
spodářsiký1ch ,poměrů a měny, na:stane i pořádek a r.ovnováha v pří
jmech a 'vydfunich jejich hospodář'ství. 

* * 

Souhnn daňové povinnosti obča'llovy15) jest rtudíž, jak jsme vi-, 
ddi, záikla:dlní daň s,e státní přiráž'kou ( » vál1ečnou«), pak St phráž
kami k účelů,m komunál<ních SVéljZů. To však není ještě vše. K,r~mě 
komunálnÍtch při.ráže:k, obecní,ch, okresních a zemských' (reSJ). žUJp
llích) jsou ještě přilrážky k jiný;ml účelům. O Ipřirážkách z,ctravort
nídl j,sme jižsly,šeli. J s'ou al1e i přirážky kOlmorní (zák. 7. 29.f4 ~ 
1868, č. 8S, § 31), J)i-iráž:ky školní aj c1lUdinslké. 

Teprv uvědomíme-li sá celý tentO' obraz, vysvitne 'nám tíha 
jednotlivých daní pHmýah, ,a oprávněnost volání po nápralVě. Re
formélj v tomto .ohledu je'st žá.do ucí . Ref.or,ma tato musí býti SpOl
jena i s celou úpraJvou f,inančního hoispodářsrtví stMního, a to ,h1aJV
ně ,dvo!jím Slměrem: zmelnšován~m výda,jů zbytných, pokud to po
m,ě'ry mocenslké dov'O:lí ,a lE1Pším upravením pHjmů. Práce ta bude 
obtížná, než nesnadnost ·díl:é1 mus'Í nahraditi ,a ulehčiti vědomi'jeho 
nut.nosti a: prosiPěšnosti. 

, Studentská statistika sociální. 
'(Kritické p,oznámky ili margine pražského Dotazníku o s.;)ciálních 

poměrech studentstva vysokoškolského.) 

~. K o u k a 1 (Brno). 

Dvojčíslo ' (32--33, II) St'u,dJentského Věstníku ze dne 22. 
t. r: jest ' věnováno sta'ti\stilcké akci, kte!rou poid:ni,ká USCS. V't: 

8plo.jení .. s Deu'tsche Studentenfi.irsorge. PO!l1ěvad.'ž v Brně je1slt j,iž 
druhý pak v proudu mohurt:ná start:JilSltická akce pro zj !Lštění ~ociál
ního po,sta;vení česlkého vysolko'šiko\lskéh1o studentstv,a, chcli pOI~~ati 
něJkoJik úvah o formě obojí a:k'ce, i, pokud mohu, o n.aš~ch zkuše
nostech Cli výsledcích z nfi . 

POldbbně ja,ko činitelé brněnští l-\ozhodli se i pražští ředitelé' 
staJtristické akce pro jedlině vhoidnou fOif'mu podobnéha !PjOlc]rui'ku,. 
indliv.iduální dota,zník. Avšak již -v dašíni potdáv,aJí se vlallné od
chy.Iiky obojí akce. KdeŽJto v Brně zamírbnuta bylla zás:atda' anony
mlÍ',ty dotazníku a naopak v roce 1922/23 zes,íl,ena indlivildlu<ÍJ]ní od
polvědnlOis,t za uvedené údJalje a ji'ch přelstloist tím, že s,e vyžaduj'e' 
udání brněnské i ,miinobrněnslké adresy vyšetř'ovancorvy, íOlZhocLl,a 
se Praha z dtlleži.tých 'příČlin p'r'O anonymlituÚ'dajt1. O vhbdJrilOlsti' 
této zásady prOlm,huvím pOz1d,ěji šíře . 

. Polkud se O' b s a h u Do,taJzní/klU ,týče, shoduje se zhrub'a; .pod,... 
nik ,pra,ž:ský s akcí bnněnlSlkOlu. R'Olzlďí],y n.a pr.vní pohl:ed náJplaidiné 
jsou, že v pra,žstkém DOltazníiku ·ro,zvedeny jlSOIU otázky »lIygieny
tě,la« a z'dravotního ,slta,T:U (odstavec D 'II, E) šířej,i ne,ž v brněnské 
formě vyšetřování, z,a to 'v .š·alk v riěm úplně chy~í dtá:zlky po O:u-

