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 (→ otázka č. 2)

Jak často statistické údaje využíváte





Jak dlouho už je používáte

několikrát denně
několikrát týdně
několikrát měsíčně
několikrát ročně






méně než 1 rok
1-2 roky
2 – 3 roky
déle než 3 roky

2. Jsou podle Vašeho názoru statistické
údaje dostupné a snadno získatelné?







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







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

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

4. Jak hodnotíte zaměstnance ČSÚ z hlediska:

pozitivně
negativně
nemohu posoudit

odborné
způsobilosti

vstřícnosti









5. Uspokojují uvedené možnosti získání informací ČSÚ Vaše očekávání?

infolinka
telefonní služby
e-mail
osobní návštěva
knihovnické služby
internetové stránky
publikace ČSÚ

vždy

často

někdy

málokdy

nikdy

nemohu hodnotit

















































6. Uspokojují produkty ČSÚ Vaše očekávání?

analýzy a analytické komentáře
rychlé informace
metodické informace
číselníky a klasifikace
registr ekonomických subjektů
evropská data (data o EU)
tabulky, grafy
mapy (resp. kartogramy)
databáze (zahr. obchodu, voleb atp.)
jiný typ

vždy

často

někdy

málokdy

nikdy
























































nemohu
hodnotit












7. Je metodický komentář u dat dostatečný?
vždy

často

někdy

málokdy

nikdy











8. Jsou data obsahově srozumitelná?
vždy

často

někdy

málokdy

nikdy











nemohu hodnotit,
nepoužívám



nemohu
hodnotit



9. Ve službách a výstupech ČSÚ postrádáte:
nikdy

málokdy

někdy

často

vždy

databáze
časové řady
metadata (informace o datech)
územní členění
komplexní informace za určitou oblast
analytické studie
vzájemné odkazy mezi daty
podporu při vyplňování statistických
výkazů














































jiné:…………………………………….











nepoužívám,
nemohu
posoudit











10. Vyberte prosím skupinu, do které podle svého názoru nejvíce patříte:



média (novináři, TV, agentury)




analytici, akademici, výzkum a
vývoj
studenti (VŠ, SŠ)



státní správa, samospráva

 zaměstnanci státní statistické služby
(mimo ČSÚ)
 zaměstnanci mezinárodních organizací

 podnikatelé
 jiná

 hospodářská komora, zaměstnanecké
svazy, podniková sféra
 finanční sektor (banky, pojišťovny)

11. Další připomínky nebo náměty:

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

Jméno, příjmení: ...................................................................................................................................................
Firma/instituce: .............................................................................................................................................
(nepovinné údaje)

DĚKUJEME

Dotazník je k dispozici i v elektronické formě (www.czso.cz).
Tištěnou formu odešlete laskavě do 10. února 2006 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.

