Úvod
I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání
brožurky: „Informační společnost v číslech“. Stejně jako v předchozích
letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla
dostatečné množství oficiálních statistických údajů o rozvoji informační
společnosti v České republice a umožnila srovnání s jednotlivými státy EU.
Brožurka je rozdělena do následujících šesti kapitol:
A.

Kapitola Telekomunikační a internetová infrastruktura obsahuje
základní údaje o počtu účastníků v pevné a mobilní telefonní a
internetové síti. Jsou zde také údaje o počtu registrovaných
národních domén.

B.

V kapitole Domácnosti jsou uvedeny informace o přístupu
domácností k pevné telefonní lince, mobilnímu telefonu, osobnímu
počítači a internetu v členění podle typu sledovaných domácností.

C.

Kapitola Jednotlivci uvádí informace o uživatelích mobilních
telefonů, osobních počítačů či tabletů a internetu v dospělé populaci.
Tyto základní informace jsou doplněny o údaje o vybraných
aktivitách prováděných jednotlivci na internetu se zaměřením na online nakupování a nově i na vyhledávání informací o zdraví či
konzultace s lékaři přes internet.

D.

Kapitola Podniky přináší přehled o rozšíření, způsobu a míře
využívání ICT a vybraných IS mezi podniky a jejich zaměstnanci.
Tyto informace jsou doplněny o podrobnější údaje o elektronickém
obchodování, nově o využívání sociálních médií a bezpečnosti
informačního systému.

E.

Kapitola Veřejná správa informuje o využívání služeb eGovermentu
jednotlivci a podniky. Do kapitoly jsou zařazeny údaje o podaných
elektronických přiznáních pro finanční správu a o využívání služeb
Czech Pointu. Nově jsou do této kapitoly zařazeny informace o
datových schránkách a jejich využívání.

F.

Kapitola Vzdělávání a digitální dovednosti obsahuje tři tematické
části: dostupnost počítačů (s internetem) žákům na různých typech
škol, vybavení škol ostatními ICT (školním intranetem, školní
bezdrátovou sítí). Dále zde naleznete údaje o digitálních
dovednostech jednotlivců, a také informace o vybraných činnostech
prováděných studenty na internetu.

Nejnovější údaje za Českou republiku jsou v případě jednotlivců tříděny
podle pohlaví, věku a vzdělání, u podniků podle odvětví a velikosti
sledovaných subjektů. V kapitole Vzdělávání a digitální dovednosti je
dostupné členění např. podle typů škol.
Kromě podrobných dat za Českou republiku, každá kapitola obsahuje
metodický úvod a u většiny ukazatelů i mezinárodní srovnání za země EU.
Data za Českou republiku jsou v naprosté většině případů vlevo (sudé
strany), srovnání se zeměmi EU pak vpravo (liché strany).
Internetová verze této publikace obsahuje ve vybraných kapitolách i další
ukazatele, které se nevešly do její papírové verze.
Pro podrobnější informace o šetřeních ČSÚ navštivte naše webové
stránky www.czso.cz, sekci Informační technologie.
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani_informacnich_technologii
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