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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

dostalo se Vám do rukou první číslo nového časopisu „Statistika & My“.
Tento nový měsíčník nahradí „Zpravodaj ČSÚ“, který jako věstník Českého statistického úřadu vycházel v období let 1958 až 2010. Nový název
periodika byl vybrán z více než sta návrhů, které obdržela redakční rada
od zaměstnanců ČSÚ. Zachycovat má hlavní zaměření časopisu: statistika,
jako vědní obor i aplikovaná disciplína, a my – její uživatelé, a zároveň
statistika, jako statistický úřad, a my – jeho zaměstnanci.
Z uvedeného plyne, že nepůjde jen o změnu názvu. Vydavatel časopisu i jeho redakční rada mají ambici oslovit širší okruh čtenářů, a to
prostřednictvím zvýšení jeho informační úrovně a v neposlední řadě
i přitažlivější a modernější grafické podoby.
Základní poslání časopisu zůstává nezměněno: seznamovat čtenáře
s výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ či
poskytovat informace o četných studiích a analýzách zpracovávaných
naším úřadem. Časopis bude informovat i o aktuálním dění na ČSÚ:
dozvíte se zde o ediční činnosti úřadu, již uskutečněných a plánovaných
tiskových konferencích, odborných úspěších našich pracovníků a dalších aktivitách. Ve větší míře než dosud bychom chtěli svým čtenářům
prezentovat statistiku jako užitečný, zajímavý a moderní obor, vzbudit
jejich pozornost a přilákat další potenciální uživatele. Jsme si ovšem vědomi toho, že statistická data mohou být nejen použita, ale i zneužita.
Proto bychom nechtěli opomíjet ani tzv. statistickou osvětu: poukázat
a na příkladech demonstrovat interpretační úskalí námi publikovaných
ukazatelů, komentovat reprezentativnost vzorků, objasňovat kvalitu statistik atp. Chtěli bychom psát o statistice vážně i nevážně a nevyhýbat se
ani anekdotám a aforismům o naší profesi.
Na závěr bych ráda poděkovala redakční radě bývalého „Zpravodaje
ČSÚ“ za odvedenou práci. S většinou z nich se ostatně setkáme i v redakční radě „Statistika & My“. Přeji časopisu úspěšný start a dostatek
sil a elánu. Těšíme se na vnímavé čtenáře a jejich odezvy, připomínky
a náměty, se kterými budeme pečlivě pracovat.
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. | předsedkyně ČSÚ
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