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Dohoda o spolupráci
s Olomouckým krajem
V rámci sblížení regionálních reprezentací Českého statistického úřadu s příslušnými
krajskými úřady došlo k uzavření další dohody o vzájemné spolupráci, tentokrát
v kraji Olomouckém.
Dohoda navazuje na dlouholetou
a úspěšnou spolupráci krajského pracoviště ČSÚ v Olomouci
s krajským úřadem. Jejím hlavním

cílem je prohloubení vztahů a vytvoření užších vazeb mezi oběma
institucemi na místní, regionální
úrovni.

Posílení informační
provázanosti
Dohoda za tímto účelem formuluje hlavní prvky spolupráce, které
přinesou zkvalitnění a zefektivnění analytických činností a zvýší celkovou informovanost obou
stran. Rovněž posiluje informační
možnosti kraje pro potřeby jeho

programových, projekčních, koncepčních a jiných materiálů, stejně jako pro potřeby strategického
plánování a řízení. „Dohoda nás
posune o další krůček dopředu.
Úzká spolupráce se statistikou nám
přináší aktuální data, která jsou
základem pro správná rozhodování,“ uvedl Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje. S vyšší
provázaností obou partnerů souvisí další rozvíjení kvality veřejné
správy celého regionu v souladu
s mezinárodními standardy Evropské unie. Vyšší informovanost

rovněž přispěje k lepší komunikaci
s veřejností.
Podepsaná dohoda o spolupráci
odpovídá analogickým dokumentům, které byly uzavřeny v řadě jiných krajů České republiky. Rozšiřuje tak síť blízké spolupráce mezi
hlavním zdrojem statistických informací na straně jedné a klíčovým
územním a samosprávným celkem
na straně druhé.
Jarmila Benešová
oddělení regionálních analýz
a informačních služeb Olomouc

Na vlnách Českého rozhlasu
Zajímavé informace ze světa statistiky se můžete dozvědět v pravidelném pořadu
Číslo týdne na stanici Českého rozhlasu 2 – Praha.
Ve vysílání Českého rozhlasu 2–
Praha došlo od února letošního
roku k zásadním programovým
změnám. Pozměnil se i název Dvojka Českého rozhlasu – který
signalizuje, že stanice se chce víc
profilovat. Do dopolední relace,
která přináší různorodé pohledy
na svět, byl zařazen i pořad ze světa statistiky. Český statistický úřad
tak naplňuje své záměry – přiblížit
statistiku uživatelům z toho zajímavějšího úhlu pohledu.
Pořad Číslo týdne je zařazen do vysílání v rámci pondělního dopoledního bloku Je jaká je. Poslechnout si ho můžete
kolem půl jedenácté. V mode-

rování pořadu se střídají známé osobnosti – Martina Kociánová, Marie Retková, Stanislava
Lekešová a Eva Kvasničková.
Každý týden je vybráno jedno
zajímavé číslo, od kterého se odvíjí
dál celý příspěvek. Může jít o hodnotu procentuální nebo o číslo absolutní. Odborní pracovníci statistického úřadu data komentují a uvádějí
je do souvislostí. Dvojka Českého
rozhlasu tak získává fundovaný a zajímavý materiál pro své posluchače a statistika se dostává populární
formou do povědomí posluchačů.
Květnová vydání patřila v převážné většině demografickým tématům. Dozvěděli jsme se, jak

stárneme, jak vzrůstá rozdíl v počtu žen a mužů při naději dožití,
nakolik se posunula naše společnost ve vnímání rodiny – kolik
dětí se rodí mimo manželství, jak
se mění věk prvorodiček a zda má
vzdělání na tyto skutečnosti vliv.
Stranou nezůstala ani finanční témata jako vysvětlení rodinných
účtů, průměrná mzda apod.

Srozumitelný svět
statistiky
I v červnu každé pondělní dopoledne v programu ČRo2 – Praha přinese zajímavé statistické informace
ve srozumitelné podobě.

Společný projekt ČSÚ a ČRo2
– Praha přináší pořad, který populární formou představí svět statistiky. Naplňují se tak slova předsedkyně Českého statistického
úřadu Ivy Ritschelové o statistické
osvětě: „Chceme na příkladech
demonstrovat interpretační úskalí
námi publikovaných ukazatelů,
objasňovat metodiku statistik,
komentovat reprezentativnost
vzorků a představit statistku co
nejširší veřejnosti.“

Jana Víchová
tisková mluvčí

