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ABSTRAKT 

Práce se zabývá sledováním seriálů s lékařskou tématikou profesionálními 

zdravotníky. V první části se věnuji vlivu médií na společnost, vztahu mezi médii a 

publikem, analytickým přístupům k publiku, fanouškovství a seriálům s lékařskou 

tématikou. V druhé části popisuji výzkum, který jsem prováděla. Výsledky šetření 

jsem popsala a shrnula do grafů a tabulek. V závěru jsem navrhla možné téma na 

hypotézu, kterou by mohlo být zajímavé ověřit. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with watching medical dramas by professional medical staff. 

In the first part I focus on the influence on society by media, the relation between 

media and audience, analytical approach to audience, fandom and medical dramas. In 

the second part I describe the survey I have done. I have described the results of my 

survey and summarized them into graphs and tables. 
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ÚVOD 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma sledování seriálů s lékařskou 

tématikou u profesionálních zdravotníků. Profesionální zdravotníci jsou specifický 

okruh publika, zvláště při sledování seriálů, které se zabývají lékařskou tématikou. 

Tím, že se sami pohybují v lékařském prostředí, je jejich pohled na seriály s danou 

tématikou jistým způsobem determinovaný a vnímají je jinak, než zbytek publika, 

který se zdravotnictví nevěnuje.  

 Svou práci jsem rozdělila, mimo úvodu a závěru, do 8 kapitol a 28 

podkapitol. V první, teoretické, části se věnuji vztahu mezi médii a společností a 

jejich vlivu na ni. Dále se zaměřuji na vztah médií a publika. Definuji publikum jako 

takové, dělím ho na záměrně a náhodně seskupené a podle míry komunikační 

aktivity, kterou publikum disponuje.  V závěru kapitoly popisuji čtyři fáze jeho 

vývoje.  

V následující části se věnuji analytickým přístupům k publiku s důrazem na 

behaviorální, strukturální a kulturální přístup a zabývám se analýzou publik. 

V kapitole nazvané „Fanouškovství“ charakterizuji fanoušky, definuji výrazy „fan“ a 

„fandom“ a zaobírám se členění fandomu. V poslední kapitole teoretické části se 

zaměřuji na seriály s lékařskou tématikou. Rozebírám vliv seriálů s lékařskou 

tématikou na publikum, postavy v seriálech, tvorbu seriálů a jejich úspěšnost. 

V praktické části bakalářské práce se věnuji převážně analýze výsledků 

z průzkumu, který jsem prováděla. Rozdala jsem 200 dotazníků profesionálním 

zdravotníkům. Sto z nich jsou zaměstnanci v nemocnici Motol, dalších padesát 

pracuje v nemocnici na Mělníku a 50 v nemocnici v Neratovicích. Otázky 

v dotazníku byly zaměřené na sledování vybraných seriálu.  

Cílem mé práce je analyzovat vztah zdravotníků, jako specifické skupiny, k 

seriálům z lékařského prostředí. Zajímala jsem se o to, zda vybrané seriály sledují, 

jakým způsobem se na ně dívají (v rámci televizního vysílání, na DVD, na staženém 

souboru v počítači, na video Stream či jinak), jak intenzivně seriál sledují, z jakého 

důvodu se na něj dívají, a jestli mají oblíbenou postavu, popřípadě jakou.   
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Při zpracovávání dotazníků jsem měla možnost si vyzkoušet způsob 

vyhodnocování a analýzu dat ve formě, kterou jsem dosud neznala. Psaní teoretické 

části, sbírání informací i práce s literaturou mě velmi obohatilo a věřím, že nově 

nabyté znalosti a zkušenosti budu moci využít při svém dalším studiu.  
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1 MÉDIA A SPOLEČNOST 

 

V této kapitole se zaměřím na vliv médií na společnost a na mediální 

komunikační modely. 

 

1.1 Vliv médií na spole čnost 

 

 V době, kdy se média, a hlavně pak televize a rozhlas, začala výrazněji 

začleňovat do společnosti a vydobyla si určité postavení, začalo se uvažovat, jaký 

vliv mají mediální sdělení na jedince a jeho smýšlení. 

 První představa o mediálním komunikačním modelu byla taková, že 

společnost „slepě“ přijímá, co jí média předkládají. Posluchač či divák je vnímán 

jako pasivní příjemce. Informace, které jsou skrze média prezentovány lidem, mají 

výrazný dopad a vliv na smýšlení společnosti. Tento model se nazývá přenosový.  

