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1 Úvod 

 

Během dubna 2014 proběhla mezi subjekty zaregistrovanými v elektronické verzi 
katalogu anketa, která měla za cíl zjistit spokojenost se službami v „Podpoře podnikání“ 
ve dvou základních službách. První z nich byla obecná spokojenost s internetovým 
katalogem a hlavně frekvence úprav v katalogu ze strany uživatelů, případně důvod, 
proč svoje údaje uživatelé needitují tak často. 

Druhou službou je pořádání odborných seminářů (školení). Ptali jsme se na kvalitu a 
důvod účasti resp. neúčasti subjektů. 

 
Výstup průzkumu je členěn do následujících kapitol: Průběh šetření a výsledky a 

Závěr a doporučení. 

2 Průběh šetření a výsledky 

 
Průzkum probíhal elektronickou formou v období březen 2014 až duben 2014. 

Registrované subjekty byly osloveny emailovou formou a byly požádány o vyplnění 
elektronického dotazníku (anketního lístku), umístěného na internetových stránkách 
www.praha11.cz. 

Šetření se zúčastnilo celkem 86 subjektů, což je z celkového množství cca 1 100 
subjektů v Katalogu poměrně slušné množství. 

 
Pokud byla v nabídce odpovědí použita stupnice hodnocení 1 – 5, odpovídali 

respondenti na jednotlivé otázky formou známkování jako ve škole (1 – nejlepší, 5 - 
nejhorší). 

 

2.1 Dotazník 

 
V této subkapitole je přiložen anketní lístek, který respondenti vyplňovali. 

 
Anketa: 
 
Vážení podnikatelé, živnostníci a obchodníci, 
Vzhledem k tomu, že jste registrovaní v Katalogu obchodů a služeb na Praze 11 a jste 
tudíž uživatelem naší elektronické podoby Katalogu a pravidelně Vás zveme na účast 
na pořádaných seminářích, chtěli bychom se Vás zeptat, zda Vám vyhovuje funkčnost a 

http://www.praha11.cz/


Spokojenost zaregistrovaných subjektů s katalogem podnikatelů a pořádanými semináři MČ Praha 11 

-3- 
 

vzhled Katalogu a jaký máte názor na pořádání seminářů, ať už jste jejich účastníkem 
nebo nikoli. 
 
Dotazník vyplňte prosím nejpozději do 25. 4. 2014. 

Pro vyplnění dotazníku klikněte zde: http://www.praha11.cz/cs/dotazniky/anketa-pro-

podnikatele-z-katalogu.html 

 

 

Identifikační část 

             

Sektor, ve kterém je firma v katalogu zařazena (v případě více sektorů vyplňte 

hlavní), obor činnosti. 

 

  …………………………………………. 

 

Anketní otázky: 

1. Zhodnoťte prosím celkovou podobu a funkčnost elektronického Katalogu 

pomocí známek jako ve škole. 

                              1      2     3    4    5  

 

2. Využil/a jste někdy uživatelské rozhraní katalogu: úpravy v katalogu po 

přihlášení, případně jak často? 

                Každý měsíc            Několikrát za rok              Max. jednou za rok                 

     Nevyužil/a 

 

          V případě, že nevyužil/a, z jakého důvodu? 

              Údaje se nemění            Neznám přihlašovací údaje           Nemám na to čas   

              Nevzpomenu si na to 

 

3. Setkali jste se se zpětnou vazbou zákazníka/klienta, že si Vás našel 

prostřednictvím Katalogu? 

               Ano       Ne 

            

http://www.praha11.cz/cs/dotazniky/anketa-pro-podnikatele-z-katalogu.html
http://www.praha11.cz/cs/dotazniky/anketa-pro-podnikatele-z-katalogu.html
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4. Navštívil/a jste někdy seminář, který pro podnikatele MČ Praha 11 pořádáme? 

               Ano       Ne 

Pokud ano, prosím o zhodnocení kvality semináře prostřednictvím 

známkování jako ve škole: 

          1    2    3    4    5  

 

                     Pokud ne, z jakého důvodu?: 

                     Nemám na to čas        Takových akcí se neúčastním             

Chybí mi zajímavé téma      Jiný důvod 

 

            Komentář (jiný důvod, námět na téma semináře):……… 

 

5. Zde máte možnost uvést komentář k odpovědi na předchozí otázky. 

       Komentář:……… 

 

Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. Výstupy přispějí ke zkvalitnění 

elektronické verze Katalogu. Výsledky ankety budou zveřejněny na stránkách 

www.praha11.cz 

 

2.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Ankety se celkem zúčastnilo 86 respondentů, kteří zodpověděli anketní otázky elektronickou 
formou na internetových stránkách www.praha11.cz. 
 

