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SEZNAM VĚCNÝ. 
SESTAVILA PROF. F. ŠÍPOVÁ-VOLCQVÁ. 

Absolut-ní moc [B-ových »rad 
starších«, jeho »sovětů«], v. dik
tatura. 

abstra-hovati, -kce [národohospo
dářské a j . ] ; kdy jsou dovole
ny? XXVIII, 278. 

absurd-nosti, -ní myšlenky [B-ovy 
domnělé] XII, XV, XVII, XL, 
269, 281. 

administrativ-a, -ní atd.; v. sprá
va (státní). 

akademický v. svoboda. 
amatér-ství, -ské práce a pod. [je

jich význam a podpora] 87, 145. 
»apoteosa« B-ova [u Horáčka], 

VII, 272. 
autent-ičnost; předlohy překladu 

VII 265, 266, 286, předlohy Ho-
ráčkovv, Schindlerovy atd. VII, 
243, 258—259, 287—288. 

autobiografie B-ova 256, 257. 

Badatel-ství [pojem] 157, -ské 
práce [náklady a podpora] 157, 
158, 214. 

banka (ve smyslu B-ově) 116, 130. 
berň v. daň [nucená]. 
bohosluž-ba, -ebné úkony a pod. 

76, 78, 215. 
bolzanásmus [jeho poměr k leni

nismu, resp. marxismu] XL, 
283-— 284; v. však také socialis
mus. 

bran-ná [pohotovost, povinnost a 
výchova], -ný systém, -né zří
zení 57—58, 194, 306. 

breve [papeže Pia VII] V, 256. 
Bruchstiicke zu einer kiinft. Le-

bensbeschreibung B-s XII. 
bulvární v. ttsk. 

byrokra-cie, -tismus [B-ův boj 
proti němu] 39,, 42—43. 

byzantini-smus, -stické sklony ve 
státě 74. 

Celibát [odpor B-ův proti němu] 
77, 180, 208. 

cens-or, -ura mravů 174, 226—229, 
tisková 162—191, -us [majetko
vý] 228. 

cest-y mládeže 141, -ování v. tu
ristika. 

circulus vitiosus [našich dnešních 
zřízení] 134. 

církev [a stát] 76—83, 192, 195, 
309. 

cizin-ci [ve státě trpění] 22, 296. 
Ctižádost, -ivost [její význam pro 

stát a společnost, světlé a stin
né stránky], 184—189; viz také 
pamět-ní knihy. 

Čest v. ideál; -ný [odznak, odmě
na] 219, 228, -ný pohřeb 238. 

čtení: jak čísti [díla vědecká] ? 
VIII, učební předmět ve školách 
86, 313. 

Daně [a dávky v B-ově státě]: 
hlavní zásady, druhy a velikost 
200—206, vybírání 217, 329. 

dědi-c, -cký, -čný; -cké právo dětí 
a potomstva [jeho odstraňování, 
resp. zrušení] 72, 116—119, 201, 
-čné výsady a břemena 73. 

defraudace [úřednictva, daňové a 
pod.] jsou zcela vyloučeny v B-
ově státě? 46, 154—155, 205. 

děje-pis, učebny předmět ve ško
lách 87, jeho výchovná cena 87, 
312. 
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dekret [cis. Prant. I.] V, 257. 
demokra-cie [nebuď nahrazována 

byrokracií!] 39; jest zřízení B-
ovo -tické? — v. diktatura. 

děti nemanželské 182; v. výchova. 
diet-a, -ní kázeň ve státě XXVII, 

138, 174. 
diktatura [b-ovských :»sovětům] 

XXXIV—XXXV, 35—38, 2 8 1 — 
282. 

dluh-y [a poh ledávky]; jejich vy
rovnávání 132, 317, 198, -opisy 
obcí, v. dozor [na hospodářství 
obecní]. 

doktrinářství [B-ovo domnělé] 
272, jeho odpůrců v. katedrové 
[učenost]. 

donucovací [zřízení, soudnictví ve
řejné, moc výkonná a branná] 
53—62, 219—236, 306, 330—332. 

dopisy B-ovy 259—262, 266. 
dozor státu na hospodářství obecní 

217. 218, 329—330, dozorce st. 
156, 192, 209. 

drama, -tické umění [odmítavé 
stanovisko B-ovo k němu] 170, 
325. 

družst-va [zemědě lská a výrobní], 
-evnictví 148—149, 320—321. 

Ek lekt ic ismus [B-ův domně lý] 
284, 332. 