J5) V oboru daní přímých. 
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ševní klultuře studelnttově, res:pe.kti:ve refllex!U soóábních ,pomeru, 
na ni. N e·dostatek tento pavažuj'i za: chyhu. Jiné 'chyby cLopus,tili 
se re.daktoř,j Ipnažs.kého Dotazníku ttm, že nepodali (a,lles:PiQiň J dle' 
o,ni,sku ve S. V.) žádných iQItázelk povšec.hně Idop,lúujídc:h. ' 

V jedrmtllÍ,vastech jeví se kr,itické srotvnání obou DO'tazn~kt'i 
a.IS,i ta!k to : ' 

Gen e r a I i e nesou ja:~ný znaJk 11oz·daného principu Ob0I1:1 
a:kcí. V :rra:ze anonymita, v B'fně zcela přesné zjištění indiv,i.dua . 
Odtud také možn ost obšírnějšího rOlzehrání pHS/lušn}Tch zJištění. 
OkdlnOlst tato jE:ví se již v přesném roz lá.lŠenÍ me,z,i řa:diorvým čí\S.Jem 
semestrů za,počí1:,altelných a čísJem sem 'cs,trů, ztrávených na vy
so!ké škole vvhec, i na vysoké škule jinéhO' oboru, než }elS.t ta, na 
níž s·e posilt1.chač právě zaj.lis'uje.*) Tím se zachycuje fl!uktualce 
posl,ucha,čstva mezi jecln'Ot:1ivými vYlson<ý,mii škOlkl!mi" r'e,Slp. jeJic.h 
odbo'ry (fakulta-mi) ,.dále pak zjišťuje: se význam sociálního poista
vení 5Jtuldentova P'l'O jehO' Ipílti. (Nouze ,a z ní plyn:Olucí nutnOlst ipfar 
yiJdelné dilouhodobé vý,diěiI.e.čné činnosti má týž účin-elk jaJ<o nedo
sta!tek ,píle a mallá po\t.řeba uikOlnčeníSlt.udií v době '11Ieikra,tší: rOlz
dil mezi. počtcmsemestrů zapo'čí"ba,telných a zaps,aných s,e zvět
šuje.) 

V brněnském Dota,zníku ohybí otázka., již uvád'í ,prlaž'Slký 
(7.): ,koiliik měsÍ>cll Jste byl-Ca) m:n,ulého rOll<u m,imo s,í:dl0 vysoké 
~korry (t. j. oId 1. říjltm 1921 až do I. i-íj.n:a 1922') Tutb ortázlk:u , 
a.č zajímavlou, po va,žuji za slolCiá:lhě irreleva!Il,tnl, Jest s,i,ce mOlžno 
- a IZj,isti.t1i t,o není bez zajílmlaVlosrtli - že někdlp. z příČÍln soiCÍál
ních (In,a př. rned'DIsta,t.ek prost.ředků) nemůže o!plustilti uni'Versli,tní 
ve IkjOlmě sto , totéž všalk je možnO' z dtlvoidlů ry,ze osobních, ,které 
-se 'sociálním pO!stavenÍm jednotliV'coíVým nejsou. vt''thec v nejmen
šÍ:m vztahu a pOId. Výhody z této otá;z.ky plynoucí nikterak ne
vyváží Sllož~té počí-tání, nu.tného vzhledem k l omu, ze 11 rLa'ie žá
dány j,sou pro celý rok Ostatně oltázlka není zcel,a' fa.sná . Mluví 
se v ní Ol .měsíckh, ipatlln:ě .a'Sli, kOtnlpa,kltnlíclh . Dejme tomu, že ně
'kdo plOdnikl asi pětkráte kratŠÍ, ře!kněme , čtyi",denní výlet. F ,lyne 
z toho, že byl 2/3 měsíce mlimb· ,s:idlo vysolké ško1'y? 

Devátá otázka praž,ského DOltazní,ku vysililbu.je rodilnné p'o
ti1 ěry (a to jest sociální 6nitel prvéhO! řá,du, !) pouze úryvko'V'itě 
Ol -násj'ed~(em toho ne,dtoSltatečně. Neboť byi by' doccl'a f,al,ešný dojem 
d lSIoici.á;lním IP'Olstav.ení srtl1'deU1;t.a, n\a !př. syna vyššího:) úřední,ka , 
1'levíme'-li, že má celou řadune'zalolPartřených IsI8'UrOZetlctl. 