1. Zhodnoťte prosím celkovou podobu a funkčnost elektronického Katalogu 

pomocí známek jako ve škole. 

1 2 3 4 5 Celkem 

33 30 20 3 0 86 

38% 35% 23% 3% 0% 100% 
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Komentář:  
Na otázku odpovědělo všech 86 respondentů. Dle školních známek je katalog 

hodnocen v rozmezí známek 1-2 celkem 73%. Průměrnou známkou 3 jej hodnotilo 23% 
a jen 3% hodnotilo katalog známkou 4. Nikdo nehodnotil katalog nejhorší známkou 5. 
Celkově lze říci, že většina respondentů pohlíží na podobu katalogu velmi pozitivně. 

 
 
 

2. Využil/a jste někdy uživatelské rozhraní katalogu: úpravy v katalogu po 

přihlášení, případně jak často? 

Každý měsíc Několikrát za rok Max. jednou za rok Nevyužil/a Celkem 

1 11 33 41 86 

1% 13% 38% 48% 100% 
 

 

Komentář:  
Co se týká frekvence úprav údajů v Katalogu, nejsou tyto úpravy ze strany uživatelů 

příliš časté. Jen 1 respondent odpověděl, že upravuje své údaje každý měsíc. 13% 
upravuje své údaje několikrát za rok. 38% tak činí maximálně jednou za rok a nejvíce 

1% 

13% 

38% 

48% 
Každý měsíc

Několikrát za rok

Max. jednou za rok

Nevyužil/a
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44% 

12% 

20% 

17% 

7% 

Údaje se nemění

Nemám na to čas

Nevzpomenu si na to

Neznám přihlašovací údaje

Neodpověděl/a

respondentů celkem 48% nevyužilo nikdy úpravy v katalogu, což nutně vede k potřebě 
zjistit, proč jen tak málo subjektů, upravuje své údaje: 

 
  
V případě, že nevyužil/a, z jakého 
důvodu? 

   

Údaje se 
nemění 

Nemám na 
to čas 

Nevzpomenu 
si na to 

Neznám 
přihlašovací 
údaje Neodpověděl/a Celkem 

18 5 8 7 3 41 

44% 12% 20% 17% 7% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Komentář:  
V této podotázce, odpovídalo celkem 41 respondentů, kteří odpověděli na předchozí 

otázku, že nevyužili úpravu v Katalogu. Nejvíce respondentů 44% uvedlo, že se jejich 
údaje nemění. 12% odpovědělo, že nemá čas sledovat údaje v Katalogu. 20% si na to 
nevzpomene, 17% nezná přihlašovací údaje a 3 respondenti neodpověděli. 

Z těchto čísel plyne, že z celkového počtu 86 respondentů je 20 (5+8+7) – 23%, u 
kterých existuje reálné riziko, že údaje u subjektu uvedené, nemusí být reálné. 

 

 

3. Setkali jste se se zpětnou vazbou 
zákazníka/klienta, že si Vás našel prostřednictvím 
Katalogu? 

Ano Ne Celkem 

32 54 86 

37% 63% 100% 
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Komentář:  
37% dotázaných uvedlo, že se setkali s informací od zákazníka, že získal informace 

o provozovně ze stránek internetového katalogu. Toto je velice pozitivní zjištění. 

 

4. Navštívil/a jste někdy seminář, který pro 
podnikatele MČ Praha 11 pořádáme? 

Ano Ne Celkem 

30 56 86 

35% 65% 100% 

 

Komentář:  
35% respondentů uvedlo, že někdy navštívili seminář pro podnikatele. V dalších 
podotázkách jsou odpovědi proč ano, nebo proč nenavštívili. 

 

Pokud ano, prosím o zhodnocení kvality semináře 
prostřednictvím známkování jako ve škole: 

 1 2 3 4 5 Celkem 

15 7 7 1 0 30 

50% 23% 23% 3% 0% 100% 

37% 

63% 
Ano

Ne

35% 

65% 
Ano

Ne
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Komentář:  
Na otázku odpovídalo celkem 30 respondentů, kteří v minulé otázce odpověděli, 
seminář někdy navštívili a v této otázce zhodnotili jeho kvalitu. Výsledky lze brát jako 
určitý průměr, protože se semináře liší vždy tématem a většinou i lektorem/kou. 
73% hodnotí semináře známkami v rozmezí 1-2, což je určitě velmi dobré hodnocení. 
Zbylých 26% hodnotí seminář známkami 3-4. 
 