Erbauungsreden v. řeči vzdělávací. 
es te t ický immora l ismus [B-ův po

měr k němu] 162, 168, 180. 

Federa-ce, -tivní spojení [obcí 
všech s tá tů] v. unie. 

funk-ce: vo lby -cionářů XIX, XX, 
XXXVIII, 43, 48—50, 224—225, 
jich placení 42, 200, 214, 217, 
-ce nebuď odměnou! 224—226, 

Hazard-ní hry 195, -ování ž ivotem 
[ve hře a sportu] 185, 327. 

herostrat-ismus v. ctižádostivost. 

hlas-ovací právo v. právo, -ování 
lidu v. plebiscit; kompetence 
k -ování XXXVI, XXXVIH, 282. 

hlavní [námitka Horáčkova] 
XXIII—XXXII, pramen B-ův 
(domnělý) X, 262—266, 271. 

hmot-ný prospěch XXTV—XXV, 
-né odměny [kdy jsou oprávně
n é ? ] 223, -né pojištění v. pojiš
tění. 

hodnost-áři ve s tátě: vysoké jejich 
požadavky XXI, jsou oprávně
né? 127, 225, život -ářů 220, 
zdroj touhy po -ech XXI, 1 4 4 — 
145, 226. 

hospodář-ské jednání [pojem] 
XXIV, XXX, 276, -ské reformy 
B-ovy XXVI—XXIX, 276—277, 
-ství obecní v. dozor . 

hundred 296, -y B-ovy 25, 2 9 6 — 
297. 

Ideál [a utopie] 293. 
iluse, -orní požadavky Horáčkovy 

XXIX. 
inteligen-ce [potřeba -ce ve státě, 

její úko ly] 40, 301—302. 
interkonfes-ijnost státu 76, 80. 

Jmén-a [ženská] 183, -ovální úřed
nictva (ve státě B-ově) v. volby, 
-no B-ovo křestní 244, 258, -no 
jeho matky 244. 

Katedro-ová učenost [odpor B-ův 
k ní] 18, 79, 110, 294. 

k lausu le ke sm louvám [tajné] 130, 
ke sm louvám obchodním za vál
k y světové 317. 

kně-z, -ží 77, jejich zv láštní povin
nosti 221, placení 78, 215. 

knihovn-y [majetek veřejný!] 121, 
povinnost obcí zřizovati -y 94, 
310. 

komunismus B-ův XXII, jinak v. 
bolzanismus, socia l ismus. 
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konfese [možnost a podmínky pře
stupu] 78, 309, v. také inter-
konfesijnost. 

korektury [B-em v díle provádě
n é ] XI, 280. 

korupce v. defraudace. 
koupě [ a prodej] 123—126. 
krédo komunisty (Cabetovo) X — 

XI. 
kri-se par lamentarismu 283, naše 

dnešní po l itické 38, -tické sta
novisko Horáčkovo XIV. 

kveru_lant-i, -ství 11. 

Liékař-i: jejich úko ly a povinnosti 
100—101, 174, placení 129, 214, 
-ské komory 100, -ské vědomosti 
90—92 . 

letopisy obecní, zemské atd. [je
jich účel a význam], v. pamět
ní knihy. 

lid [všechna moc vycházejž z -u] 
26, -ovýchova 47, 84, 93. 

loterie [demoralisační a jiné 
zhoubné jejich účinky] 194. 

Majet-ek, -kove zákony B-ovy 102 
— 1 3 0 . 

manifest: jest B-ovo dílo -estem? 
IX, 249, 279. 

matematika: učebny předmět ve 
ško lách 95, B-ova [jeho význam 
a práce na tomto po l i] 253. 

mecenáš, -ství [B-ův názor na 
-ství] 71. 

metod-a Horáčkova v. seznam 
jmenný: heslo Horáček; Bolza-
no o metodě 88—89, 379, 310; 
-y, jakými jest prováděti refor
m y XXVH, 6. 

mlád-ež: ideály dnešní -eže 185, 
327, péče o -ež [její výchova 

atd.] 207; v. také: školství, tu
ristika [cestování - e ž e ] , 

mobilisace pracovní 139. 
moc: branná 56—58, správní 3 0 2 — 

304, výkonná 53—55, zákono
dárná XXXV—XL , 26—38, 297 
— 3 0 0 . 

modus vivendi [ve státě B-ově] 
83, 309. 

monopo l [solní, tabákový atd.] 
XXX. 

mot ivy díla: X, 5—8. 
mrav- [vkus-ní]: 181, 193, 325; 

-nost; ve státě [nebuď jen věcí 
po l icie!] 219; -nostní soudy 2 2 6 — 
228. 

mzd-a [a odměny za práci] X X — 
XXI, hlavní zásady [o -ě] XXI, 
126, 144, 225, 274. 

