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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

věřím, že první číslo časopisu Statistika & My vás zaujalo a se zvědavostí
čekáte, co vám nabídneme ve druhém vydání.
Jen několik málo dnů nás dělí od rozhodného okamžiku největšího
šetření „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ (SLDB 2011). Tento statistický
projekt desetiletí vyvolává u veřejnosti řadu otázek, a proto je mu na
stránkách časopisu věnová větší prostor. Zvláštní pozornost si zaslouží
zcela oprávněně – představuje totiž v současnosti jediný možný způsob,
jak získat řadu významných a důležitých dat, která nejsou jinak v dostačující kvalitě dostupná. Výstupy projektu využije v následujících deseti
letech pro svá rozhodnutí řada institucí z veřejného i soukromého sektoru. Jedná se mj. o vědecké, výzkumné a vzdělávací instituce, dopravce,
zdravotnická a sociální zařízení či například záchranné sbory. V konečné fázi budou data ze sčítání ovlivňovat náš další život, ať již přímo nebo
nepřímo. Proto je důležité si uvědomit, že při sčítání lidu domů a bytů se
jedná především o nás, o naše děti a o naši budoucnost.
Prioritou a zájmem Českého statistického úřadu je vytvoření podmínek,
které zajistí hladký průběh celého sčítání při maximálním zabezpečení
získaných dat. Otázky ochrany osobních údajů jsou důsledně konzultovány s odborníky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zárukou ochrany
soukromí občanů je i odstranění všech jmen a rodných čísel z databází,
tzv. anonymizace všech naskenovaných formulářů.
Kvalitní realizace projektu záleží nejen na ČSÚ, který je hlavním garantem celé akce. Vysoká míra odpovědnosti leží i na našich partnerech
a spolupracovnících, zejména pak na generálních dodavatelích. Těmi jsou
společnosti Hewlett Packard, která zodpovídá za dodávky informačních
technologií a Česká pošta, jež je exkluzivním dodavatelem terénních prací.
Nesmím ovšem zapomenout na nejdůležitější aktéry SLDB 2011 a těmi jsme my – občané. Není nadneseným tvrzením, že každý účastník
sčítání hraje velmi důležitou úlohu. Záleží totiž jen na nás, s jakou mírou
odpovědnosti se ke sčítání postavíme. A výsledek bude mít smysl pouze
tehdy, když získáme správné, smysluplné a přesné informace od co nejširšího kruhu respondentů.
Přeji vám hezké březnové dny a nezapomeňte, že budoucnost se počítá.
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. | předsedkyně ČSÚ
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