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Konference předsedů statistických úřadů, o které jsme vás informovali již v zářijovém čísle časopisu Statistika & My, je již za námi. V tomto
vydání najdete Přílohu konference DGINS Praha 2012, kde si můžete
přečíst rozhovor s generálním ředitelem Eurostatu Walterem Rademacherem a s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou. Z dvoustrany uvnitř
přílohy si budete moci udělat představu o tom, jak jednání probíhala
a kdo se jich zúčastnil.
Konec září byl na statistické události obzvlášť bohatý. Český statistický
úřad přinesl aktuální data o stavu vědy a výzkumu v České republice. Jiří
Drahoš, předseda Akademie věd České republiky, si nenechal ujít příležitost a na výstupy úřadu zareagoval. Vydáváme na vědu a výzkum málo
nebo hodně? Může se stát Akademie věd jedním ze špičkových vědeckých
center v Evropě? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v rozhovoru
s tímto významným českým vědcem.
Ani tentokrát nebudete ochuzeni o stěžejní téma časopisu. Tým statistiků z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ a Kateřina Duspivová ze společnosti TREXIMA, spol. s r. o., pro vás připravili
analytické články o mzdách. Z grafů a kartogramů se dozvíte mediány
průměrných hrubých mezd vybraných profesí v krajích České republiky v roce 2011.
Z dalších příspěvků bych vás ráda upozornila na článek Petry Cuřínové o tom, jak se daří českému stavebnictví, a Mirky Valterové Tůmové
Výdaje na ochranu životního prostředí vykazují rostoucí trend.
Přeji Vám příjemné podzimní dny a věřím, že i tentokrát najdete
v časopise Statistika & My mnoho inspirace.
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