Nábožen-ství: učební předmět v e 
ško lách 86f -ské smýšlení 76, 
-ský pokrok 81—83, 308—309. 

námitky H-áčkovy [jejich rozborJ 
XVII—XL, 273—285, Schindle-
rovy IX—XI, XXXIV. 

»nejlepší stát« [po jem] 17—18, 
293. 

nemanžel-ský [stav] v. celibát, 
-ské děti v. děti. 

nepokoje ve s tátě : jak vznikají 
XXI, 56, jejich příčiny a důsled
ky XXI, preventivní opatření 
proti nim; v. také revoluce. 

nepotismus XIX; buď potírán již 
v zárodku! 74. 

nerovnost majetková, její vznik 
a následky 67—73; byla vždy 
sociálním z lem? 69; dovolené 
její meze '68, 307; - rodová 7 3 — 
75. 

ne sit negans! [ logická zásada] 
64, 292. 
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nezaměstnanost [a bezvýděleč-
n o s t ] ; jsou to tytéž v ě c i ? ] 134, 
- chudáků a lidí, j imž se dobře 
daří, 135, boj proti-i 212; jest 
vždycky sociálním zlem 59,133. 

nouz-ové práce 212. 

Ob-ec [b-ovská]: její rozsah, po
litický význam, pravomoc 24, 35, 
41, 48, 54, 128, 135—136, 1 5 2 — 
154, 162, 177, 190, 197, 200—202, 
206, 217—218, 227, 238, 2 9 6 — 
297, 299, 318—319, 327, 332; 
-ecní, -ný: v. dozor, hospodář
ství, knihovny, školství; -čan 
21—22, 295—296. 

obchod [jeho reforma ve státě B-
o v ě ] : 151, - 156; - peněžní 115. 

oblek, -ání 175—176, 326. 
oby-dlí, -tný dům 177—178. 
odmě-ny [hmoté i čestné] v. čest 

a mzda. 
odvolá-ní: k budoucnosti 28—29, 

ve sporech soukromých 1 9 7 — 
198, -cí instance: ibid. a 3 2 7 — 
328; t iskové senáty -cí: 27, 163. 

odznak v. čestný. 
okres [ve smyslu B-ově] 25, 299; 

-ní sověty v. sověty. 
omyl-y [dosavadních zpráv o díle 

B-ově] v. zprávy. 
opti-máctví v našich státech 144— 

145, -mismus [B-ův domnělý] 
XV—XVI, -mistické nazírání na 
budoucnost [v č e m je oprávněné 
a v čem niko l i?] 9—18. 

or-gán výkonný 54, - »zákonodár-
ný« v. parlament, -gonický po
stup XXVTII—XXIX, -ganisace 
[zemědělství, obchodu] v. ob
chod, zemědělství. 

originál dí la VII, 243, 266, 286. 
owenis-mus, -tické snahy 270. 

Pactum turpe 197. 
pamět-ní knihy [obecní, státní 

atd .] 28, 228. 
Paradoxien des Unend l ichen 255, 

259. 
parlament [vznik s lova] XXXVI, 

-arismus XXXV—XL, 290. 
péče sociální 209—210. 
pe-níze: účel, dvojí druh 131—132; 

-něžní obchody v. obchod; -něžní 
obchody v. obchod; -něžní poku
ty 230. 

pesimis-mus [-tické nazírání] v. 
optimismus. 

pla-ty funkcionářů a úředníků v. 
funkce hodnostářů. 

plebiscit: dle naší ústavy XXXV, 
XXXVII, 281—282, - v B-ově 
státě 36, 44. 

pohlavní v. problém. 
pojiš-tění, -ťování 210—212, 329. 
pokus-nictví, -y 150. 
politick-á práce [tak řečená] 

XXXVHI; -é krise ibid.; -é se
bevědomí XXXVI; -é zásady 
B-ovy XXXIV, XXXIX. 