 

 

Pokud ne, z jakého důvodu?: 
   Chybí mi 

zajímavé téma 
Takových akcí se 
neúčastním 

Nemám na to 
čas Jiný důvod Celkem 

10 5 24 17 56 

18% 9% 43% 30% 100% 
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5
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9% 
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Chybí mi zajímavé téma

Takových akcí se neúčastním

Nemám na to čas

Jiný důvod
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Komentář k možnosti "Jiný důvod": 
      Neznala jsem termín ani obsah semináře. 

Nevěděl jsem o nich. 

Ještě jsem nedostal žádnou pozvánku. 

Nevím o nich. 

Jsem v katalogu teprve pár dní.  

Pracuji na objednání a termín semináře se mi dostává pozdě. 

Jižní město stárne nejenom populací, ale i údržbou infrastruktury, komunikací, neudržované  pěší zóny a 
trpění stále se zvětšujícího chování podnapilých v prostorech pěší zóny u stanice METRA a přilehlých 
částí. MČ má velké reservy ve své činnosti a důslednosti z tohoto důvodu projevy  vandalismu a 
kriminality, též na naší provozovně, v minulém roce.   

Ještě jsem nebyla registrována.  Aktuální témata dle zrovna schvalovaných zákonů, novel a vyhlášek. 

Doba, kdy se semináře pořádají, mi nevyhovuje. 

Naše zaměření neodpovídá požadavkům obyvatel P11. 

Netýkalo se našeho oboru. 

 
 

Komentář:  
V této podotázce odpovídalo 56 respondentů, kteří uvedli, že na semináře nechodí. 
43% respondentů, kteří semináře nikdy nenavštívili, odpovědělo, že na to nemají čas. 
18-ti% chybí zajímavé téma. 9% se takových akcí neúčastní a 30% uvedlo jiný 
důvod. Komentáře k možnosti „jiný důvod“ jsou uvedeny výše. 
Někteří uvádějí, že jim email s pozvánkou nikdy nedorazil. Emailová pozvánka je 
odesílána na všechny emaily, které jsou v databázi uvedené. Při každém 
hromadném obesílání se bohužel objeví emaily, které se vracejí. Druhou možností je 
to, že by emaily mohly končit ve spamech adresátů. Ale to faktem je, pozvánku je 
rozesílána vždy všem podnikatelům uvedeným v adresáři katalogu. 
 
 
 

5. Komentář k odpovědi na předchozí otázky. 
     

Zatím jsem neměl takovou potřebu služeb. Seminář bych shlédl nejlépe na internetu z časových důvodů 

Započala jsem činnost k 1.1. 2014 po MUDR. Johnové, v katalogu zatím uvedeny staré údaje. MUDr. 
Zdeňka Schejbalová 

Je mi líto, opravdu nemám kdy na vysedávání u PC i když bych někdy ráda k němu zasedla. Ale uvítala 
bych, kdyby byla možnost prezentace firmy v článku v časopise Klíč, kde bych mohla uvést přednosti své 
firmy, neboť se setkávám se lživými informacemi o své firmě. Děkuji! 

V posledních měsících mi nejde aktualizovat údaje v katalogu, ráda bych svůj záznam aktualizovala, ale 
když jsem v administraci a udělám změny, napíše mi to, že nemám oprávnění.   Dřív s tím nebyl problém.  

I když jsem dostat od vás pozvánku k této Anketě, nenašel jsem svoji firmu v katalogu. Moje firma je: 
D4S Energy s.r.o., Štichova 668/46, 149 00 Praha 11, web: www.gold-silver.cz 

Organizace i lektoři jsou ve velmi dobré výši. Kazí to většinou účastníci některými otázkami - ale to je 
bohužel běžné i na jiných školeních.  

Využila jsem seminář NOZ. Nicméně jsem nebyla plně spokojena se znalostmi přednášející, potažmo s 
přednesem.  
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Školení, na kterém jsme byli, mělo velmi nízkou úroveň. Přesto si ceníme snahy a věříme, že příště bude 
školení opravdu pro podnikatele, ne pro laiky.  

Nepotřeboval jsem, zatím. 

Objednávky oprav se provádějí telefonicky, zákazní neuvádějí kde získali kontakt 

Semináře máte na velmi dobré úrovni. Podnikatelé a živnostníci se dozví velmi důležité informace. Moc 
Vám za ně děkuji. 

Nemohu zhodnotit podobu a funkčnost elektronického katalogu. Nikdy jsem katalog neviděl. 

Zatím jsem neměl čas se po stránkách pořádně podívat. 

