ODBOR INFORMAČNÍCH SLUŽEB
Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Praha, 20. prosince 2004

Vážený uživateli,

opět po roce se na Vás obracíme s uživatelskou anketou. Jak jsme avizovali v loňském roce
Český statistický úřad se trvale snaží zlepšovat a zdokonalovat své výstupy pro uživatele, zlepšit
komunikaci s veřejností v oblasti statistických informací. Kromě vlastních aktivních kroků, které úřad
činí, je třeba mimo jiné i znát názory veřejnosti na naši práci, znát potřeby a přání Vás - uživatelů. Na
základě vyhodnocení loňské ankety jsme se snažili, tam kde to bylo možné, na Vaše náměty a
připomínky reagovat. Opakováním ankety chceme zjistit, zda provedené změny přinesly zlepšení naší
práce.
Proto si dovolujeme předložit Vám znovu dotazník s několika otázkami, na které bychom rádi
získali od Vás odpověď. Prosíme tedy o chvilku Vašeho času, věnovanou vyplnění odpovědí na anketní
otázky a zaslání dotazníků na naši kontaktní adresu. Těm, kteří odpověděli loni, zároveň touto cestou
mnohokrát děkujeme.
Odměnou za Váš čas bude, jak pevně doufáme, zlepšení našich služeb směrem k Vašim
potřebám.
Dotazník je k dispozici jak v tištěné tak v elektronické formě. Tištěnou formu odešlete laskavě
buď 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.
Elektronickou formu najdete na www.czso.cz.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci

Ing. Jana Bondyová
ředitelka odboru informačních služeb
Českého statistického úřad

DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE STATISTIKY
1. Jste pravidelným uživatelem statistických údajů vydávaných ČSÚ?

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





ANO

NE

Statistické údaje využíváte několikrát
 denně
 týdně
 měsíčně
 ročně

2. Jakou známkou celkově hodnotíte poskytované statistické informace a informační služby?






1 - výborně
2 - velmi dobře
3 - dobře
4 - dostatečně
5 - nedostatečně

3. Jak hodnotíte změny webových stránek ČSÚ za poslední rok?





pozitivně
negativně
nezaznamenal/a jsem
nemohu posoudit

4. Jak často využíváte následující možnosti získání informací v ČSÚ:
několikrát několikrát několikrát několikrát
nepravidelně
denně
týdně
měsíčně
ročně
infolinka
telefonní služby
e-mail
osobní návštěva
knihovnické služby































5. Uspokojují uvedené možnosti získání informací ČSÚ Vaše očekávání?
infolinka
telefonní služby
e-mail
osobní návštěva
knihovnické služby

nikdy







vždy

často

někdy

málokdy

nikdy

nemohu hodnotit





































6. Uspokojují produkty ČSÚ Vaše očekávání?
analýzy a analytické komentáře
konjunkturální průzkumy
rychlé a tiskové informace
metodické informace
číselníky a klasifikace
registr ekonomických subjektů
evropská data
grafy
tabulky
mapy (resp. kartogramy)
jiný typ

vždy

často

někdy

málokdy

nikdy





























































nemohu
hodnotit













7. Je metodický komentář u dat dostatečný?
vždy

často

někdy

málokdy

nikdy











8. Jsou data ČSÚ obsahově srozumitelná?
vždy

často

někdy

málokdy

nikdy











nemohu
hodnotit



nemohu
hodnotit



9. Ve službách a výstupech ČSÚ postrádáte:

databáze
časové řady
metadata (informace o datech)
územní členění
komplexní informace za určitou oblast
analytické studie
uživatelské dotazovací systémy
podporu pro určení kódů při vyplňování
statistických výkazů
jiné:…………………………………….

nikdy

málokdy

někdy

často

vždy



















































nepoužívám,
nemohu
posoudit











10. ČSÚ uvažuje o redukci některých svých výstupů. Uveďte prosím nejvýše tři oblasti statistiky,
jejichž redukce by byla z Vašeho hlediska nejméně bolestná:










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











národní účty
finanční hospodaření
investice
ceny
průmysl
energetika
stavebnictví
tržní služby
obchod, pohostinství, ubytování











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

11. Vyberte prosím skupinu, do které podle svého názoru nejvíce patříte:
 média (novináři, TV, agentury)  mezinárodní organizace (na základě

dohod)
 analytici, akademici, výzkum a  ostatní zahraniční organizace a
vývoj
veřejnost (placené služby)
 studenti (VŠ, SŠ)
 hospodářská komora, zaměstnanecké
svazy, podniková sféra
 státní správa, samospráva
 finanční sektor (banky, pojišťovny)

 zaměstnanci státní statistické
služby (mimo ČSÚ)

 podnikatelé v oblasti nemovitostí
 veřejnost (tuzemská)
 ostatní

12. Pokud máte nějaké další připomínky nebo náměty, prosím doplňte je níže:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Jméno, příjmení: ....................................................................................................................................
Firma/instituce: ..............................................................................................................................
(Jméno a příjmení, firmu či instituci nevyplňujte, pokud nechcete)