polovědění 30—32. 
pomůcky učebné 89. 
porot-y, -ní zřízení [reforma B-

ova] 232. 
práce: v. amatér-ství, hmot-ný, 

mobilisace, mzda. 
»prameny« díla B-ova: X, XV, 10, 

259—269, 292, 331—332. 
právo: darovací 114, děd ické v. dě

dic, hlasovací v. hlas-ovací, ini
ciativy 26, 35, 299—300, nabyté 
XXVTII, nálezu a vynálezu 106, 
odkazu 119, 257, směny, prodeje 
a půjčování 114—115, užívací 
120, vlastnické, vo l ičské [v dneš
ním slova smyslu] XXXVT. 

president: má republika B-ova -a? 
44. 

problém pohlavní 170. 
prodej: v. koupě. 
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prohibi-ce, -ční [snahy, metody] 
XXVII, 171, 325—328. 

proletář: -i všech zemí, spojte s e ! 
17; jest možné -ství ve státě 
B-ově? 135. 

prostituce 235—236, 332. 
protek-ce, -cionářství XIX, 74. 
průmys l v. reforma. 
prvouka [její metody] 88—89. 
příjmení 183. 
příjmy státu 200—208. 
přírodopis [učeb. předmět ve ško

lách] 86. 
původnost díla B-ova X, XV, 259, 

262, 266—268. 

Rad-a, -y: [zkoušených]? XXIV 
až XXXV, -y starších [zkuše
ných] 33—36. 

rarity a preciosa 112—114. 
rencense 167. 
reform-a obchodu 151—158, 321, 

průmyslu a zemědělství 146— 
150, 321, trhu prá<ie v. trh, -my 
hospodářské XXVT, v. též škol
ství, 

reglmen morům 228. 
rekord-manství [lámání rekordů] 

193, 327. 
rekurs-ní řízení [ve věcech záko

nodárných] 30—32; ve sporech 
soukromých v. spor. 

representa-tivní zřízeni XXXVII, 
XL, systém 38. 

revolu-ce v r. 1848: XXIX, 278— 
279, 306—307; B-o o-ci 58+62, 
65, 278—279, 306+307; -ční duch 
ve státě 61, -ční nálada 322. 

rit-us, -uální výkony a zvyklosti 
77, 215. 

rohot-a [požadavek jejího odstra
nění] XXVn—XXVHI; -ní sys
tém v naší době 178. 

rod-ina 23, -inný život 192—193, 
-ový v. šlechta. 

rozpočet státní [jeho po ložky] 207 
až 212. 

rozvod-y [manželských sňatků] 
181. 

fteči vzdělávací V, 196, 248—249 . 
řízení: trestní 220—221; - za úče

lem zjišťování zásluh 222, 226— 
228, 330—331. 

Samospráv-a [obci, okresů atd. — 
zvýšená!] v. obec. [b-ovská]. 

senát v. rada starších; - t iskový 
v. odvolání. 

sinekury: jak je znemožňuje B-o? 
42—43, 225—226. 

skandalisování t iskem: jest mož
né ve státě B-ově? 164—165, 
220—221. 

smlouvy soukromoprávní 130. 
sňat-ek 181—182, -ky mezi po

krevními příbuznými 182. 
social-ismus: katedrový [státníJ 

323, křesťanský 284, -ismus vů
bec 316—317, 321—322; -ní pé
če 200. 

soud-ce, -ové: jsou prostě voleni 
ve státě B-ově ? XIX—XXI , 157, 
231—232, 273—274, -nictví ve
řejné 54—55, 220—222, -y nad 
veřejnou mravností 228—227. 

sovět-ismus: dnešní a B-ův XL, 
283—284, 300^-301, -ty B-ovy 
XXXV, 33—30; v. také diktatura. 

spor-y civilní 197—199, 327—328. 
správ-a státu [vláda, administra

tiva, úřady] 39—52, 301—304; 
stát-ní náklady 42, 47, 214. 
stát [B-ova definice s t á t u ] 21, 23, 

53, 304. 
svátky [církevní, s tátn í] 195 a ž 

196. 
svoboda: po jem 63—64, akademic

ká [poměr B-ův k n í ] 36, 313, 
náboženská 76, t isku v. tisk. 
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Šat v. oblek, oblékání, - ženský 
175. 

šéf úřadu [způsob jeho stanove
ní] 143. 

škol-ství: obecné 85—92, 311, 
- pokračovací 32—33, 311, vyš
ší [odborné] 95—98, 311—313. 

šlecht-a rodová 74, - úřednická 
133, -»ictví« ve státě B-ově 74 
— 7 5 . 

