DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE STATISTIKY
(Jméno a příjmení, firmu či instituci nevyplňujte, pokud nechcete)
Jméno, příjmení: ............................................................................................................................
Firma/instituce: ..............................................................................................................................
1. Kategorie uživatele (zaškrtněte více možností, pokud se to hodí)
 média (novináři, TV, agentury)  mezinárodní organizace (na základě  zaměstnanci státní statistické
dohod)

služby (mimo ČSÚ)

 analytici, akademici, výzkum a  ostatní

 podnikatelé v oblasti nemovitostí

 studenti (VŠ, SŠ)

 veřejnost (tuzemská)

vývoj

 státní správa, samospráva

zahraniční organizace a
veřejnost (placené služby)
 hospodářská komora, zaměstnanecké
svazy, podniková sféra
 finanční sektor (banky, pojišťovny)

 ostatní

2. Jste pravidelným uživatelem statistických údajů vydávaných ČSÚ?

(vyberte prosím jednu z možností ANO – NE a pokud možno zodpovězte navazující otázky v příslušném sloupci)





ANO

Statistické údaje využíváte několikrát
 denně
 týdně
 měsíčně
 ročně

NE

Statistické údaje využíváte
 často
 někdy

3. Z pohledu četnosti využíváte následující zdroje informací v ČSÚ

informační služby
tištěné informace
webové stránky
elektronické publikace
zprávy ČSÚ v médiích
jiný zdroj:

více
než 1x
denně








více než
1x
týdně








více než
1x
měsíčně








více než
1x ročně

nikdy















4. Která oblast služeb z nabídky ČSÚ Vás nejvíce zaujala?
 informační služby
 tištěné publikace
zpracování
dat
„na
míru“

 elektronické publikace
registr
ekonomických
subjektů

 klasifikace
 databázové údaje
 číselníky
 webová prezentace
 metodické informace
5. Kterou oblast statistiky nejvíce potřebujete?
 životní prostředí
 národní účty
 zemědělství
 finanční hospodaření
 lesnictví
 investice
 životní úroveň
 ceny
 práce a mzdy
 průmysl
 sociální zabezpečení
 energetika
 školství, kultura, zdravotnictví
 stavebnictví
 obyvatelstvo
 tržní služby
 volby
 obchod, pohostinství, ubytování
6. Jaký druh výstupů ČSÚ nejvíce potřebujete?
 číselné informace
 tiskové informace










cestovní ruch
doprava a spoje
peněžnictví a pojišťovnictví
netržní služby
věda a výzkum
regionální statistika
mezinárodní srovnání
jiná:






analýzy
konjunkturální průzkumy
informace o regionech, městech, obcích
souborné informace






časopisy
mapy (resp. kartogramy)
grafy
jiné:

7. Uvedené nabízené produkty a služby ČSÚ uspokojují Vaše očekávání
informační služby
zpracování dat „na míru“
registr ekonomických subjektů
databázové údaje
webová prezentace
tištěné publikace
elektronické publikace
klasifikace
číselníky
metadata (informace o datech a
metodách)

vždy

často

někdy

nikdy













































nemohu
hodnotit












8. Je metodický komentář u dat dostatečně instruktivní?
vždy



často

částečně ano částečně ne







málokdy

nikdy





málokdy

nikdy





9. Jsou data ČSÚ obsahově srozumitelná?
vždy

často





částečně ano částečně ne





10. Jsou pro Vaše potřeby data aktualizována dostatečně často?
ano



částečně ano částečně ne



ne





11. Ve výstupech ČSÚ postrádáte

databáze
časové řady
metadata
územní členění
komplexní informace za
určitou oblast
analytické studie
uživatelské
dotazovací
systémy
uveďte:

nikdy

někdy

často

vždy





































nepoužívám,
nemohu
posoudit










12. Z hlediska svých budoucích potřeb označte nejvýše tři oblasti, ve kterých považujete
dosavadní rozsah a podrobnost statistických dat za nepostačující








životní prostředí
zemědělství
lesnictví
životní úroveň
práce a mzdy
sociální zabezpečení
školství, kultura, zdravotnictví









národní účty
finanční hospodaření
investice
ceny
průmysl
energetika
stavebnictví









cestovní ruch
doprava a spoje
peněžnictví a pojišťovnictví
netržní služby
věda a výzkum
regionální statistika
mezinárodní srovnání

 obyvatelstvo
 volby

 tržní služby
 obchod, pohostinství, ubytování

 jiná:
 jiná:

13. Jsou ceny produktů a služeb ČSÚ
překážkou uspokojení Vašich potřeb?

nikdy

někdy

často

vždy

nemohu posoudit











14. Myslíte si, že by ČSÚ měl z Vašeho pohledu
a) své komentáře, analýzy
 více popularizovat
 ponechat současnou úroveň
 zvýšit odbornou náročnost textů
 jiné
b) své výstupy více orientovat na laickou veřejnost, popularizovat
 ano
 ne
 nevím, je mi to jedno
15. Změny webových stránek ČSÚ za posledních 6 měsíců hodnotíte
 pozitivně
 negativně
 nezaznamenal/a jsem
 nemohu posoudit
16. Celkově hodnotíte poskytované statistické informace a informační služby známkou






výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně

