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1 Úvod 

 
Mezi zaregistrovanými subjekty v Katalogu podnikatelů a služeb na Praze 11 

(www.katalog.praha11.cz), bylo realizováno dotazníkové šetření. Průběh a výstupy 
šetření jsou shrnuty v tomto materiálu. Cílem šetření bylo zjistit spokojenost subjektů 
s Katalogem a prací v rámci uživatelského rozhraní katalogu. Průzkum proběhl v období 
prosince 2011 a ledna 2012. 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 prosince 2011 a ledna 2012. 

Zaregistrované subjekty v Katalogu byly emailem osloveny a požádány, aby se 
zúčastnily ankety. Smyslem ankety bylo zjistit spokojenost uživatelů Katalogu. Celkem 
se ankety zúčastnilo 107 subjektů. Někteří respondenti však nezodpověděli všechny 
otázky, nebo se chtěli vyjádřit pouze k některým částem. Proto se součet jednotlivých 
odpovědí u jednotlivých otázek nemusí vždy rovnat číslu 107. Respondenti odpovídali 
na jednotlivé otázky formou známkování jako ve škole (1 – nejlepší, 5 - nejhorší). 

 

2.1 Dotazník 

 
V této subkapitole je přiložen dotazník, který respondenti vyplňovali. 

 
Dotazník: 
 
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, je pro nás důležité, aby pro Vás byl katalog co 
nejlépe a nejsmysluplněji využitelný. Proto Vás chceme požádat o vyplnění ankety, která má za 
cíl zjistit Vaši spokojenost a Katalogem v elektronické podobě. Vaše náměty na zlepšení budou 
inspirací pro zlepšování a rozvoj kvality katalogu. 
Poslední inovací v katalogu bylo zavedení číselníků, o kterých jste byli informováni emailem 12. 
11. 2011.  
MČ Praha 11 si dala za dlouhodobý cíl aktivně podporovat Vás, kteří provozují svoji činnost na 
území naší městské části a vytvářet pro Vaši činnost dobré podmínky. Proto nám velice záleží 
na Vašich přáních a názorech na podobu a funkčnost Katalogu.  
Dotazník vyplňte prosím nejpozději do 31. 1. 2012. 
Pro vyplnění dotazníku klikněte zde: http://www.praha11.cz/cs/dotazniky/anketa-pro-
podnikatele-z-katalogu.html 
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Identifikační část 

1. Název firmy (nepovinné pole) 

               …………………………………………… 

2. Sektor, ve kterém je firma v katalogu zařazena (v případě více sektorů vyplňte hlavní) 

– nepovinné pole 

           …………………………………………. 

3. Ve které ulici MČ Praha 11 provozujete svoji činnost? – povinné pole 

              Napište název ulice: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Statistická část 

Zhodnoťte prosím podobu a funkčnost elektronického Katalogu pomocí známek jako ve 

škole (1 – nejlepší, 5 - nejhorší). 

Po každou otázkou máte prostor pro Vaše náměty, názory a komentáře: 

1. Grafická stránka: 

            1      2     3    4    5  

            Komentář: ……………………………………………………. 

2. Přehlednost Katalogu (pro potenciální zákazníky) 

               1       2       3      4       5 

               Komentář: ………………………………………………………. 

3. Rozdělení sektorů a podsektorů 

              1       2       3      4       5 

             Komentář: ………………………………………………………. 

4. Přehlednost uživatelského prostředí katalogu po přihlášení 

            1      2     3    4    5  

            Komentář: ……………………………………………………. 

5. Je uživatelské prostředí dostatečné pro Vaše potřeby editace údajů? 

            1      2     3    4    5  

            Komentář: ……………………………………………………. 
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6. Využili byste možnost zveřejnit inzerci na titulní stránce Katalogu podnikatelů 

městské části Praha 11 (http://www.katalog.praha11.cz/)? 

               Ano – pouze zdarma                          Ano – i placenou                           Ne 

               Komentář: ……………………………………………… 

7. Pokud máte ještě nějaké další názory, náměty a komentáře, sdělte nám je prosím 

zde: 

               ----------------------------------------------------------------- 

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

elektronické verze Katalogu. 

 

2.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Celkem se ankety zúčastnilo 107 respondentů, kteří však nezodpověděli vždy na 
všechny otázky, nebo se chtěli vyjádřit pouze k některým částem. Proto se součet 
jednotlivých odpovědí nemusí vždy rovnat číslu 107. Respondenti hodnotili funkčnost 
elektronického Katalogu pomocí známek jako ve škole. Zároveň měli možnost u každé 
otázky uvést náměty, názory a komentáře. 

