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Královéhradecký kraj

Studente, ochutnej plody
našeho stromu!
Akademická sféra v Královéhradeckém kraji má velký zájem na využívání dat
Českého statistického úřadu. A tak jeho zaměstnanci zásobují studenty, pedagogy
i výzkumníky informacemi o jeho produktech, kde se dá.

Studenti z Univerzity Hradec
Králové – z fakulty informatiky
a managementu a filozofické fakulty, katedry sociologie, zajímají
hlavně data, která by mohli využít
pro zpracování jejich seminárních, bakalářských a diplomových
prací. Proč ne? „Při vzájemných
diskusích se studenty a akademiky tak můžeme zpětně využít jejich pohled na další zlepšování
poskytovaných služeb Českého
statistického úřadu,“ vysvětluje
Věra Varmužová, která přednesla
na katedře informatiky a kvantitativních metod prezentaci pod
názvem Český statistický úřad
– zdroj informací a dat. „Kromě
úlohy a postavení ČSÚ v systému státní správy jsem se věnovala přehledu oblastí, za které ČSÚ
provádí a metodicky řídí sběr
dat vyčerpávající nebo výběrový.
Zmínila jsme také úlohu našeho
úřadu ve volbách,“ poznamenává

pracovnice úřadu. Její vystoupení
bylo úspěšné.
„Přednáška měla ohlas mezi studenty i pedagogy,“ napsala
pak vedoucí katedry Hana Skalská
do fakultního časopisu Telegraf.
„Rozsah i obsah dat dostupných na
webu Českého statistického úřadu
některé překvapil. Proto přednášející nabídli poskytnutí dalších,
podrobnějších informací o datových zdrojích i metodikách jejich
sběru,“ doplnila.
Krajská správa ČSÚ v Hradci
Králové spolupracuje také s katedrou sociologie od doby jejího
vzniku na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Její vedení
využívá statistických dat, zejména
těch demografických, pro další bádání. V současné době má proto
velký zájem o nové výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které využije jako cenný informační
zdroj pro odborné sociologické

Věra Varmužová má s přednáškami pro studenty bohaté zkušenosti.

výzkumy a práce svých studentů.
Cílem katedry je mimo jiné rozvinutí sociologických výzkumů problematiky města a regionu, a to
i v přeshraniční komparaci.

Den workshopů
Když letos v únoru uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pro středoškoláky den
workshopů s názvem Přijď na FF
a poznej svou vejšku!, oslovila katedra sociologie Krajskou správu
ČSÚ s žádostí o spolupráci. Jednotlivé katedry připravily pro budoucí
studenty zajímavé odpolední bloky
s prezentací jednotlivých kateder
a možností vyzkoušet si přijímací
zkoušky na vysokou školu nanečisto. Studenti při návštěvě katedry
sociologie vyslechli přednášku na
téma Ochutnej produkty z Českého statistického úřadu a při diskusi
se studenty pracovnice oddělení

informačních služeb ČSÚ zjistila,
že jen minimální počet z nich již
pracoval s daty, která jsou umístěna na webových stránkách úřadu. Proto využila této příležitosti,
aby je s internetovou prezentací
Českého statistického úřadu seznámila. Kromě toho jim rozdala
různé statistické propagační materiály, dala nahlédnout do krajské ročenky a představila časopis
Statistika & My, který začal úřad
vloni v lednu vydávat.
„Podrobněji jsem studenty provedla předběžnými výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ukázala jim, jak mohou sami vytvářet
výstupy pomocí nástrojů Veřejné
databáze ČSÚ, která umožňuje vedle hotových tabulek také tvorbu
vlastních tabulek a grafické zobrazení výstupů formou grafů i map,“
vysvětluje Věra Varmužová a pokračuje: „Někteří studenti přicházejí už přímo na naše pracoviště

Časopis ČSÚ Statistika & My studentky zaujal.

s žádostí o metodickou pomoc při
psaní diplomových prací k vybranému tématu. Těm doporučíme,
kde potřebná data hledat, jak pracovat s metodikou a co vše již ČSÚ
v dané oblasti zpracoval.“ Podle ní
se na ČSÚ studenti obracejí hlavně
pomocí e-mailové pošty.
Vzájemná spolupráce mezi
Univerzitou Hradec Králové a Českým statistickým úřadem se neustále rozvíjí. Přináší mnoho nových
inspirací, námětů a dalších možností pro poskytování statistických
údajů široké veřejnosti. I v období
masivního využívání komunikační
a informační techniky a technologií je třeba více informací o tom, co
poskytuje státní statistická služba.
Všichni zájemci o statistická data,
kteří potřebují další upřesnění či
pomoc při hledání údajů na internetových stránkách ČSÚ, mohou
kontaktovat oddělení informačních služeb. Informace lze získat
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V Hradci Králové ČSÚ spolupracuje s místními institucemi zejména v oblasti vzdělávání a předávání regionálních dat.

osobně na adrese Myslivečkova
914 v Hradci Králové, telefonicky
na 495 762 322, e-mailem na ad-

rese infoservishk@czso.cz nebo na
internetových stránkách
www.hradeckralove.czso.cz.

Miloš Polák
ředitel Krajské správy ČSÚ
v Hradci Králové

Katalog firem Královéhradeckého kraje
Ukázkou možného vy-

do jednotlivých obcí, měst či dalších územních celků vytvořených se-

užití statistických dat

skupením obcí, jako jsou administrativní celky správních obvodů a kra-

v praxi je publikace,

jů, okresy či jakákoliv účelově vymezená území zájmu, včetně uvedení

kterou vydala Krajská

největších zaměstnavatelů těchto území.

hospodářská komora Královéhradeckého

Pro katalog o firmách v rámci spolupráce s krajskou hospodářskou ko-

kraje. Využila v nich

morou zpracovalo oddělení informačních služeb úvodní desetistrán-

zpracované regionál-

kovou část se statistickými údaji o Královéhradeckém kraji z hlediska

ní datové výstupy.

ekonomického postavení, průmyslu kraje, jeho subjektech a největších
zaměstnavatelích. Za každý okres pak byly připraveny tabulky, grafy a pře-

Oblast ekonomických

hledy průmyslových subjektů za celý okres a v členění na okresní město

statistik má velmi ome-

i ostatní obce z hlediska jejich právní formy, velikostních kategorií podle

zené výstupy na nižších

počtu zaměstnanců, odvětví průmyslové činnosti a seznamu význam-

územních úrovních, ať

ných zaměstnavatelů. Grafické a tabulkové uspořádání a zpracování dat

už se to týká průmyslu,

tak názorně seznamuje s průmyslem v území kraje podle okresů a obcí.

stavebnictví, nebo regionálních účtů. Musí
si proto vystačit se základními údaji za územní úroveň kraj. Pokud se

Regionální údaje o Královéhradeckém kraji jsou k dispozici na internetových stránkách www.hradeckralove.czso.cz či www.czso.cz.

zjišťují informace o jednotlivých firmách (jejich velikost z hlediska počtu zaměstnanců, v jakém odvětví působí a jaká je jejich právní forma),

Věra Varmužová

lze využít výstupy registru ekonomických subjektů. Podle adresy sídla

oddělení informačních služeb

subjektu může Český statistický úřad zpracovat údaje o subjektech až
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