. Pen ě ž tl Í lm ' ti h o S IP o 'd á ,ř st v í ,studerÚO'vu 'věn1uie "praž
~ký D'oi1:Jazník odstavec B, brněnský G. Otázky brněnskěho, Do~ 
fazníiku (j,ak'o br.nětltSlký Dort:aznítk c.ellý) důkladněji rozv'eldeny ' a 
látku d'o:le\ko více vyčerpávají. ' Přeci!nolsltí jehO' také jeSlt, že po
ža,dluje součet všech ,příjmll stud.entotv)rch, čím,ž nuti Vyplňuií.cího' 
Mu!denta k nové revi.s,i ú,ďta;ů. PTloli tam'u 'pova'žaji za výhodu 
D'otalZníku praž'Slkého, že výsldvně žádá ' počeť 'po',d1p'Clr, :pfi ja!tých 

. . • j 

"') Letos stěžovalo si mi něk:)lik osob, že 6. otázka brněiiského Do:: 
tazníku nevystihuje 'zcela pře'sně wéh0 úkoll1. Lépe by zněla: ' Kolikátý 
(z a poč í t a t e II ll-)') jest tento semestr Vašich studií na této fakuHě? 
1'";eb nějak podobně. 
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v e fo.trmě po'ukázek ~na Sltravu v Melnse, i jejich peněžní cenu. Dále 
za ve!lmi vhadnau pa,kládJá\lTI v pražském Dotazn~ku ortázlku 12., 

kte,rá s,e z.abývá d 1 u h y studcntový,md, tHdíc je na půjčky ll1a úrok 
a be,zúročné. Snad by neškadi.lo ,uvéstí zde otáz,ku po jiil1lýoh pe
něžních záva!zcÍch vyšetbovancav}'Tch . Je-.li právě p rOlbr,aná ortáz
ka pražslkého D 'oitazníku v,dmi chvál y:hadJná, jeslt jii nálSleldující 
tahulllka, m/ající b)Tti vyplněna údaji o vý,dělečné práci, studentalvě, 
velmi neuspiako jujicí. Plředně z ,taho důvodu, že již už,iJtí' tabulky 
není Vihodné pii rychlostli, s níž je nutnO' Ipři vyplúaváníd!Oitél1zníku 
v době zápisu IPpČíta,ti. Tahul'ky prO' její pi-ehlednO'st jeslt slpÍše 
užíti a:>ři Zlpl1a'co vávání dat sebraných, nikolů ,při jich slbí:rání. Za 
druhé ;paJk není mOŽl1JlO, aby a1tázky IV tabuke uvedené a'sp,o.ií. z čá
St: vystihly v t,omto směnu ,patllujíd pes/tlra:s/ti skutečných ,pralměrů . 
Tutéž pl/atí ještě ve zvýšené míře o tahulce, sbírélljíd d~:ta. ol stra-

, ,"ování . 
D:l1uhý addíl OdS,Lay'C,e »Hygi/eny « jest v-ěnalVán »H y g i e'll ě 

t ě ,1 a« .Pr3!ž.s.k.á redakce tut.o o táz:ku zVllášť na~zvedJlla, aJčk'Q,li ani 
v Brně nebylo Il1la ni zaipa\lnem.1ltJa. N e\l1IÍ zde s/ice 30. atázky pralž
skéha Da1ta,zníku, a(v,šalk uv,ede-]Ii sŤllldent v oldlPP'Vědi na! 50. atázku 
Dótaznikl1 bli11lěnskéha č.J.enstvÍ v rnl~kteréim spalllku těllocvičném 
neb ,slportlalvnúm,m'OIžnO' míti za tlO, že tam neplatí přís\~,ěvlky jen 
z touhy pio ukájení svého. spolčov,ací:ha pudu. Vhodným dopIt1.ikem 
jest -palk otázka 54., v níž nutno uvésti nejen Sipolrty pěstavané 
V. kLubech, nýlbrž i soukro mé pro.rvozavarné sy.sltemamiicky nebO' ,pří
ležitostně. Tím i brněns:ký Dataznílk zllOSlti,1 s,e SlVojí úl ohy v tom
tO' smě-nt stejně Idohře jalk o pražský. 

