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Paul Cheung navštívil ČSÚ
V říjnu se do Průhonic u Prahy sjeli statistici z celého světa. Důvod? Přijeli sem
diskutovat o tom, jak zaujmout uživatele statistických dat. Na Mezinárodní
konferenci o marketingu a výstupních databázích (IMAODBC) dorazil i Paul
Cheung, ředitel Statistické divize OSN. Předtím pracovně jednal v sídle ČSÚ
s předsedkyní úřadu Ivou Ritschelovou a vrchními řediteli a diskutoval s nimi
o aktuálních problémech evropské i české statistiky.
V minulosti jste působil a stále ještě na mnoha místech působíte jako
poradce pro budování národních statistických systémů. Dají se z globálního hlediska vůbec srovnávat?
To je velmi zajímavá otázka. Jsou zde rozdíly, ale přesto je zde i hodně podobného. Prioritním úkolem při budování funkčního národního
statistického systému je zajistit, aby existoval náležitý právní mandát
a příslušné institucionální uspořádání. Zákon o statistice je po celém
světě velmi podobný, avšak institucionální uspořádání se může hodně
lišit. Technické a odborné požadavky na národní statistické systémy
jsou velice podobné. Pro některé systémy, které vnášejí další technické
oblasti do statistických úřadů – jako jsou výzkumné, prostorové či jiné
zdroje informací, však budou muset být o soubory dovedností rozšířeny.
Co vás přivedlo v říjnu do Prahy?
Hlavním důvodem mé návštěvy byla má účast na letošní Mezinárodní
konferenci o marketingu a výstupních databázích. Zlákal mě název konference a rozsah prezentací. Statistická divize OSN pořádá po celém světě
semináře na obdobná témata. Rád se něčemu přiučím a chtěl jsem zjistit,
zda by nám naši evropští kolegové mohli poskytnout nějakou pomoc ve
formě konzultací. Často přirovnávám statistiky k farmářům – držíme se
ročního koloběhu prací, děláme je stále více či méně stejné.
Co považujete pro dnešní světovou statistiku za největší výzvu?
Držet krok s dobou. Nemůžeme být stále jen farmáři. Kolem nás je příliš
mnoho konkurentů, kteří nás mohou překonat v tom, co děláme. Žijeme
ve světě, který zažívá převratný informační boom. Informace se produkují
úplně všude, kdekoliv. Tento pohyb obrovské masy dat bude mít revoluční
dopad na způsoby, jakými budeme v nejbližších letech shromažďovat, analyzovat a chápat informace. Z tohoto důvodu je pro nás klíčové, abychom
byli v čele „informační integrace“, dávali dohromady všechny možné typy
údajů a informací, abychom podpořili naše poslání, jímž je informovat
o trendech a změnách ve společnosti. Proto jsem také ve Statistické divizi
OSN inicioval mechanismus globálního prostorového řízení informací.

Konference IMAODBC: každý rok v jiné zemi
Tuto tradici zahájili v roce 2001 statistici ze Spojených států, Kanady,
Austrálie, Velké Británie, Nového Zélandu a Finska, kteří již dříve pořádali
společné semináře. V letošním roce se stal hostitelem a organizátorem
akce ČSÚ. Pozornost vzbudil příspěvek Evy Kortanové z ČSÚ o Minisčítání 2012. Příští rok se konference uskuteční v Neuchâtelu ve Švýcarsku.

Paul Cheung, ředitel Statistické divize OSN, s Ivou Ritschelovou, předsedkyní ČSÚ.

Moje nedávné příspěvky Polygony, matice a budoucnost informační integrace a Rozsáhlá data, oficiální statistika a výzkum společenských věd:
nové datové výzvy se přesně touto problematikou zabývají.
Pracovníci ČSÚ se společně s lidmi ze Statistické divize OSN podílejí na
tvorbě inovovaného rámce pro rozvoj environmentální statistiky. Jak
byste ohodnotil jejich práci?
Jsem velice vděčný za pomoc ČSÚ – za jeho vedení a podporu v revizním
procesu. Zejména jsem zavázán Ivě Ritschelové za to, že skupině předsedá
a celý proces vede. Doufám, že práce bude moci být hotova koncem roku
2012. Dokument je mimořádně důležitý hlavně pro ty země, jež se snaží
vybudovat systém environmentální statistiky. ČSÚ by měl být pyšný na
svůj příspěvek na díle, které bude mít význam pro všechny.
Do České republiky jste přiletěl z Kosova. Co bylo předmětem vašich
aktivit v této části Balkánu?
Pomáhal jsem při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Kosovu jako člen řídící
skupiny mezinárodní monitorovací operace. Byla to zajímavá zkušenost
a na mě udělalo veliký dojem, jak v tak obtížných podmínkách sčítání
dokázali provést. Nebylo to jednoduché, ale zvládli to. Jménem Spojených národů jsem se zúčastnil jejich mezinárodního semináře o šíření
konečných výsledků sčítání a z celého srdce jsem jim pogratuloval. Nyní
se také účastním monitorování sčítání v Bosně a Hercegovině.
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