  Naproti představě, že společnost je jen pasivním příjemcem zpráv, se později 

objevil i názor, že člověk je aktivním divákem. Tomuto modelu se říká dynamický. 

Je charakteristický tím, že si uvědomuje spojení a provázanost médií se společností. 

„Média jsou brána jako navrhovatel informací pro společnost, který zároveň přetváří 

informace přicházející ze společnosti.“1 

 V tomto vztahu není společnost brána jako masa stejně reagujících a 

smýšlejících lidí, ale jako skupina jednotlivců a individualit. Každý s informací, 

kterou média poskytnou, naloží po svém a může, ale i nemusí, se nechat zprávou 

ovlivnit. Média si v této vazbě zase uvědomují, že jsou součástí společnosti. V tom, 

co produkují, vychází z toho, co se děje ve společnosti a následně na to reagují. 

  

                                                 
1BURTON, Graeme. Media and Society: Critical Perspectives. Berkshire: Open Uviversity Press, 

2005. ISBN 0 335 20 880 0, s. 82. 
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2 MÉDIA A PUBLIKUM 

 

 V této kapitole se věnuji definici publika, náhodnému a záměrně 

seskupenému publiku, komunikační aktivitě publika, vztahu publika a médií a vývoji 

publik. 

 

2.1 Publikum 

 

„Publikum bychom mohli definovat jako velkou skupinu lidí, jako masové 

publikum sledující televizní zprávy, čtenáře novin nebo dokonce lidi navštěvující 

významnou sportovní událost nebo rokový koncert.“2 Publikem ale může být i malá 

skupina účastníků navštěvující kupříkladu bohoslužby, divadelní představení, hodiny 

četby či poslech hudby.  

 Nesmíme si výraz publikum plést s pojmem dav. Když se nějaká skupina 

sejde na večeři, nemá charakteristiku publika. To se z ní stává až v situaci, kdy někdo 

z účastníků začne vyprávět nějaký příběh či událost a ostatní mu se zaujetím začnou 

naslouchat. Pak bychom mohli tuto skupinu nazvat publikem.  

Stejně tak nejsou publikem skupiny lidí, kteří se setkávají v letištních halách, 

v nákupních centrech, na velkých náměstích. Publikem se opět stávají až v situaci, 

kdy je spojí ještě něco jiného než jen to, že jsou všichni na stejném místě. Například 

pouliční divadelníci, kteří zaujmou kolemjdoucí, a část se jich u nich zastaví a se 

zájmem jejich hru sleduje. Nebo když se v letištní hale ozve v rozhlase hlášení pro 

cestující. Ti, kteří se do něj zaposlouchají, utvoří publikum. 

  Publikum mohou utvořit i lidé, kteří se nesetkají na stejném místě, ale ve 

stejném čase. Například při komunikace na internetových chatech nebo při hrách po 

                                                 
2 ROSS, Karen a Virginia NIGHTINGALE. Media and Audiences: New perspective. Berkshire: Open 

Uviversity Press, 2003. ISBN 0 335 20691 3, s. 4. 
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síťovém připojení, do kterých se může zapojit velký počet uživatelů internetu, třeba i 

z různých koutů světa. 

 

2.1.1 Náhodné a zám ěrně seskupené publikum 

 

 U publika můžeme sledovat dvě podoby. Dělíme je na publika náhodná a 

záměrně seskupená, podle toho, zda se účastník stal součástí publika náhodou, anebo 

cíleně. „Náhodné publikum vzniká nejčastěji z náhodných agregátů, z chodců, kteří u 

produkcí pouličních umělců či řečníků vytvářejí sběhy a posléze i jejich publika.“3 

Většinou jde v takovém případě o seskupení diváků pouze krátkodobé a 

nevyhraněné, kdy se jednotliví účastníci publika postupně střídají a prolínají se ti, 

kteří už jsou na odchodu, s nově příchozími. 

 Publikum záměrně seskupené se od náhodného liší tím, že jeho účastníci 

přítomnost v publiku plánovali a byli ochotni pro ni něco udělat. Tím myslím 

dostavit se na událost včas, koupit si vstupenku apod. Pro účast v takovém publiku 

může mít každý rozdílné důvody. Někdo může jít na událost čistě ze zájmu o téma. 

Tedy kupříkladu pokud má někdo jako koníček kulturu a divadelní představení, 

účastní se třeba pravidelně vystoupení, a tím uspokojuje své potřeby v dané oblasti. 

