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Vážení uživatelé statistiky a přátelé dat, tabulek a grafů,
mohu si dovolit oslovit vás v tomto
přátelském duchu, neboť se rovněž
řadím mezi příznivce statistických
analýz. Měl jsem k tomu vždy blízko,
profesně i osobně. Bez kvalitních dat
není možné zkoumat příčinu a následek a už vůbec ne sestavit prognózu.
A jakožto prognostik si dovolím tvrdit,
že tomu tak bylo v minulosti a bude
i v budoucnosti.
V pár řádcích, které bych chtěl věnovat 95. výročí statistiky na území naší
země, bych se rád věnoval důležitosti
statistiky. A to nejenom v ekonomice
a politice, ale v každodenním životě
celé společnosti. O důležitosti této oblasti ostatně svědčí to, že prvorepublikové revoluční národní shromáždění
přijalo zákon o organizaci statistické
služby již v lednu 1919. I přes poválečnou dobu tak patřil tento zákon mezi
jedny z klíčových. Ve stejném roce byl
následně založen také Státní úřad statistický.
Publikace Československá statistika z doby první republiky ostatně

uvádí, že účelem statistické služby je
„dosažení hospodářského blahobytu,
mravnosti a zdraví všeho obyvatelstva. Tyto snahy nemohou však být řízeny náhodou nebo tradicionalismem
a pouhým instinktem, nýbrž uvědoměle podle plánu přesně a soustavně,
tedy vědecky.“ Jakožto politik nemohu
souhlasit více. Jakožto vědec nemohu
litovat více, že si toho nejsou vědomi
všichni politici.
Politické programy, vládní návrhy i veřejné sliby se dneska vytváří v kreativních agenturách a náhodných myšlenkách politiků. Na kreativitě není
samozřejmě nic špatného. Kdyby
ovšem tyto kreativní nápady byly následně prozkoumány vědeckými metodami. Není dobré budoucnosti bez
dobrých nápadů. Ale není dobrých
nápadů bez dobrých analýz.
Důležitost pochopení dat navíc v čase
narůstá. Obrovský rozmach výpočetní
techniky nám umožnil využít metody
a postupy, o kterých se před 95 lety
statistikům mohlo pouze zdát.

Na druhou stranu vedle dobrého
sluhy, může být přehršel dat i zlým pánem. Objem dat na světě se každé dva
roky více než zdvojnásobí. To klade
velké nároky na kvalitní filtrování
těchto dat. Je třeba vybírat to nejdůležitější a mezi tím zkoumat vzájemné
vztahy. Jenom pak můžeme analyzovat dopady změn třeba daňového
systému, politiky zaměstnanosti nebo
proexportní podpory.
Bez kvalitních vstupních dat a bez
kvalitní analýzy střílíme z luku na pohyblivý terč. A navíc se zavázanýma
očima. Popřál bych tedy k 95. výročí
česko(slovenské) statistiky všem lidem, kteří se statistikou zabývají, co
nejméně slepých uživatelů, co nejkvalitnější data, nezaujaté výsledky
a hlavně vážnost a respekt, které si
zaslouží.
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