ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10

DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE STATISTIKY ČSÚ
1.

Jak často využíváte statistické informace?
denně
několikrát týdně
několikrát měsíčně
několikrát ročně
pouze výjimečně

2.

K jakému účelu statistické informace používáte?
článek / zpráva v médiích
jako zajímavost, k informaci
podklad pro rozhodování
podnikatelský průzkum
školní / ročníková / diplomová práce
výzkum, analýza
jiný: …………………………………………………………………………………………………………..

3.

Jsou pro Vás statistické informace dostupné a snadno získatelné?
výborně

4.

nedostatečně

velmi dobře

dobře

dostatečně

nedostatečně

velmi dobře

dobře

dostatečně

nedostatečně

nemohu hodnotit

dostatečně

nedostatečně

nemohu hodnotit

Jak hodnotíte vstřícnost zaměstnanců ČSÚ:
výborně

7.

dostatečně

Jak hodnotíte odbornou způsobilost zaměstnanců ČSÚ:
výborně

6.

dobře

Jakou známkou celkově hodnotíte poskytované statistické informace?
výborně

5.

velmi dobře

velmi dobře

dobře

Které typy statistických informací využíváte a jak je hodnotíte?
používám
analýzy
časové řady
historické údaje
klasifikace
metodické informace
mezinárodní srovnání
nejaktuálnější údaje
publikace
regionální data
veřejná databáze
databáze zahraničního obchodu
ostatní databáze

spokojen

nespokojen

8.

Jsou metodické popisy dat dostatečné?
vždy

9.

málokdy

nikdy

nemohu hodnotit,
nepoužívám

často

někdy

málokdy

nikdy

nemohu hodnotit

nikdy

nemohu hodnotit

Jsou pro vás doprovodné texty obsahově srozumitelné?
vždy

11.

někdy

Jsou pro vás číselné údaje ČSÚ obsahově srozumitelné?
vždy

10.

často

často

někdy

málokdy

Ve službách a produktech ČSÚ postrádáte:

blíže popište:

analytické studie
………………………………………………………
časové řady
………………………………………………………
databáze
………………………………………………………
informace srozumitelné i neodborníkům
………………………………………………………
komplexní informace za určitou oblast
………………………………………………………
metodické popisy dat
………………………………………………………
podporu při vyplňování statistických výkazů
………………………………………………………
územní členění
………………………………………………………
větší množství grafů a map
………………………………………………………
vzájemné odkazy mezi daty
………………………………………………………
jiné: ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….
12.

Vaše profesní zařazení (vyberte pouze jednu převažující možnost):
analytici, akademici, výzkum a vývoj
finanční sektor (banky, pojišťovny)
média (novináři, televize, agentury)
soukromý sektor
státní správa, samospráva
studenti (VŠ, SŠ)
učitelé
jiná

13.

Další připomínky nebo náměty:

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Jméno, příjmení: ...................................................................................................................................................
Firma/instituce: .....................................................................................................................................................
(nepovinné údaje)
DĚKUJEME
Tento dotazník můžete také vyplnit on-line na stránkách ČSÚ http://www.czso.cz/dotaznik.
http://www.czso.cz/dotaznik
Tištěnou formu odešlete laskavě samostatně na adresu ČSÚ, Odbor informačních služeb, Na padesátém 81,
100 82 Praha 10, nebo spolu s objednávkou publikací na kontaktní adresu uvedenou na objednávkovém
formuláři.