Katalogu podle mého názoru chybí větší propagace. Z řad občanů Prahy 11 o něm ví velmi málo lidí a 
také velmi málo lidí v něm hledá. Se zpětnou vazbou klienta jsem se setkala jen jednou, což je dost málo 
.   JUDr. Zlatuše Němečková    

Prosím o více seminářů, které nás podnikatele přiblíží k činnosti úřadu. Místní část by k nám 
podnikatelům zde na Jižním městě neměla přistupovat jako např. k inzerentům jejich časopisu Klíč, ale 
měla by podnikatele podporovat. Sloužit jako komunikační podpůrný nástroj jak malí podnikatelé mohou 
promlouvat k obyvatelům Prahy 11. Kolik z nás si myslíte, může platit ty reklamní poplatky za 
reklamu??? Proč nemůžeme platit pouze reálné náklady na grafické zpracování?? Praha 11 vydává 
řádově větší peníze za jiné aktivity ve srovnání s nákladem na tisk těchto časopisů... Pomozte nám dostat 
se do povědomí obyvatel JM a bude se lépe žít jak podnikatelům, tak občanům. Klidně toto téma 
vyhlašte jako další téma setkání s podnikateli, ale prosím vezměte tam odpovědnou osobu od starosty!  

Oceňování majetku, by měla mít samostatné oddělení oceňování.  Najít, že potřebuji odhad na 
nemovitost, je dost složité.  Vyzkoušel jsem a zadal několika lidem, ať mě vyhledají, dalo jim to dost 
práce.  

Mrzí mi že jsem se nevešel do termínu, který jste na seminář nabízeli. Snad mi to vyjde příště, děkuji MW 

Kvalita seminářů kolísá od 1 do 3. 

bez komentáře 

PROSÍME O MALOU ZMĚNU V PROVOZNÍ DOBĚ: Pondělí pátek 10-13 a 14-18 hod               Sobota: 9 - 12 
hod. 

Pořádaný seminář byl se zajímavou tématikou, ale ve vyhrazeném čase se probrala jen polovina 
plánovaného programu. Jinak to bylo moc fajn, přednášející byl velmi příjemný. Děkuji za takové akce. 

Seminář o NOZ byl vynikající. Určitě využiji i dalších nabídek 

Jsem pravidelně informovaná o změnách od svého právníka a daňového poradce. 

Katalog jsem neviděla a semináře jsou poučné. 

Mám ještě jednu práci. Tak jsem od rána do včera v práci. 

Semináře děláte opravdu výborně, mnoho mi dávají. Já nemám zavedenou elektronickou poštu. Pokud 
se ptám klientů, tak zatím nikdo u mne nebyl, že by se ke mně dostal použitím Vašeho elektron. 
katalogu. Dr Miklánek 

Jsme zařazeni do sekce zdravotnictví, protože před lety jsme se zabývali PZT, což je vhodné pro všechny 
obyvatele. Toto již ale neděláme, proto zařazení v této sekci již nikomu nepomůže. V oblasti průmyslové 
vyrábíme pro podniky a nikoliv pro fyzické osoby 
 

Komentář:  
Některé požadavky uvedené v komentářích, bohužel, nemůžeme zapracovat, protože 
není jasné, jaké subjekty tyto požadavky psaly. 
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3 Závěr a doporučení 

 
Závěrem lze říci, že uživatelé Katalogu a jeho uživatelského prostředí jsou 

s katalogem spojeni.  Je to velmi dobrý způsob prezentace firem na území Prahy 11 a 
možnost reklamy pro dané subjekty.  

 
Z odpovědí vyplývá, že někteří mají prokazatelně dobrou zkušenost se získáním 
zákazníka na základě informací z internetového katalogu. 
 
Ze šetření dále vyplývá, že je nutné, několikrát za rok upozornit zaregistrované 
subjekty, aby si zkontrolovaly platnost svých údajů a případně je změnily. Nutné je také 
nově obeslat všechny subjekty s informací o jejich přihlašovacích údajích. 
 
Co se týká pořádaných seminářů. Tyto semináře se setkávají pravidelně s příznivým 
ohlasem. Což vyplývá i z odpovědí na anketní otázky. Semináře navštěvuje pravidelně 
počet 30 – 40 účastníků a vždy se setkáváme s otázkami, kdy připravujeme seminář 
další. Při hodnocení semináře se najdou i negativní poznámky na průběh vedení 
semináře. Budeme se nadále snažit vybírat vhodná témata a vhodné lektory/ky pro 
přednes daného tématu. 
 
V poslední části vyhodnocení jsou všechny „necenzurované“ komentáře respondentů 
k anketě nebo i na jiná témata. 

 
 
 

V případě problémů s přihlášením do katalogu, editací údajů apod. kontaktujte 
podnikatele@praha11.cz. 

 

mailto:podnikatele@praha11.cz

