DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE STATISTIKY
(Jméno a příjmení, firmu či instituci nevyplňujte, pokud nechcete)
Jméno, příjmení: ............................................................................................................................
Firma/instituce: ..............................................................................................................................
Kategorie uživatele (vyberte kategorii, kam se řadíte)
 Státní správa
 Analytik
 Akademik

 Novinář
 Podnikatel
 Student

Jiná (jaká) .......................................................................................................................
1. Při své práci používáte jako zdroj statistických dat spíše webovou stránku ČSÚ nebo tištěné
publikace ČSÚ, případně další zdroje, v jaké procentní proporci:
Webová stránka ČSÚ
Tištěné publikace ČSÚ
Informační služby ČSÚ
Jiný zdroj

……..%
.…….%
.…….%
.…….%

popište jaký: ……………………..

2. Jsou nějaká statistická data, která potřebujete ke své práci a která na webové stránce:
chybí zcela (jaká) ........................................................................................................................
chybí v podrobnějším třídění: územním (jakém)........................................................................
odvětvovém (jakém) ...................................................................
jiném (jakém) ..............................................................................
3. Která statistická data prezentovaná na webové stránce ČSÚ nejvíce používáte?






Metodika
Souborné publikace
Životní prostředí, zemědělství
Práce, sociální statistiky
Obyvatelstvo, volby







Makroekonomika
Zahraniční obchod
Ceny
Průmysl, stavebnictví
Služby

Jiná, popište jaká ........................................................................................................................
4. Jste spokojeni s obsahovou stránkou webu ČSÚ a jeho grafickým zpracováním? Pokud ne,
proč?
obsahová stránka:........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
grafické zpracování:....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5. Které tištěné publikace ČSÚ používáte při své práci? Jmenujte nejvýše tři.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Jsou nějaká statistická data, která potřebujete ke své práci a která v publikacích:
chybí zcela (jaká) ........................................................................................................................
chybí v podrobnějším třídění: územním (jakém)........................................................................
odvětvovém (jakém) ...................................................................
jiném (jakém) ..............................................................................
7. Jste spokojeni s obsahovou stránkou tištěných publikací ČSÚ a jejich grafickým
zpracováním?
obsahová stránka:........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
grafické zpracování:....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8. Jste spokojeni s poskytovanými službami prostřednictvím pracovišť informačních služeb?
 ano  ne
Pokud ne, popište proč:...............................................................................................................
9. Jaké služby zcela postrádáte? .................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. Domníváte se, že ČSÚ by měl zásadním způsobem změnit obsahovou stránku
webu
tištěných publikací?
 ano  ne
 ano
 ne
11. Domníváte se, že ČSÚ by měl zásadním způsobem změnit grafickou stránku
webu
tištěných publikací?
 ano  ne
 ano
 ne
12. Domníváte se, že ČSÚ by měl změnit své logo?
 ano  ne
13. Jakou statistiku považujete za
nejvíce důvěryhodnou………………………………………………
nejméně důvěryhodnou……………………………………………..

