Na padesátém 81
100 82 Praha 10

DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE STATISTIKY ČSÚ
Kde nejčastěji získáváte statistické informace ČSÚ? (uveďte, prosím, pouze jednu
odpověď)

1.







internetové stránky ČSÚ (vč. RSS)
informační služby ČSÚ
tištěné publikace ČSÚ
časopisy ČSÚ (Statistika & My, Demografie, Statistika)
prostřednictvím médií
jinde, popište kde

Jak Vám vyhovuje tento způsob získávání informací?

2.






výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně

Jsou pro Vás statistické informace ČSÚ snadno dostupné a získatelné?

3.






vždy
často
někdy
málokdy
nikdy

Jakou známkou celkově hodnotíte poskytované statistické informace?

4.






výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně

Jak hodnotíte odbornou způsobilost zaměstnanců ČSÚ?

5.







výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně
nemohu hodnotit, nepoužívám jejich služby
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Jak hodnotíte odbornou způsobilost zaměstnanců ČSÚ?

6.







výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně
nemohu hodnotit, nepoužívám jejich služby

7.

Označte, které typy statistických výstupů využíváte a jak jste s nimi spokojen(a)?

•

nejaktuálnější údaje (rychlé informace):
spokojen (a)

nespokojen (a)

proč

nespokojen (a)

proč

nespokojen (a)

proč

časové řady:

•

spokojen (a)
•

regionální data:
spokojen (a)

•

grafy, kartogramy:
spokojen (a)

nespokojen (a)

proč

metodické vysvětlivky, klasifikace, číselníky:

•

spokojen (a)
•

nespokojen (a)

proč

mezinárodní data:
spokojen (a)

•

nespokojen (a)

proč

registry (RES, RSO):
spokojen (a)

nespokojen (a)

proč

data ve veřejné databázi:

•

spokojen (a)
•

nespokojen (a)

proč

nespokojen (a)

proč

publikace:
spokojen (a)

•

jiné (uveďte):

8.

Považujete statistické výstupy ČSÚ za srozumitelné?






vždy
často
někdy
málokdy
nikdy
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9.

K jakému účelu statistické informace používáte?
uveďte

10.

Co ve službách a produktech ČSÚ postrádáte?
uveďte

11.

S jakou službou nebo produktem ČSÚ jste nejvíce spokojen (a)?
uveďte

12.

Jaké je Vaše profesní zařazení?


média (novinář, televize, agentura)



analytik, akademik, výzkum a vývoj



student (VŠ, SŠ)



učitel



státní správa a samospráva



soukromý sektor



finanční sektor (banka, pojišťovna)



jiné (uveďte):