 

1. Grafická stránka: 

1 2 3 4 5 Celkem 

39 38 20 7 2 106 

36,8 % 35,8 % 18,9 % 6,6 % 1,9 % 100,0 % 

 

Komentář: Více než 70 % dotázaných hodnotilo grafické zpracování známkami 1 
nebo 2. 18,9 % známkou 3 a 8,5 % známkami 4 a 5. Celkově lze tedy konstatovat, že 
grafické zpracování katalogu se uživatelům líbí. Přesto se bude i nadále pracovat na 
zlepšování některých částí uživatelského rozhraní. Většina komentářů k otázce byla 
kladná, mezi neutrálními a negativními komentáři se objevovalo následující: méně 
přehledné ordinační doby a telefonní spojení a třídění kategorií. 
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2. Přehlednost Katalogu (pro potenciální zákazníky 

1 2 3 4 5 Celkem 

46 34 14 3 7 104 

44,2 % 32,7 % 13,5 % 2,9 % 6,7 % 100,0 % 

 

 

 

 
Komentář: Necelých 77 % dotázaných hodnotilo katalog známkami 1 a 2. Pouze 

13,5 % známkami 3 a 9,6 % známkami 4 a 5. Opět lze konstatovat, že uživatelé jsou 
s přehledností katalogu pro potenciální zákazníky spokojeni. 

 
Mezi komentáři se vyskytly především následující komentáře: pozitivní (rychlé 

vyhledávání, dobrá přehlednost, dobrá orientace v katalogu atd.), negativní - jedná se o 
individuální návrhy – rozdělení na více kategorií nebo naopak sloučení kategorií, 
členění na obory. Někteří respondenti si stěžovali, že jim chybí některé informace u 
jejich subjektů, což ovšem záleží na tom, zda si tam informace doplní. V katalogu jsou 
uvedeny informace o subjektech, které sami uvedou při registraci, nebo v následné 
editaci. 

 
Jedním návrhem bylo, aby se například při najetí myši na jméno firmy, objevila 

bublina textu, obsahující informace, čemu se daný subjekt věnuje. Dalším návrhem bylo 
- fulltext hledání v textech čemu se firmy věnují. Tato funkce funguje ve formě „okénka 
Vyhledávání“ vpravo nahoře na stránce Katalogu, kde se hledá podle názvu subjektu, 
textu a klíčových slov, zadaných uživatelem. 

 
 Další poznámkou bylo, aby byl titul KATALOG PODNIKATELŮ uveden na hlavní 

stránce Prahy 11 výraznějším způsobem.  
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3. Rozdělení sektorů a podsektorů 

1 2 3 4 5 Celkem 

42 29 22 5 3 101 

41,6 % 28,7 % 21,8 % 5,0 % 3,0 % 100,0 % 

 

 

 

 
 
Komentář: Mírně přes 70 % dotázaných hodnotilo rozdělení do sektorů a podsektorů 

známkami 1 a 2. 21,8 % známkami 3 a 8 % známkami 4 a 5. Obecně hodnotili 
respondenti rozdělení do sektorů pozitivně, negativní hodnocení je spíše individuální, 
což koresponduje také s tím, jakou firmu daný respondent zastupuje.  

 
Komentáře k otázce byly následující: pozitivní (vyhovuje, je to přehledné, bez výhrad 

apod.) negativní (nepřehledné, navrhuji doplnění základních údajů o krátký popis 
činnosti k firmám, vytvoření nového sektoru/podsektoru, příliš mnoho podsektorů – 
zákazník se v tom může špatně orientovat, rozdělit obchody a služby na samostatné 
části). 
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4. Přehlednost uživatelského prostředí katalogu po přihlášení 

1 2 3 4 5 Celkem 

38 42 12 6 3 101 

37,6 % 41,6 % 11,9 % 5,9 % 3,0 % 100,0 % 

 

 

 
 
Komentář: Necelých 80 % dotázaných hodnotilo přehlednost uživatelského prostředí 
známkami 1 a 2. Pouze 11,9 % známkami 3 a 8,9 % známkami 4 a 5. Celkově lze 
konstatovat, že jsou respondenti s přehledností uživatelského prostředí spokojeni.  

 
 
Komentáře, které k otázce jsou, jsou následující: pozitivní (přehledné, vyhovuje mi, 

líbí se mi, bez připomínek apod.) negativní (nikdy nemohu najít, co potřebuji, je těžké se 
orientovat - když si nelze úplně nastavit směr a obor podnikání, v rubrice zlatnictví a 
hodinářství řadit firmy od zlatnictví – firmy jsou v jednotlivých sektorech a podsektorech, 
řazeny abecedně dle názvu). 
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5. Je uživatelské prostředí dostatečné pro Vaše potřeby editace údajů? 

1 2 3 4 5 Celkem 

44 25 20 9 4 102 

43,1 % 24,5 % 19,6 % 8,8 % 3,9 % 100,0 % 

 

 

 

 
 
Komentář: Necelých 68 % dotázaných hodnotilo dostatečnost uživatelského prostředí 
pro editaci údajů známkami 1 a 2. 19,6 % známkami 3 a přes 12 % známkami 4 a 5. 
Mezi odpověďmi převažuje spokojenost s uživatelským prostředím. 
 
Komentáře, které k otázce jsou, jsou následující: pozitivní (vyhovuje mi, je tam vše 
podstatné apod.), neutrální (zatím jsem nevyužil/a), negativní (lepší specifikace, 
nedařilo se mi k němu přihlásit – v tomto případě kontaktujte na email 
podnikatele@praha11.cz, budou Vám zaslány přihlašovací údaje). 
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6. Využili byste možnost zveřejnit inzerci na titulní stránce Katalogu 

podnikatelů městské části Praha 11 (http://www.katalog.praha11.cz)? 

Ano - pouze zdarma Ne Ano - i placenou Celkem 

77 15 8 100 

77,0 % 15,0 % 8,0 % 100,0 % 

 

Komentář: O inzerci zájem mezi dotázanými je, ovšem v převážné většině – 77 % 
pouze zdarma, pouze 8 % subjektů by využilo možnosti inzerce i za poplatek. 
 
Komentáře, které k otázce jsou, jsou následující: pozitivní (výborná a hlavně zdarma, 
zařadit akce pro začínající podnikatele - např. inzerce zdarma), neutrální (v současnosti 
inzerci neplánuji), negativní (inzerce nám nepřináší očekávané efekty, velmi nízká 
návratnost investice, záleží na ceně, ano, chtěli bychom inzerovat, ale bohužel cena se 
neúměrně zvýšila a stala se pro nás takřka nedostupnou - mám na mysli časopis Klíč, 
při velkém zájmu o inzerci se stane titulní strana nepřehledná, vzhledem k cenám 
inzerce v časopise Klíč, je inzerce pro malé firmy nevýhodná, v Katalogu – záleží na 
ceně). 

 
 

7. Další názory a komentáře 

Pokud máte ještě nějaké další názory, náměty a komentáře, sdělte nám je prosím 
zde 

Děkujeme ještě jednou za školení daňového poradce, bylo to úžasné. 

Katalog podnikatelů považuji za výborný, vstřícný krok zejména malým podnikatelům. 
Mnohdy je to jediná neplacená reklama. 

Katalog bych doporučovala i v klasické tiskové podobě. 

Rád bych byl informován o uživatelském prostředí. 

Doporučuji vám nechat zanalyzovat váš web s kamerou, která sleduje pohyb očí 
testera, uvidíte kde je návrh udělaný špatně, teď jsem o tom četl na webu s ukázkami 
dobrého webu a nepřehledného webu, je v tom fakt rozdíl! Tak toť rady, hodně úspěchů 
do Vaší práce!!!  Díky za katalog! Přes to vše co jsem napsal je to dobrý počin!  

Zlepšit možnost zveřejnění nárazových akcí živnostníků. 

Katalog se jeví přehledný.  

 

77% 
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Ne
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3 Závěr a doporučení 

 
Celkově lze konstatovat, 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. Připomínky respondentů byli spíše individuálního 
charakteru a řada z nich se řešila operativně komunikací se subjekty po vyplnění 
dotazníku.  

Mezi opakující se připomínky patřilo především vytvořit více sektorů nebo naopak 
sloučit sektory a podsektory. 
 

Připomínka, kterou by bylo vhodné řešit je, aby se například při najetí myši na jméno 
firmy, objevila bublina textu, obsahujícím informace, čemu se daný subjekt věnuje. Ke 
zvážení je také to, aby byl titul KATALOG PODNIKATELŮ uveden na hlavní stránce 
Prahy 11 výraznějším způsobem.  

 
Otázkou, kterou je třeba se zabývat, je možnost inzerce, o kterou je zájem, ovšem 

především zdarma. Mezi respondenty panují obavy z ceny inzerce. 
 

Na Katalogu podnikatelů a služeb budou probíhat pravidelné aktualizace a úpravy a 
rozšiřování služeb. 
 
 

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

 

mailto:podnikatele@praha11.cz

