientaci ve spletil {'ch, neobyčejnč' 
trudných soc-iálních" pomerech \·ysokoŠkoJs~;.;.ého stl.ldentstva našehn 
prumyslového velkomesta. 

Proto také Sbor sociální péče o vysokoškolské studentstvo 
v Brne rozhodl se velikou akcí podrobne vyšetri ti životní pomery 
a hmotné potreby posluchačú hrnenských vysok)'ch škol. Bylo 
nutno zjistiti, jak vysokoškolští pos]uchači žijí, čeho se jim zvlášte 
nedostává a kde potrebují pomoci nejvíce a nejnrrléhaveji. K dú
kladnému a objektivnímu "yšetrení sociálních holestí studentského 
života bylo potrebí prostfedku vedeck)'ch, vY)Učlljících všelikou 
nejasnost a neúplnost. To také Sbor sociální péče uznal a prijal 
jedinou zde možnou nwtodu vyšetrovací, 111 e to d u s t a t i
s t i c k ou. 

Úkolem provésti vyšt'lrovac.í akci hyla poverena pn Sborl1 
zvláštní kom.ise. Ta prij.ala jako jedinou formu, odpovídající pred
metu vyšettování, dotazník, jak byl vypracován VP statistickém 
seminári právnické fakulty za odhorného vedeni prof. Dľa Dobro
slava Kre j č í h o. 

D o t a zní k sám je rozdelen dll' obsahu, na 10 oddílu. První 
označen)' literou A, - 14 otázek -- \'yšetruje podrobne nacionáli"e 
studentovy s· povšechným zretelenl nal celkový účel dotazníkem 
sledovaný. Druhý pak .odslavec. (R, otázek 7) zjišťuje rodinné po
mery posluchačovy, načež následují odsLavce prímo venované 
zkoumání sociálníchi pOlUerU studentov)'c.h po stránee . hmotné 
Jsou to oddíly: C, kde \' 5 otázkách probíraji se bytové pOluery 
studentovy, D (sedluičlenná otázka), venQvaný pátrání po kvan
tite a cene celoroční stravy, E (otázky 4), zjišťující výdaje stu
dentovy na poplatky a potreby studijni, F 8 otázek sestavených 
tak, že s šetrením o t.OlU, jak je student zaopatren šatstvem, prá
dlem a obuví, spojeny jsou otázky po obnosu, jejž posluchač, po
kládá za potrebný, aby nHl bylo \' nejnutnejším pomoženo. Odsta
vec G dvema otázkami, z nichž jedna je osmidílná, pátrá po pŤi
jmech studentu, kdežto jejich v\Tdelečnou prací zahývá se oddil H 
(4 otázky), 

Ovšem redakce D o t a z 1l i k II vycházela ze správného pred
pokladu, že stránka hmotná není jedinou stránkou sociálního žÍ
vota studentského. Neméne duležitou a pro poznání celkového 
stavu studentského bytí nepostrádatelnou ' je znalost kultnrního ži
vota akaden1ické mládeže. Tuto stránku, closud tak temilou, ba 
ješte méne známou než otázky hmotné existence studentské, snaží 
se aspoň ponekud osvetliti oddíl Dotazníku, označený literou Ch. 
Nebudeme si zapírati, že 11 (respektive 10) otázek účelu tonUl ve
novan)'ch je pouhým tOl'sem, z nehož by se mohl a mel vyvin.outi 
podnik rozsahem a diHežitosti zajisté témer sobestatečný. Nepred
bíháme nikterak zpracováni nahl'omadeného materiálu, prozra
díme-li, že dle zkušeností na naší universite nasbíraných vyplňo
valy otázky sem spadající studenti všichni prevážnou vetšinon 
s nadprumernýn1 pochopením a chuti. Orltud lze čekati značný 



32 

pučet netušených , v~Thledu do kulturního života nové generace naši 
mladé intelligence - pokud ovšel11 muže tech nekolik otázek, ve
novaných studentove kulture ducha i tela, takových odhalení po-
skytnouti. , 

Záver D o L a zní k u tvorí odstavec II, (2, respektive počítá
me-li všeobecnou otázku Č . 56 z oddílu pfedchozího, 3 otázky) 
povšechne doplňující a ,poskytující vyšetrovanému studentu' mož
nost uvésti závažné okolnosti ryze individl1ální, jichž by se .otázky 
Dotazníku snad netýkaly. 

Celek - 58 otázek číslovaných - p:úsobí l11ohutn)'1l1 dojmell1. 
nniversálnosti a jasného vedomí cHe .podnikem sledovaného. 

Aby bylO' Inožno obsáhnouti pokud možno všechny studenty, 
dávající zapsati na vysoké školy, byly povereny rozdáváním a sbí
ránÍln dotazníku akademické úrady. Vždyť nemohlo se pfi tomto 
\'elikém podniku: zcela novém pro naše akademiky, poČ'ítati s ne 
jakou t. zv. stavovskou solidaritou, ukázneností našeho studenta. 
Aby pro tento bolestný nedostatek charakteru studenia naší doby 
záslužné díIo neztroskotalo, sáhl Sbor sociální pét'e - SálU insti
luce polooficiální -----'. k ceste, abych tak rekl, poloúrední, tím spíše, 
že akademické úrady resp. rektoráty ukázaly v tomto prípade 
,-zácnou ochotu . 

Jakmile bude zápis na vysokých školách , definitívne ukončen, 
zahájí se zpracování sebraného materálu, o jehož postupu budeme 
míti ješte príležitost referovati. Výsledky budou snad určite- vydány 
knižne. Tím pribude do naší chudičké sbírky knih o sociá1ním 
postavení česl,ého studenta dílo opravdu vedecké, jež bude daleko 
prevyšovati vše, co u nás dosud hylo v .tomto smeru vykonáno, 
a jímž se bude možno "ehni slušne representovati i na lnezinárod
nÍlu foru. 

Význam celé akce v plné své dúležitosti vysvitne až tehdy ~ 
k dy pred námibude ležeti knižní zpracování sebraných dat. Ale
již dnes 'možno ríci, že bude presným a jasným obrazem sociláního 
postavení jedné z generací studentských. Že budou odstraneny ko
nečne ,;šechny pochybnosti, vyplývající z nejasností a neúplnosti 
roľmallit~rch lech pokusú o »statistická « šetrení, čas od času z nlz
n~Tch stran podnikaných (tak na príklad " Brne »dotazníková 
akce OHČS z kvétna 1921). Že bude bezpečn)"m zákla dem nejen 
pro další šetrení o živote mladé intelligence, nýbrž také pro sle
c10vání v~rvoj e stlldentsk)Tch pomenl životních v pNštích letech. 
D0tazník všeho toho zajisté dosáhne, a kdyby se tak snad i nc-

, ~Jalo, již vyplnil jeden sVl.\i úkol: vzbudil v širokých vrstvách stll
dentstva zájem pro vedecké vyšetrení a rešení naléhavých soeiál
llích problému studentského života za společné činnosti studentské. 
:\ již to je cenný zisk. _ 

Brnenskému Sboru sociální péče o vysokoškolské studentstvo 
náleží nepopíratelná zásluha, že byl PTvní, jenž sc nedal odstrašiti 
,"elkými prekážkami technického i finančního rázu a smele pfi
kločil k rešenÍ problému, jemu predložených, na vedeckén1 zá
klade Již pro tento Č'in bude ' mu studentsŤvo povinováno uprÍnll1\i_
mi díky. 


