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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

15:00 USA Ceny nemovi. y/y 2/20 3,3 3,1 

16:00 USA  Spotře. důvěra 4/20 88,0 120,0 

Zdroj: Thomson Reuters 

Letem světem 

„Politika je umění vyhledávat problémy, nacházet je všude, 

vyhodnocovat je špatně a aplikovat na ně nesprávné 

postupy.“ Groucho Marx 

„Jakmile se dojmy vytvoří, jsou pozoruhodně trvanlivé.“ 

Ano, dneska to bude po dlouhé době, ale na přání čtenářů 

pelmel aka výpisky z čtenářského deníku: 

Pokud chcete být inovativní firmou, tak vás bude zajímat 

výzkum, který identifikoval příčinný vztah mezi zdravým 

pracovním prostředím a mírou inovací. Autoři se využili 

postupné nasazování zákazů kouření v jednotlivých 

státech USA. Výzkum zjistil výrazný nárůst patentů a 

patentových citací u firem, které sídlily ve státech, které 

přijaly zákony zakazující kouření v pracovním prostředí, 

než ve státech, kde takový zákaz nebyl. Nárůst patentů byl 

výraznější ve státech se silnějším vymáháním těchto 

zákazů. Prostě zákaz kouření zlepšuje nejen zdraví, ale i 

produktivitu inovátorů. 

A ještě citát k inovacím: „Když budeš leštit svíčku, žárovku 

nevyrobíš.“ 

Vedlejším efektem plošných karanténních opatření může 

být nárůst infarktů. Americká studie totiž zkoumala v letech 

1992-2010 13 tisíc Američanů a zjistila, že 70% infarktů se 

stala po ztrátě zaměstnání.  

Jiný analýza zase ukazuje, že jaké jsou dopady uzavření 

ekonomiky a omezení pohybu. Odhady pro Kalifornii 

ukazují, že počet nakažených je nyní díky plošné karanténě 

nižší o 38% a počet mrtvých nižší o 1/4. Super výsledek. 

Na druhou stranu, každý jeden přeživší na sebe váže 110-

300 lidí, kteří díky plošné karanténě přišli o práci. 

Máte pocit, že lidi jsou chladnější? Je to tak! Když 

porovnáte teploty mužů i žen podle dekády narození, 

očistíte o vliv věku, výšky, váhy…, tak zjistíte, že teplota 

klesá postupně o 0,03 stupně. Lidi v předindustriální éře 

měli teplotu vyšší o 1,6 stupně Celsia vyšší, než mají lidi 

teď. 

Research ukazuje, že lidí (USA) při hodnocení kvality 

zdravotní péče kladou větší důraz na to, zda "je tam ticho" 

nebo "se sestřičkami se dá pokecat", než jaká je kvalita 

nebo šance na přežití. Jinými slovy, když se budete ptát lidí, 

tak nemocnice budou více jako hotely.  

Jen čtvrtina učitelů byla připravena využívat informační a 

komunikační technologie ve výuce. Necelá polovina učitelů 

se tuto dovednost učila v rámci svého formálního 

vzdělávání. 

 

Spěte! "po čtyřech hodinách spánku po dobu šesti nocí se 

výkon účastníků zhoršil stejně jako u účastníků, kteří za 

sebou měli dvacet čtyři hodin bez spánku – počet 

mikrospánků vzrostl na čtyři sta procent." Matthew Walker 

COVID update 

Chytrá karanténa: australská vláda spustila vlastní verzi 

erousky.cz a už ji používá 8% Australanů. Čísla o používání 

David Navrátil, research@csas.cz 
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české kolegyně neznáme, ale pokud trasovací aplikaci 

nebude používat více než 50% populace, tak chytrá 

karanténa bude pořád primárně papír-tužka. Samozřejmě 

chytrá karanténa předpokládá, že penetrace chytrými 

mobily je vysoká. V Austrálii 69 procent populace (10. 

příčka v globálním srovnání), ČR velmi podobně.  

Japonská centrální banka oznámila přesné parametry 

kvantitativního uvolňování: nakoupí tolik dluhopisů, kolik 

bude potřeba, aby podpořila vládu v boji s následky 

pandemie. Možná si pamatujete, že Japonsko patří mezi 

rekordmany, co se týče vládního dluhu. Téměř 240 procent 

HDP. Ale centrální banka už několik let masivně skupuje 

státní dluhopisy. Takže ačkoliv hrubý dluh je 240%, tak 

volně obchodovatelný už jen něco málo přes 150%. 

Centrální banka dále oznámila, že ztrojnásobí korporátní 

dluh, který drží na své bilanci, aby firmy měly dostupnou 

likviditu.  

Mimochodem, japonská vláda už minulý týden oznámila, že 

každé Japonce a každému Japonci pošle 100 tisíc jenů 

(cca 23,5 tisíce korun). Můžeme mluvit o dočasném 

nepodmíněném příjmu.  

 

 

     Nihilista, socialista a neomarxista vejdou do baru.  

Barman: nikomu pod 18 nenaléváme! 
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