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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

s posledním červnovým dnem nastalo v Českém statistickém úřadu bilancování nad výsledky jeho práce za uplynulý půl rok. Předsedkyně ČSÚ
Iva Ritschelová a místopředseda úřadu Stanislav Drápal zhodnotili nové
organizační uspořádání instituce, které začalo platit od ledna letošního
roku. Jistě, že doba šest měsíců je krátká na vynesení objektivního soudu, zda manažerský záměr zkvalitnit a zefektivnit proces fungování ČSÚ
v krajích přinesl očekávanou úrodu. První výsledky tu však přece jen již
jsou! Úspora peněz za služební cesty, jak píše ve svém glosáři Kateřina
Škarková. A další budou jistě brzy následovat.
Tentokrát jsme celé letní dvojčíslo časopisu Statistika & My věnovali krajům. Každý kraj dostal prostor se prezentovat tématem, které je pro něj nejcharakterističtější. Co by to však bylo za téma, kdybychom jej nedoplnili kvalitní analýzou a statistickými ukazateli.
Od autorů Jana Honnera a Petra Dědiče se tedy dozvíte, co se stalo v krajích České republiky za uplynulých šest let. Připravili pro
vás i dvacetistránkovou přílohu, kterou najdete uvnitř časopisu.
Sada zajímavých grafů, kartogramů, tabulek za jednotlivé kraje a dvoustrana mezikrajského srovnání vhodně doplňují celé monotematického
vydání našeho titulu.
Přeji vám krásné prázdniny, a pokud budete o dovolených cestovat
po vlastech českých, podívejte se na krásy naší země i z pohledu nás,
statistiků. Možná budete překvapeni novou kvalitou vašeho poznání.

Alena Géblová | editorka a výkonná redaktorka
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