Pro někoho může být významná sounáležitost ostatních účastníků v publiku, kteří mu 

zdůrazňují jeho vlastní prožitek z události. Někoho třeba nebaví sledovat záznamy 

představení, hudebního vystoupení či sportovního přenosu v rámci televizního 

vysílání a má potřebu být přímo u děje, a tak navštěvuje raději podobné akce naživo. 

 

2.1.2 Komunika ční aktivita publika 

 

U záměrně shromážděného publika můžeme sledovat míru jeho komunikace a 

také způsob, jakým komunikuje. Některá publika komunikují jen velmi minimálně. 

„U publika tvořeného posluchači, diváky, obecenstvem apod. se prostě 

                                                 
3 REICHEL, Jiří. Kapitoly systematické sociologie. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 
978-80-247-2594-9, s. 96. 
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nepředpokládá, že by do produkce nějak zvlášť aktivně zasahovalo, kromě projevů 

uznání, a společenské normy to ani nedovolují.“4 Minimální komunikační aktivita je 

tedy očekávána a žádána od publik, která jsou účastna kulturních událostí, jako je 

divadelní či hudební představení, promítání filmu v kině apod. Dále například při 

zasedání soudu nebo aukční síně a událostech, jako jsou bohoslužby, pohřby, 

promoce. 

Větší míra komunikační aktivity se očekává například při školních či jiných 

přednáškách, seminářích nebo školeních. Velkým množstvím aktivních projevů 

publika disponují různé zábavy, estrády či soutěže. Vůbec nejvýraznějším a 

nejaktivnějším publikem jsou ale diváci sportovních událostí a velkých koncertů. 

„Shromáždění velkého počtu osob, ve spojení s osobnostními charakteristikami a 

motivacemi mnohých účastníků, jejich zájmem o určitou povahu (žánr, formu) 

očekávaných podnětů aj. často společně přispívají k rozvolnění publika v amorfní 

dav, což se odráží ve způsobech a projevech chování zúčastněných.“5 

 

2.2 Publikum a média 

 

 V dnešní době je mediální sféra velmi široká a nabízí mnoho možností. Dříve 

byl jen minimální a velmi omezený počet televizních programů, rozhlasových stanic 

i tištěných novinových titulů. Bylo jednoduché se v nich vyznat, protože se dalo 

vybírat jen z velmi malého množství nabídek. Poslouchání rádia či sledování 

televizního vysílání byla rodinná nebo dokonce společenská událost. Většinou byl 

jeden vysílač na domácnost, nebo ho měli k dispozici jen Ti bohatší a zvali své 

známé a příbuzné k poslechu a sledování. 

 „Být dnes publikem, je daleko komplikovanější, protože mediální prostředí je 

mnohem více roztříštěné“.6 Televize i rádia nabízí spoustu kanálů a vysílacích vln, ze 

kterých uživatelé mohou vybírat. Vydává se i velmi mnoho tištěných novinových 

titulů a časopisů. Jednotlivé časopisy mají různá zaměření. Od témat pro muže a pro 
                                                 
4 REICHEL, Jiří. Kapitoly systematické sociologie. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 
978-80-247-2594-9, s. 97. 
5Tamtéž, s. 98. 
6 ROSS, Karen a Virginia NIGHTINGALE. Media and Audiences: New perspective. Berkshire: Open 
Uviversity Press, 2003. ISBN 0 335 20691 3, s. 1. 
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ženy, přes domácnost, vaření, děti, seniory, zahrádkářství, nové technologie, historii 

po přírodu. Těch možností je tak moc, že se v nich člověk sám ztrácí. Většinou si 

stejně každý najde pár vybraných a oblíbených programů a titulů s kterými si vystačí. 

Média se tak snaží zavděčit přáním a vkusu všech jejich uživatelů, průřezem celé 

společnosti. 

 Média a publikum jsou na sobě v určitém směru závislá a vztah mezi těmito 

dvěma veličinami je poměrně vyvážený, a to hlavně z toho důvodu, že: 

• Média se podílí na utváření znalostí, hodnot a mínění publika 

• Změny v mediálních technologiích mění zkušenosti publika. To souvisí 

s tím, že se publikum mění v čase7 

 

2.3 Vývoj publik 

 

 Jednotlivé etapy vývoje publik jsou jen orientační a není to tak, že by jedna 

etapa skončila a hned na to začala druhá. Všechny fáze se společně prolínají a 

doplňují. 

 

1. ELITNÍ PUBLIKA 

 

Elitní publikum byla první forma publika, která se začala vytvářet 

v polovině 15. století a trvala zhruba do 18. století. Tento typ publika se tedy 

začal objevovat v době vynálezu knihtisku a následného šíření literatury. 