Telegraf: zmínky u B-a 30, 172; 
jak jich bylo využito v dosa-
vad. zprávách o díle B-ově ? 298. 

tělocvik: ve školách XXXII, 85, 
nebuď jen pro děti 86, zábavy 
-cvičné 193, 311. 

t isk; denní, bulvární, svoboda -u 
atd. 160—167, 323—328. 

titul-y, -atury 188. 
tradice, jejich význam sociologic

ký XXVII . 
trest: jeho účel [proč se -em hro

zí? proč se -y prováděj í?], dru
hy -ů [- doživotní, - smrti] 2 3 0 — 
236, 332, -ní řízení v. řízení. 

trh práce 141—145, - zboží v. kou
pě, obchod. 

tříd-ní boj v. socialismus. 
turistika 190—191. 

Učeb-ná osnova v. školství. 
učen-ec pojem 157, -ec katedrový 

v. katedrový, 
učitel-é: industriální 87, - laiko

vé 93, 142, - náboženství 215, 
-ky 93. 

úderné oddíly ve vojsku [jejich ve
l i te lé] 144. 

urn-ění a jeho poslání ve státě 
168—170, 328, -lecké sbírky 121. 

»ulice« [tak řečená] XXXIV, 
XXXVI; jest v B-ově státě »uli-
ce«? 37. 

unie [všech s tátů konečný cíl lid
s t v a ] 23, 41; stát unií (federa

cí] menších samosprávných jed
notek 21, 23—24. 

úř-ad fco rozumí B-o t ím slo
vem?) 41, -ad veřejného žalob
ce 220, 222, -edník v. funkce, 
-ionář. 

ústav-a: naše nynější XXXV, 281 
až 282, 314, snahy o zdokona
lování -y 9—20, -ní zákony v. 
plebiscit. 

utopi-e, -smus: absolutní 278, re
lativní, ekstrémní XVI, XXIII, 
sociální -sté XIII. 

Valut-a, -ární výkyvy: v. peníze. 
veřejn-á mravnost 227, pochvala 

[-é uznání] XXIV, 228, -é bu
dovy 178, -é mínění 186, 193, 
325, -é práce 213—214, soud
nictví, -ý majetek v. majetek, 
-ý žalobce v. úřad. 

věda: její pěstění ve státě 157— 
159, -ec, -ové v. učenec. 

vláda v. správa státní. 
vol-by: úřednictva [domnělé] XIX 

až XX, 43, 47—50, 273—274, 
parlamentní XXXVII--XXXVHI, 
B-ovy politické -by X X X I I I — 
XXXIX. 

výb-ěr úřednictva [jak se děje ně
kdy v našich státech] XIX; 
-ory pro zkoumání návrhů a 
osnov zákonů 29. 

vydání v. rozpočet; - díla B-ova 
[německé] 287—288. 

výchova v. školství: - rodinná 84, 
- tělesná v. tělocvik. 

vysvědčení školní [jeho cena] 
98, 312—313. 

vyvlastňování 104, 313—314. 
vyznamená-ní: jeho druhy 228, 

-vání žen 229. 

Zábav-y 192—196, - zakázané 194; 
i to, jak se občan baví, jest poli
tikum 325, 327. 
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zahranič-ní politika B-ova 56, 
305. 

zákon: pojem 26, 298, -odárné zří
zení XXXVII, XL, -odárství ve 
státě B-ové 26—38, 297—301, 
303. 

zaměstn-ání občanů 133—145, 
-ani, jichž nelze prováděti vý
lučně XXXní, lze libovolně -
střídati? XXXIV, -avatel sou
kromý 128—129, stát -avatelem 
126—129. 

zámožnost: jest sama v sobě so
ciálním zlem? 185—186. 

zdrav-í: péče. o zdraví a život 99— 
101, -ověda učební předmět ve 
školách 86f 90—92. 

země-dělství [jeho reforma] XXVI 
a XXVTI, 146—150, 320—321, 
-pis 87. 

zkreslování [myšlenek B-ových] 
v. obsurdnosti. 

zlato: může býti základem valu
ty 131—132, 317—318. 

zpráva [Bráfova, Schindlerova, 
Horáčkova atd.] v. hesla: Bráf, 
Horáček, Kowalewski, Schindler 
v seznamu jmen. 

Žalob-a [na B-a v r. 1819 poda
ná] V, 256; veřejný -ce v. úřad. 

žen-a: úcta k -ě a matce 189, 229, 
rovnost muže a -ny [jest ve 
všem správným postulátem ? ] 
66f 182, -ská jména 183, otázka 
326, práva občanská 33, 182, 
-ský šat 175. 

životopis B-ův 244—253. 
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