Ten vša1;;: nej,sp-íš,e zikla/me ta'm, ,kde s,e dOlmlnívá, že daleklO 
rpředstíihlbrněnJs,kau sta:tiÍ\s,iJiiku. J elst to oldsrt:avec E pražSlkéhO' DiQ~ 
tazniku »Z d r la vat n í s 't ,a V«, -který [po'Važuji za 'p 'raJviO'u perlu 
ne-do:st1:altečné znalllals:ti studentovy nála'dy. Při,padá mi" že sŤ.l..l'dlent
š tí ,zástupci rv redakci pr,ažs'kého Dotazn~ku s,i s/alm'i nelpředJlo'ži;I,i 
3:2. loitáz,ky' svého el3Jborátu: J Slme krátkozrací (ano, ne)? J enOlm 
tauto vadou dave,dl by ch si vysvětliti, ' že prO' taJk pochybl'1tý vý
sledek, IS nímž s z,cela jistě Ipátrání v talmto s'měrlu :potlká, olp"J
štěna bvla zás,3.ida neananymi\ty a o so bní 'OldlPovědnlOsti za uvedené 
údaje. Než věc Je vážná . 34. a:tázlka pr,a-žrského ' D,otalzn l~ku zní : 
J,slte tllerba by,l,(a) JMe pOlhllavně nemocen(na) (udejte nemoc) -
ko'1i:kráte. Buď tedy damn~va\1li se jeho re dalk tah, že ponl1iavní 
charaby paltří mezi s,tlllldentslké choroby soc i á 1 11 í (t. j. charoby, 
podm,íněné saciálním PQis:taven~m studentavým ' a z něho s,e 11JtrÝ
štíd) nebO' ,aslPoň IDO!važQiv,ah ~iištění palčrtu vernerÍlc'ky nemlalC
l1}'Tch za zv,lášt c11tlež'ité, a proto žádaucí. Že by pahl:avní chairaby 
paitJři:ly k sociálním chorobálm studentlským (jalko ' jsolU na Ipř : 
krátkozrakost, tub~rkulO'sa ;pEc, z,křivenÍ ' ,pát,eře, chudlolkrevl1ialSt 
a ;púd.) , pochybuji '. 'N elz'e 'POidceň:av'a,ti IsociáJirií význaJm těCih'td 
chorob a nu-trno u,zna1ti sOloiální ,p;ddkl,ad jkh vznik,u (na př. sou
vi.s1lolst jich se zjevem Ip'O'z,dního ,sl1.a,tklu u intel'ilgence). AII'e z,a-se 
nao)DJa:k jsou sexuelní nemoci ve vdmi zna,čné míře podmíněny 
indi'Vildriielní\11l za,lo:ženÍm kaž'dého ieJdnotli,vce, pr-e.devšÍ!m po srtrán
cemraivní. /\, právě tentO' Imravní ,podlklad jest známlkall , že se 
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jedná o zjev sociálně druhotný, to jest spočívajícl na ba,si Jiný,ch 
sooiálních p odmll!1ck a s,e zmoěnami této base změnám podléhajíd. 
Dále třeba U,pOlz'on1iti na tlO) že ze zíiSka,ných daJt nel,ze si činiti 
.zvlášť významu)·ch záivěrů na Sltudentstvo jélJko cellek. To z tohlO 
dllvodu, že j VE' studentstvu dos'ud ž,ijeule v pi-ímých nás[ledcích 
vál,ky, zejména ovšem v ·mravnkh sférád1, ka,m podobné otázky 
:přede,~ším patH. ivlnoho studentu, doslu.d na vysolkýoh školách 
dJídch, sl'o užil0 ve zbra/11Ji ve všelija'k)"r,ch ,po'měrech a z nich - ' 
nevím, jak mnozí, řekl11iěme tedy ně'kteří - jistě pi-i-nesl,i si cLornu 
vys,vědčení své nezacho,valos.ti ,právě . v podol.Jě veneritoké cho
"11cby. Le-ckoho z řad stud1entls,tvia sitťhl tatké -poválečný v,ír pOtžívač
nas ti, 'l1,a jehož dně upaldá s,tržená chět v babí:llC)' mravního, dušev
ního i těles,ného rOtzkl,a/dtu, nejmarkantněj<i relpresento'V'aného iprá
\~ě venerickou ne<l11oiCÍ a jejími nás,led'ky. Ale věřím, že všechno 
to jso u zjevy v)'rj,i-mečl!1é a přecho.dné, že studentstvO' ve své pod
statě není ještě tak zalsa'ž,el1'o mr,3vnÍm r ozkla,uem a že k výs,tře1-
'kům v to mto směru nálteží jen jeho spodina. A přihlásí se po
·do,bnÍ dobľovolně k s,v-ojí chorobě? P OIchybuji <O t om, K zjilštění 
-cliat o rozš íi" ení veneľilck)'Tch choľO'b mezi istudentstvettn (zajírna
"Vosti a výzua,mu :podobnému zjištění nilk:c:1lo 'neupírá) nutno po
stupo,vlati jin)-mi cestami. B.luď s,llľTll1ltím sta,tistíd,élho ma,ter :állu 
ci návštěvě pi-ish.1 šný-ch klánik a odborných lékařú, . huď dobro
·volno.u s,tat.i.stickou aJkcí, věniQvanou jedině to muto účelu, již po
tom byliQ by možno Wlzšíl-iti na celo u oblia!sť sexuehně mravního 
'života, Že takolv é údaje mUlsí býti přísně anrmvmní, !1O:zum.Í se 
'samo sebO'u, ** ) 