Jelikož v době, kdy se začala distribuovat tištěná média, jako knihy, letáky a 

noviny, bylo ve společnosti jen malé množství lidí, kteří uměli číst. „Z 

hlediska sociální příslušnosti byly členy publika akademicky vzdělané profese 

(právníci, pedagogové, lékaři, úředníci, kněží, studenti a také v porovnání se 

                                                 
7BURTON, Graeme. Media and Society: Critical Perspectives. Berkshire: Open Uviversity Press, 

2005. ISBN 0 335 20 880 0, s. 83. 
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středověkem rychle přibývající počet příslušníků aristokracie).“8 Tito 

gramotní jedinci pak při různých příležitostech předčítali těm, kteří čtení 

neovládali. 

Pokud byla jedním měřítkem pro to stát se součástí mediálního 

publika gramotnost, druhým důležitým aspektem byla vzdálenost 

potencionálního příjemce od místa distribuce a jeho movitost. K těm, kteří 

žili daleko od centra vydávání tiskovin, se literatura mnohdy vůbec nedostala, 

a byli tak zcela odstřiženi od tištěných médií.  

V dnešní době můžeme jako elitní publikum označit ty jedince, kteří 

se vyčleňují z většinové společnosti a soustředí se na intelektuální a vysoce 

odborné čtivo. 

 

2. MASOVÉ PUBLIKUM 

 

Počátky masového publika můžeme situovat do 30. let 19. století. 

Toto období reaguje na technologické změny a vývoj v oblasti tisku a 

distribuce novin a časopisů. Zásadní pro tuto fázi bylo, že se rozšířilo 

spektrum odběratelů a zlepšily se technické podmínky výroby tiskovin. 

Vysokonákladové časopisy a noviny se dostávaly hlavně k obyvatelům 

městských částí. 

„Podstatným rysem masového publika je skutečnost, že je "vytvářeno" 

nabídkou mediálních produktů finančně a intelektuálně dostupných co 

největšímu počtu příjemců - tomu odpovídá i obsah, vyznačující se 

jednoduchostí, orientací na emoce, prostotou výkladů, obrazovou atraktivitou 

apod.“9 Na masové publikum se později kromě vydavatelů tisku zaměřili i 

tvůrci televizního a rozhlasového vysílání. 

 

 

                                                 
8 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Mediální publikum. Metodologický portál: inspirace a 
zkušenosti učitelů [online]. 2006 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/553/MEDIALNI-PUBLIKUM.html/ 
9 Tamtéž. 
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3. SPECIALIZOVANÉ PUBLIKUM 

 

Specializované publikum se postupně vytvářelo od druhé poloviny 19. 

století v oblasti tištěných médií a od druhé poloviny 20. století ve sféře 

rozhlasového a televizního vysílání a internetu. Zaměření masového publika 

na konkrétnější specializovaná témata vyplynulo z celkové změny ve 

společnosti.  

Z jedné strany mělo vliv to, že se objevilo ve společnosti mnoho 

možností a nových zájmů, kdy každý jednotlivec si mohl vybrat z velkého 

množství nabídek. Jeho zájem se mohl týkat sportů, kultury, hudby, literatury, 

politiky a dalších. Na novou situaci reagovala i média tím, že už se nesnažila 

obsáhnout co největší část populace, ale jednotlivá vydavatelství se začala 

specializovat a soustředit pouze na určitou část publika a snažila se vyhovět jí 

v jejích požadavcích, zejména v tom, co staví do svého středu zájmu. Začaly 

tak vznikat různé tematické přílohy k novinám a časopisům, rubriky a 

televizní a rozhlasové programy se zaměřením na zahrádkaření, cestování, 

politiku, rodinu, partnerství, vaření, sport a mnoho dalších. 

 

4. INTERAKTIVNÍ PUBLIKUM 

 

Problémem médií v minulých staletích bylo, že neměla možnost získat 

od svých diváků, čtenářů a uživatelů přímou zpětnou vazbu. V posledních 

letech se tento nedostatek trochu zlepšil díky tomu, že do poměrně krátké 

doby od odvysílání programu, vydání tiskovin či vyvěšení článku na internet, 

je možné zjistit, jakou měl daný program sledovanost, kolik se prodalo 

výtisků a kolik lidí shlédlo a eventuelně ohodnotilo příspěvek na internetu. 

