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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

právě uplynulý rok 2011 byl pro náš úřad v mnoha směrech velmi důležitý,
o čemž jste se mohli přesvědčit i na stránkách tohoto časopisu. Ovšem pro
projekt sčítání lidu byl rok 2011 rokem zásadním. V tomto roce proběhla
rozhodující fáze sčítání lidu, domů a bytů. Základem každého statistického
zjišťování je vždy kvalitní sběr údajů. Jak se to povedlo při sčítání, může
zhodnotit každý z vás, neboť každý z vás měl za povinnost vyplnit sčítací
formuláře. Každý z vás se tedy podílel na tom, jak kvalitní výsledky sčítání
přinese. A já věřím, že čtenáři tohoto časopisu ke kvalitě sčítání určitě přispěli.
Jaké jsou tedy první výsledky? V polovině prosince 2011 byly zveřejněny
za velké pozornosti sdělovacích prostředků předběžné výsledky sčítání lidu,
domů a bytů 2011. Těmto výsledkům je věnováno i celé toto číslo časopisu.
Jeho hlavní část tvoří 24 tabulek za Českou republiku a jednotlivé kraje.
Jedna tabulka přináší základní údaje i za správní obvody obcí s rozšířenou
působností. Nicméně těm, kteří neradi zkoumají tabulky (ale nejen jim),
doporučuji přečíst si komentář k těmto výsledkům, zpracovaný metodičkami
sčítání Štěpánkou Morávkovou a Marií Radolfovou. V něm jsou zdůrazněny
všechny základní vývojové trendy, které tyto výsledky přinášejí. Ale v tomto
čísle se můžete dočíst i o dalších zajímavostech souvisejících se sčítáním.
O tom, proč se vlastně sčítáme, hovoří nejznámější český demograf Zdeněk Pavlík. S předpokládaným průběhem uvolňování definitivních výsledků seznamuje Eduard Durník. Trochu z jiného pohledu se na sčítání dívá
ředitel archívu v Ústí nad Labem Vladimír Kaiser. Pokud jste měli pocit,
že doba do zveřejnění předběžných výsledků byla příliš dlouhá, můžete si
přečíst, co všechno se dělo od té doby, co formuláře opustily domácnosti až
do doby, kdy byly zveřejněny výsledky. Z dalších příspěvků si můžete např.
udělat představu o ochraně osobních údajů při sčítání, seznámit se s tím,
kdo nejčastěji vyplňoval elektronické formuláře, jak se povedla mediální
kampaň ke sčítání nebo jaké jsou trendy ve sčítání v zahraničí.
Věřím, že vás uvedené příspěvky zaujmou a pro ty, kteří mají rádi
čísla, mám jeden vzkaz – v rámci předběžných výsledků bylo zveřejněno
poměrně dost údajů, ale proti rozsahu definitivních výsledků je to jen
trochu větší kapka v moři. Máte se na co těšit.
Všem čtenářkám a čtenářům přeji v roce 2012 jen to nejlepší.
Josef Škrabal | ředitel odboru statistiky obyvatelstva
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