V každém 'Pi-J~~ladě jest p Olvážllilvým vydáním v š,a'l1\c výsledlktl 
·celé 3.tkc e, smísÍ-Jti se tlak cl!ellilkáJtní otátzky s důlte,ži tý,m,i, ne-li pro 
sociální iPolsta-vcní r o,zhodné v-ětšl'ilny studentstva významnějšími 

(otáz]~lal111,i, za jich z zodlPo'V'ědění v,šalk vyšettřorvaný JedlJ1toUive,cbez 
pocitu studu yei'-ejně můž,e sle postav:lti. Jalk Ipostupovala v tOImUO 
-ohledu ľed,aJ,kc,e hrn ěns,kého D,oltaznÍ<l,u,? Předně vyl,oublla předem 
"veškery c tá,zlky .po Imr,<wní,m, tedly i sexue l lně mravním chování 
"vyšetřovancO'vě a jeho náslleddch (to so uvisí se za/mítnUltÍ,m zá-. 
-saldy anonymity, ja,k bylO' prorv,edeno ',hned na počátku). Za druhé· 
s,polkoj.i.Jta se v pátrání po Zd'na:voltnÍrm stavu studentově Oltázikou 
\č . 13), ktepolu IPro zajímaV1Ois,t uváJd:ítm: Pov.ažuiete se za zdrat
·'V·éh;;} Ne-li, a) o ja'kých sV)Tch nemo..:ech neb tělesnÝClh va1dách 
vrte? b) .T a:k d,lo,uho krterou trpíte? ,c) Zho ršil s,e během l'osl,ed
lJ,ího stlUldcriního poku Váš zdravotní stav, čím a ja,k? Za velm,i z,a
jímavo'l1 p'ovažu,ii t,u.1o 100táz,ku proto, že v tOoffilt!O dů.Jež:i;t6m bodě 
iádá nejenom sn-ad objendli,vní (Ipd kuj je m'Dlžný) .,pto/Sludek lékaře, 
r.:)Tbrž především s u b jek t i v f'1I í doje,m siÍ'Llde11itův. (B,rněnstký. 
Dortaznílk vůbec - na rozd'Í'l, .od Ipražského - vellm,í s,i cení -sub
iektivní.ho dOlmu vyšetřovaného s ,tudenta . . Srovnej v tom sm:ěru 
(~.ál ,e ,oltáz,ky 27 d), e), 32-37 ~ NevÍ,m, j.e-l,i rvěc chybO/ul Dává~li 

**) Ptoldobné 'pcdniky se dály, d-:::Jsud však, bohužel; jen velmispo
radicky. Poslé%e vylíčenou akci podnikli již několik let před válkou stu
denti moskev~ké -university. V~r~ledky, c1o~ti pravděpodobné, ukázaly 