Tyto informace tvůrcům mediálních produktů významně pomáhají při jejich 

práci a výběru témat.  
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S příchodem nových médií, která nabízejí komunikaci přes libovolné 

prostorové a časové vzdálenosti,10 je umožněn lepší kontakt mezi médii a 

jejich uživateli. Publikum se může snadněji vyjádřit například k jednotlivým 

programům či článkům a libovolně si vybírat v nabídce, kterou média 

předkládají. 

  

                                                 
10 RŮŽIČKA, Vlastimil. Politika a média v konzumní společnosti. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3667-9, s. 15. 
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3 ANALYTICKÉ P ŘÍSTUPY K PUBLIKU  

 

 V následující části práce se stručně zabývám analytickými přístupy k publiku. 

Zaměřuji se na tři základní přístupy: strukturální, behaviorální a kulturální.11 

 Komunikace ve společnosti i mezi společností a institucemi probíhá na 

několika různých úrovních. U jednotlivých komunikačních situací je třeba počítat 

s jiným přístupem. Například nemůžeme očekávat, že komunikace mezi dvěma 

dlouholetými kamarády bude mít stejné znaky jako ta mezi hercem a jeho publikem.  

 Vědy, které se zabývají studiem komunikace, rozlišují tři hlavní analytické 

přístupy. Strukturální, behaviorální a kulturální. Jednotlivé přístupy se liší tím, 

z jakého oboru vychází, čerpají a na zkoumání čeho se zaměřují. 

 

3.1 Behaviorální p řístup 

 

 Behaviorální přístup čerpá převážně z psychologie a sociální psychologie. 

Ale známe i případy, kdy behaviorální přístup vychází ze sociologie. „Objektem 

zájmu je zde, obecně vzato, individuální lidské chování, hlavně v oblastech vybírání a 

zpracování komunikačních sdělení a odpovídání na ně (tj. užití masových médií a 

odpovídání na ně).“ 12  

 Při psychologickém přístupu se nejčastěji využívají experimentální metody. 

Při sociologickém přístupu se analyzují převážně data, která byla získána v rámci 

průzkumu, jež probíhal v přirozených podmínkách. U účastníků šetření se sleduje 

společenské postavení, chování a jejich povaha.  

                                                 
11 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-
574-5, s. 30. 
12 Tamtéž. 
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 „Jako jedna z forem behaviorálního výzkumu se často používá obsahová 

analýza, při níž mediované dokumenty (texty) zastupují populaci a mohou být také 

podřízeny reprezentativnímu výběru a statistickým analýzám pomocí proměnných.“13 

 

3.2 Strukturální p řístup 

 

 Strukturální přístup vychází hlavně z oboru sociologie. „Hlavním předmětem 

jeho zájmu jsou mediální systémy a organizace a jejich vztahy ve společnosti.“14 

Pokud se soustředí na obsah, tak zkoumá hlavně jaký vliv má sociální struktura a 

mediální systémy na to, co je obsahem sdělení. Pokud se analyzuje, jaké jsou účinky 

a užití médií, pracuje se s reprezentativními daty, které vzešly z průzkumů, nebo se 

pracuje se soubornými statistickými údaji. „Základní dynamiku médií jako jevu 

spatřuje v rozdílech v přístupu k moci a v životních perspektivách ve společnosti.“15 

 

3.3 Kulturální p řístup 

 

 Kulturální přístup má základy v humanitních vědách, zvláště v antropologii a 

sociolingvistice. Tento přístup se užívá hlavně ke studiu významů a jazyka, 

k výkladu sociálních kontextů a kulturních zkušeností. Zajímá se spíše o drobné 

rozdíly mezi různými typy médií a o to, jak jsou média přijímána. Pro tento přístup 

jsou důležité jedinečné a neobvyklé odchylky, nikoli standardní a generalizovaná 

data. Kulturální přístup pracuje převážně s hloubkovou analýzou a kvalitativním 

zpracováním dat.  

                                                 
13 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-
574-5, s. 30. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
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3.4 Analýza publika 

 

 Měření a analýza publika se soustředí na dokumentování velikosti a složení 

publika určitého média. Z takto zaměřených průzkumů by měla vzejít data, která 

následně umožní porovnání chování publik jednoho média s publikem nějakého 

jiného. 

 Analýzy hodnotící publikum mají za cíl produkovat souhrnnou mapu diváků 

a jejich chování. Při tvorbě analýz se zaměřují na několik základních ukazatelů16. 

1) Sledují pouze základní a jednoduše ověřitelné demografické údaje diváků, 

jako je věk, pohlaví a tak dále. 

