Anketa pro respondenty statistických zjišování

Vážená(ý) paní(e),
jsme si dobøe vìdomi toho, že Vás vyplòování statistických dotazníkù - mírnì øeèeno nenaplòuje velkou radostí. Právì proto bychom Vás rádi požádali o spolupráci, jejímž
výsledkem bude snižování rozsahu požadovaných údajù – tj. Vaší zátìže. O tom, jak se nám
to bude daøit, se budete moci sami pøesvìdèit. Již delší dobu kontaktujeme nìkteré
zamìstnavatelské svazy i firmy s prosbou o konzultace pøi pøípravì nìkterých statistických
výkazù. Tento vzorek konzultantù je zatím velmi malý, proto Vám chceme dát pøíležitost
vyslovit své názory v pøiložené anketì. Zajímá nás zejména Váš názor na obsah, rozsah,
srozumitelnost, uspoøádání a další problémové faktory, související se statistickým
zjišováním a jeho výkazy. Nemùžeme Vám slíbit, že na základì Vašich odpovìdí statistická
zjišování zcela zrušíme, protože potøebné statistické informace budou i nadále podkladem
pro rozhodování o fungování státu a od kvìtna 2004 i Evropské Unie. Slíbit Vám naopak
mùžeme, že se Vašimi názory budeme serióznì zabývat a urèitì je zohledníme už pøi
pøípravì statistických zjišování na rok 2005. Dotazník ankety mùžete vyplnit buï pøímo
elektronicky (na adrese http://www.czso.cz/dotaznik) nebo v tištìné podobì a zaslat jej co
nejdøíve spoleènì se zasílanými výkazy ÈSÚ. Do vyhodnocení ankety budou zaøazeny
dotazníky došlé do 25. 5. 2004. Pro objektivní vyhodnocení je dùležité, aby Ti z Vás, které
jsme pøímo vybrali, anketu vyplnili a zaslali.
Pøehodnocení celkové kvality systému statistických zjišování s ohledem na zatížení
respondentù je souèástí novì nastartovaného systému zvyšování kvality øízení v Èeském
statistickém úøadu. Jednou z jeho souèástí je i tato anketa, kterou budeme každoroènì
opakovat a s jejími výsledky Vás zpìtnì seznamovat (zveøejnìním na http://www.czso.cz).
Dovolte proto, abych pøedem podìkoval Vám, kteøí vyplnìním dotazníku pomùžete
k zefektivnìní èinnosti státní statistické služby.

Ing. Stanislav Drápal
místopøedseda ÈSÚ

Typ jednotky

pøíspìvková, rozpoètová
nezisková (nadace, TJ apod.)
finanèní (banky, pojišovny apod.)
ostatní

zapsané v OR
nezapsané v OR

o
o
o
o
o

Velikost jednotky

Identifikaèní údaje
bez zamìstnancù
1 – 5 zamìstnancù
6 – 19 zamìstnancù
20 – 99 zamìstnancù
100 a více zamìstnancù

Informace k vyplòování:
Pøíslušné políèko oznaète køížkem.

Vzor vyznaèování

o

Oprava zaškrtáním

o
o
o
o
o

01 Jsou pro Vás srozumitelné:
zcela èásteènì minimálnì
výkazy
metodické vysvìtlivky
prùvodní dopisy

o
o
o

o
o
o

02 Výkazy jsou pøehlednì uspoøádané:
ano
vìtšinou (nìkteré)
ne
03 Èitelnost výkazù je:
dobrá
v nìkterých èástech zhoršená
špatná
04 Grafická úroveò výkazù je:
velmi kvalitní
standardní
nekvalitní

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

05 Upøednostòujete metodické vysvìtlivky:
struèné
o
podrobné
nejsou nutné

o
o

06 Využíváte nìkdy pro vyplnìní výkazù webové
stránky ÈSÚ (èíselníky a klasifikace,
metodické popisy ukazatelù apod.):
ano
o
obèas
ne
nevím o nich
07 Požadované údaje vyplòujete:
peèlivì
pøevážnì peèlivì
odhadem
prostøednictvím jiné firmy,
data pøevážnì kontroluji
prostøednictvím jiné firmy,
data nekontroluji

08 Dáváte pøednost:
tištìné formì výkazu
elektronické podobì výkazu
možnosti zvolit si formu výkazu

o
o
o
o
o
o
o
o

09 Co by pøispìlo k vìtšímu využívání
elektronických výkazù:
víceletá platnost výkazù
zahrnutí pøípravy výkazù do SW
Vaší firmy
dostupnost internetu ve Vaší firmì
dùvìra v ochranu dat pøi
elektronickém sbìru

o
o
o
o

10 Dáváte pøednost:
více výkazùm s menším poètem
ukazatelù
ménì výkazùm s vìtším poètem
ukazatelù
není to dùležitý faktor pro vyplnìní

o
o
o

11 Pokud by došlo ke snížení rozsahu
požadovaných údajù, zvýší se kvalita Vámi
poskytovaných dat:
urèitì ano
o
pravdìpodobnì ano
ne

12 Pokud by došlo ke snížení rozsahu
požadovaných údajù, zvýší se Vaše ochota
vyplòovat výkaz:
urèitì ano
o
pravdìpodobnì ano
ne

o
o

13 Domníváte se, že dùvìrnost Vašich dat je:
spolehlivì zajištìna
o
zajištìna
èásteènì zajištìna
není zajištìna
nelze zajistit
neuvažuji o tom

o
o
o
o
o

14 Máte zájem o zpìtné informace, které se
týkají Vaší oblasti èinnosti:
ano, v každém pøípadì
o
obèas, pro informaci
nemám zájem

o
o

15 V pøípadì, že posíláte spolu s výkazem
komentáø a pøipomínky, domníváte se, že:
se jimi nìkdo zabývá a vyhodnocuje je
o
se jimi nikdo nezabývá

o
o
o

o
o

o

16 Jakou školní známkou byste ohodnotili
vztah ÈSÚ k respondentùm?
1 o
2 o
3 o
4 o
5

Dìkujeme za Váš èas, který jste vìnovali vyplnìní této ankety
a ještì jednou upozoròujeme, že výsledky budou zveøejnìny
na http://www.czso.cz.

o