tG -dosud tua tam nevychovamým studentů/m snad příl,e,žitost 
k-nemístným o~povědÍJm, dIO ljdle věc ·u qbje.k,tivního Ikri~iika - tlze
doufa,ti - v budoucnosti též u všeho s,tuldJen~Sltva na dotazy oldlP'o,
vídajídho za,s louženého poohvalného! uznání.) Neméně jes,t vý-
znamnOlu proťo, že UpozoifĎuje s,tulde'l1Ita na beclJllwé sll'edoVJánÍ jeho 
zdravotního stavu a pOlžadluje od něho! 'výslledky tohoto ,pOlzo!ro
váni, z,ejména ,nepHznivé zm·ěny a jidl p-řÍčinu. J solu-Iii v oldlpow-ě- 
dích na uvede,nou otázku Ité i ohla,šorvány nemoci venorické, ne
v,ím. Podl'e výs'l,edků ,mohlo by býti .pro přÍ,ště u.rčeno, ne1mtěly"1H 
by býti některé TIlej.častější Clhorqby ;vylděl!eny a jim v.ěnblV,ány 
zv.1áštní OItáz:ky (na př. k,rátkoz ralkolslt) . Jinak ppv,až'uji bmk11Js.ký 
Doitla,zník ,v tomto ,s'm.ěru z.a úplně vyhoviujíd . 

Poslední .olds-tave,c pražlSlkého DlOIta.zt1l~ku odbývá dvěma OItáz": 
tka'mi důlež.itou věc . Jedná se '0 zá,solbení JednoltlivéhO' studenta 
šaltlstvem, obuví ))'aJtd. « (?). Po této stránce je brněnský Dotaizník , 
řeklI by,ch, sociálnější. Sou;visÍ to s jeho koncepcí j;a,lm: .žádlosti" 
(v určitém siměru) 'ku Sbonu slOlCiiál'11í péče. 

úvahy práv·ě uvedené lze tedy shrnoulti takto: ,plia.žský DOl
ta,zník nepoužil patrně V náležÍ/té míře zkušeností brněnlSikého 
poidlniku, neod:lla.dl jeho vůdčích motivů a předností . Šel. vllastni 
cestou. Avšak neza,š·el-Ili na ·s·cestí, ukáže budoucnost. To plartí" 
přeldevším o t om, ,k,dle Ipátrá p.o vě'cech zlcela intlÍrruních bez ohledu
na jidl sociální 'Význam . 

Prof. Dr. Cyril Horáček šedesátníkem. 
7. listopadlU letošního rok,u osllalví čeSlká veřejnost národol

hOlslP'O/d:ářská významné julhi,leum. V nehlučné, skryté, allle čino-
rodé p'ráci ,d:OIži Je s·e šede'sá týc:h 11 ct přední rerpresen t.an t po,li/Ť'ilcké
okonomie na naší universitě profeSloir Dr. Cyr.il Horáček. Slledu
.leme-li v,zrůs'tající zájem Iprávni,ckého dorostu o- o-tázky náro-d'a-
hospodářské, nemůžeme upi"íti, že ve/dle faJktickéh o vý,znamu,. 
který denní ži'vot dne:s národoho~pdářský,m 'prO'blémúm ,p.řárklládá, 
je to luredevší'm zásluha nalšich aka,dem.kkých uči,telů a.m.ezi nimi 
zajisté i ,prof. Horáčka, že ná'f1odní h09podářství, dří v,e jako sltáltO--
vědeoké studium vůbec přehlížené , stalO' se jedním z hlavnÍtCh~ 
nejdů}e,žitějších oborů právniokého vzdělání a že fakulrta" k'dy.si
jen vÝ'cho-v>Olu civlil~stů vynášená, odcholvala také řadu vynika,jí-
cích .pracovníků národohq8,poidlářských. Svým díJ.em staví se Iprof. 
r O'ráče.k důstojně po bOlk profesoru BráfOlvi. Stejně j.akol 'On vě
TIlolval z,vláMní zřete.l poli,Úce ze1mědě'},slké, ti"ebrage lÍlterárně dOltkl 
jen nejdůležitějších ,problémů dc,ča,sného stav,u zeměděl'ské vý
rOlby, i d:í.lo! iprof. HlOlráč'ka v~tší .m dílem obírá se pot};i,tik'Olu zlemě
dělskou. Vedle studií ))Pří'Slpěvek k otáz,ee agrární « (1894) ·a »vý
mine:k« (1900), je to ,předevšílm obsáhlé zpracolvání zem1ěděl,ské 
po1.itiJky, podané v druhém díle známé » Učební,ce nároldohO'SipOldář
sk t poJiti k y « (I 9 J 4). F,r1Q.f. H olr áč ei!( zde v roz s!a1hu tl če b p.i,oi za. ji-, 
sté pi"evyšujícím, vybudoval védecké základy naší zemědělské P?'~ 