2) Z hlediska chování publika je zajímá pouze, zda si diváci program, který 

sledují, zapnuli cíleně, anebo vysílání byli pouze vystaveni například někde 

na návštěvě, na výstavě nebo kdekoli jinde. 

3)  Analýza sledování médií v čase a prostoru je omezena pouze na denní čas. 

4) Otázka struktury médií se dostává do pole zájmu, jen pokud jde o kapacitu 

nabídnout divákovi či posluchačovi vysílání na místa, kde je chce odebírat. 

5) Ve vztahu k obsahu médií se soustředí spíše na problém, jak rozvrhnout 

jednotlivé vysílací programy. 

  

                                                 
16 ROSS, Karen a Virginia NIGHTINGALE. Media and Audiences: New perspective. Berkshire: Open 

Uviversity Press, 2003. ISBN 0 335 20691 3, s. 8. 
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4 FANOUŠKOVSTVÍ 

 

V této kapitole vymezuji pojmy „fanoušek“ a „fandom“. Zaměřím se na 

význam obou výrazů, popíši specifika fanoušků a fandomu a zmíním se o nebezpečí 

fanouškovství. 

 

4.1 Fanoušci 

 

 Chápání pojmu „fanoušek“ prošlo několika odlišnými formami. V minulosti 

byl fanoušek vnímán spíše v negativním směru. Fanoušci byli spojováni hlavně 

s těmi sportovními, zvláště pak fotbalovými a hokejovými, kteří neměli úplně dobrou 

pověst. Později na ně začalo být nahlíženo jako na pasivní příjemce v publiku, kteří 

jen reagují na podněty vysílané daným médiem. Nejnovější myšlenkou, kterou 

formuloval Henry Jenkins je, že fanoušci jsou součást aktivního publika, které 

odmítá dominantní ideologii masové kultury a dokáže ji přetvořit ve své vlastní 

významy.17  

 Na rozvoj fanouškovství mají jistě vliv i nové komunikační techniky, hlavně 

internet. Fanoušci se spolu střetávají na různých komunikačních sítích a chatech, 

zakládají tematické blogy a webové stránky, kde si sdělují své zážitky a vkládají 

fotky týkající se jejich společné záliby. Mimo takovouto virtuální realitu se i stýkají a 

někteří pořádají třeba velké akce, kterých se může zúčastnit jakýkoli fanoušek, 

s jistotou toho, že bude obklopen lidmi se stejným zájmem.  

 „Fanoušek není ten, kdo je pravidelným divákem určitého programu, ale ten, 

kdo sledování převádí v kulturní aktivitu tím, že sdílí pocity a myšlenky o daném 

programu s přáteli či je součástí nějaké skupiny jiných fanoušků, kteří mají stejný 

zájem.“18 

                                                 
17 Fanoušci jako aktivní publikum. KONSTRUKT: internetový časopis o kulturálních studiích 
[online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.konstruktmag.cz/fanousci-jako-aktivni-
publikum-2/ 
18 JENKINS, Henry. Fans, Bloggers and Gamers. Nex York University Press: New York University, 
2006. ISBN 978-0-8147-4284-6, s. 41. 
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4.1.1 Definice pojmu „fan“  

 

Anglický výraz pro pojem fanoušek, tedy „fan“, vychází z latinského názvu 

„fanaticus“, což znamená „patřící ke chrámu“. Odborníci sice neradi srovnávají 

fanouškovství s náboženstvím, ale nelze se ubránit jistým společným rysům obou 

těchto ideologií.  

 Věřící lidé mají pro připomínku různé „svaté“ předměty, které je provázejí 

jejich vírou. Mají při sobě doma kříž nad dveřmi či křížek na krku, bibli, někteří mají 

i vytvořené modlitební místo. Pravidelně při různých příležitostech, ať už je to před 

jídlem, při setkání lidí nebo večer před spaním, přeříkávají motlitby a uctívají Ježíše 

Krista. Jejich společné příležitosti pro setkávání jsou při bohoslužbách, různých 

setkání věřících a při akcích konaných v rámci oslav nejdůležitějších křesťanských či 

jiných náboženských svátků. 

 U fanoušků se objevují podobné rysy chování. Fanoušci sbírají a následně 

doma schraňují různé připomínky svého idolu. A to ať už jde o jednotlivce, kapelu či 

sportovní družstvo. Vystavují si doma například podepsané fotky, míčky nebo puky, 

vyvěšují si plakáty svého nebo svých oblíbenců a fanoušci s největším štěstím se 

mohou pyšnit třeba i tričkem nebo jakoukoli jinou věcí, které se jejich idol dotkl. 

