11

strana

02/2011

číslo

téma

Vše o sčítání najdete
na www.scitani.cz
Občané České republiky mají k dispozici základní informační místo – internetové
stránky www.scitani.cz. Fungují od 9. března 2010 a naleznete na nich o sčítání vše,
co potřebujete vědět.

Vše o aktuálním sčítání
i minulost
Vzhledově i strukturou jsou stránky jednoduché, přehledné, tak aby
uživatele rychle dovedly ke správnému cíli. Veškeré informace jsou
přístupné v české i anglické jazykové verzi.
Obsahově jsou stránky sčítání samozřejmě věnovány především aktuálnímu sčítání. Poskytují popisné informace o pozadí
celé akce – organizaci, legislativě,
probíhajících procesech, ale také
ryze praktické rady a návody pro
hladký průběh sčítání – formou
nejčastějších dotazů, náhledů na
vzorové formuláře, přehledných
vysvětlivek, postupů v problémových situacích, výčtu kontaktů.
Kromě aktuálních jsou k dispozici také informace o všech předchozích sčítáních a samozřejmě
jejich výsledky. Koho by zajíma-

Návštěvnost webu www.scitani.cz

la situace v zahraničí, najde zde
přehledné informace i odkazy na
sčítání ve světě.

Hlavní vlny zájmu
návštěvníků
Návštěvnost stránek od jejich spuštění 9. března 2010 zaznamenala
několik zásadních událostí:
Prvním datem, které přitáhlo
ke stránkám značnou pozornost,

Které informace táhnou nejvíc?
Nejnavštěvovanějšími stránkami na webu www.scitani.cz
byly v lednu 2011
česká verze: 1. Úvodní stránka, 2. Informace o sčítání, 3. Sčítací formuláře, 4. Potřebuji poradit, 5. Jak se budeme sčítat, 6. Termíny sčítání,
7. Návod k vyplnění elektronického formuláře, 8. Proč sčítat, 9. Výsledky
minulých sčítání 10. Návod k vyplnění tištěného formuláře
anglická verze: 1. HomePage, 2. Census Information, 3. Results of
Previous Censuses, 4. Census Forms, 5. Results of Previous Censuses
1869–2001 in charts, 6. Need Advice?, 7. FAQ, 8. History of Censuses,
9. How to Census Is Run, 10. Marital Status of Population Aged 15+

byl 6. duben 2010, kdy Česká pošta začala s distribucí dotazníků
pro zkušební sčítání a zároveň se
konala tisková konference k přípravám Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
S koncem zkušebního sčítání
7. května 2010 úroveň návštěvnosti
opět dlouhodoběji poklesla.
Další významnou událostí byla
prezentace v Českých Budějovicích
3. listopadu 2010, kde byla představena finální podoba sčítacích
formulářů.
Zatím poslední zásadní akcí byla tisková konference u příležitosti
zahájení informační kampaně ke
sčítání lidu, domů a bytů. Ta byla
zahájena on-line kampaní na internetu (zpravodajských serverech,
vyhledávačích apod.).
Ve srovnání s prosincem 2010,
kdy web zaznamenal 333 návštěv
za den, narostl počet návštěv za
den od 1. do 26. ledna 2011 na
2 399 a zúžíme-li sledované období od pondělí 17. ledna, kdy se
rozjel začátek masivní kampaně

v médiích, do 26. ledna, narostl
počet návštěv za den na 4 732.
Dosavadní vrchol návštěvnosti, 9 866 návštěv za den, jsme zaznamenali v úterý 25. ledna 2011.
Od února běží spoty v českých
televizích a s blížícím se datem sčítání očekáváme i nadále prudký
nárůst návštěvnosti webu sčítání.

Sečteme se po internetu
Od 26. března 2011 bude na stránce sčítání možné stáhnout, vyplnit a on-line odeslat elektronické formuláře. Vzhledem k tomu,
že podle posledních statistik má
více než polovina domácností počítač s internetem a elektronické
vyplnění a odeslání sčítacích formulářů je uživatelsky pohodlné
a rychlé, očekává se nezanedbatelný podíl účasti na sčítání právě
touto cestou.
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