Stejně jako v náboženství věřící provolávají různé motlitby, mají i fanoušci svá hesla 

a pokřiky, kterými provolávají slávu svým oblíbencům. Bez fanoušků by nebylo 

slavných celebrit. Právě tak by nebylo pána boha bez věřících, protože sláva musí být 

živena existencí právě přítomné i virtuální armády zbožňujících fanoušků“ .19 Tak 

jako věřící i fanoušci se setkávají při různých příležitostech. Nejčastěji samozřejmě 

na místech, kde mají možnost potkat se se svým idolem či oblíbencem. Stýkají se ale 

i v době mimo těchto událostí, kdy třeba příznivci nějaké osoby, filmu nebo tématu 

pořádají společná odpoledne a programy, jichž se může účastnit kdokoli, kdo sdílí 

stejný zájem. 

 

 

                                                 
19 GILES, David. Psychologie médií, z pohledu psychologie. Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-
80-247-3921-2, s. 100. 
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4.1.2 Definice pojmu „fandom“ 

 

 Fandom je výraz pro organizovanou skupinu fanoušků. Jakub Macek ve své 

knize vychází z díla Ivana Adamoviče, který navrhuje pro budoucí diskuzi o podstatě 

fanouškovství využít následující charakteristiky: fanoušci si podle něj vytvářejí 

vlastní významy v produktech komerční kultury a aktivně s nimi pracují, odvrací se 

od pravidel a politiky profesionálních médií, vytváří sociální sítě, neúčastní se 

diskurzu, který o díle probíhá v oficiálních médiích, a zvyšují zájem o funkčnost 

díla/žánru.20 Skupiny fanoušků jsou spíše uzavřené ohledně názorů masové populace 

na téma jejich zájmu, ale jsou to otevřená společenství, která nemají problém 

s přijetím nových členů. 

 

4.1.3 Rozdělení fandomu 

 

 Fanoušky můžeme rozlišovat podle míry jejich aktivity ve vztahu 

k mediálnímu produktu, který je v centru jejich zájmu. A dále podle toho, jak jsou 

aktivní ve vztahu k ostatním fanouškům. Účastníky fandomu dělíme podle aktivity 

k mediálnímu produktu na fanoušky a následovníky. Podle aktivity k ostatním 

fanouškům přívržence dělíme na fanoušky, ctitele a nadšence. 

 

4.1.3.1 Fanoušci  a následovníci 

 

 V tomto porovnání jsou fanoušci vnímáni jako aktivní část publika, která 

vytváří spojení mezi ostatními potencionálními fanoušky a mediálním produktem. 

Programu dělá reklamu a láká tím další k projevení zájmu o něj. Pro autory děl je 

tento typ fandomu, myslím, velmi přínosný, protože k jejich tvorbě láká nové 

zájemce. 

 Následovníci jsou částí publika, která sleduje například vybraný, oblíbený 

pořad pravidelně, ten pořad ji baví, ale více, než tím, že pořad sleduje, se do 
                                                 
20 MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. 
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fanouškovství nezapojuje. Veřejně nedává nikterak najevo, že je příznivcem daného 

programu, ani se neúčastní aktivit a setkání, která pořádá skupina fanoušků.  Pro 

autory pořadu je skupina následovníků jistě podstatná v tom smyslu, že vytrvale 

program sleduje, ale z hlediska zvyšování sledovanosti či zájmu není takovým 

přínosem, protože svou zálibu neventiluje veřejně mezi ostatní lidi.21 

 

4.1.3.2 Fanoušci, ctitelé a nadšenci 

 

„Fanoušci bývají věrnými diváky některých programů nebo celebrit. V 

kontextu mediálního užití jde o poměrně silné konzumenty.“22 Fanoušci aktivně 

nevyhledávají další příznivce jejich oblíbeného programu či osobnosti. Ke svému 

zájmu se veřejně nehlásí, ale ani ho neskrývají. S jinými fanoušky se potkávají běžně 

v průběhu každodenního života, ale jejich přítomnost nevyhledávají.  

 Ctitelé jsou považováni za stále poměrně významné odběratele mediálních 

produktů. Oproti fanouškům už usilují o nějakou komunikaci a blízkost s ostatními, 

kteří mají stejný zájem. Rádi se o tématu baví a vyhledávají literaturu, kterou 

produkují členové fandomu. Ctitelé navazují navzájem i přátelské vztahy a vazby, jež 

mají delší trvání. 

 Nadšenci se soustředí spíše na aktivity s předmětem zájmu spojené než na 

mediální produkci samotnou. „Při užití médií se specializují na úzký okruh produktů, 

zaměřují se na literaturu vytvořenou „nadšenci pro nadšence“ a bývají poměrně 

pevně organizováni.“23  

 Jak je zřejmé z výše uvedeného textu, fanouškovství má různé intenzity. 

Nejnižším stupněm prožívání a projevem příslušnictví k nějakému fandomu je 

preference určitého tématu nebo námětu. Právě tento typ fanoušků mě v mé práci 

zajímal. 

                                                 
21 TULLOCH, J. a H. JENKINS. Science Fiction Audiences: Watching Doctor Who and Star Trek. 
London: Routledge, 1995. ISBN 0-415-06140-7, s. 23. 
22 Fanoušci jako aktivní publikum. KONSTRUKT: internetový časopis o kulturálních studiích 
[online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.konstruktmag.cz/fanousci-jako-aktivni-
publikum-2/ 
23 Tamtéž. 
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5 SERIÁLY S LÉKA ŘSKOU TÉMATIKOU 

 

 Seriály s lékařskou tématikou jsou jedním z nejvíce populárních žánrů 

v televizním vysílání. V těchto, ale i v seriálech obecně, se během jedné epizody 

většinou prolíná více dějových linek a zápletek. To nejdůležitější vyprávění 

v každém díle působí zpravidla jako záchytný bod k udržení zájmu publika do 

příštího vysílání.  

 Seriály s lékařským zaměřením se propojují tematicky i s jinými žánry. 

Například s detektivními příběhy či kriminální zápletkou. Dále se může jednat o 

humorný seriál nebo takzvaný „soap style“ lékařský seriál. Soap opera, neboli 

mýdlová opera, je označení pro seriály s mnoha díly, kde se řeší převážně mezilidské 

vztahy a vazby.24 Příkladem takového seriálu může být kupříkladu Ordinace 

v růžové zahradě.  

 

5.1 Vliv seriál ů s léka řskou tématikou na publikum 

 

 Diváci, kteří sledují seriály s lékařskou tématikou, jsou příběhy seriálových 

lékařů a zdravotníků nějakým způsobem ovlivněni.  Mohou být ovlivňováni v oblasti 

náhledu na různé nemoci, ale i v přístupu k reálným zdravotníkům. 

 Seriály, které se věnují lékařskému prostředí, mnohdy pomáhají jejich 

divákům získat lepší představu o tom, jak to ve zdravotnictví funguje. Zároveň tím, 

že se v jednotlivých dílech řeší konkrétní zdravotní obtíže a nemoci, získávají diváci 

přehled o symptomech různých nemocí. Pokud se u nich později například objeví 

nějaké bolesti nebo se necítí dobře, můžou si vzpomenout na nějaký konkrétní 

případ, který byl řešen v seriálu, vypozorovat, jestli příznaky nejsou podobné a 

eventuelně navštívit lékaře.  

 Nevýhodou seriálů takto zaměřených naopak může být to, že někteří diváci 

mohou vnímat lékaře a zdravotnický personál ze seriálu jako profesionály a 

                                                 
24 ESSEN, M., M. PHILLIPS a A. RILEY. Media Studies for AQA. Oxford: Heinemann Educatione 
Publishers, 2004. ISBN 0 435 109 693, s. 50. 
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neuvědomují si, že se stále jedná pouze o herce a seriál je přizpůsoben průměrnému 

divákovi, a je tudíž potřeba odborné scény trochu zjednodušovat. To potom může 

vést k nedorozuměním při návštěvě skutečného lékaře, kdy se kupříkladu pacient 

s lékařem dohaduje o určené diagnóze, s tím, že doktor v Ordinaci v růžové zahradě 

ale v posledním dílu říkal něco jiného. Takové vnímání zdravotníků a jejich 

rozhodnutí může být mnohdy problematické, protože pacienti pak mohou odmítat 

určenou pomoc a nejsou ochotni přistoupit na jiná řešení. 

 Průzkumy ukázaly, že diváci, kteří sledují seriály z lékařského prostředí 

opravdu velmi často, hodnotí lékaře a medicínskou profesi podobně, jako je jim 

prezentována v televizi. Když televize představovala doktory jako hrdiny, kteří nikdy 

nechybují, průzkum ukázal, že diváci, kteří seriály sledují pravidelně, odborným 

zdravotníkům věřili více, než pouze občasní diváci nebo lidé, kteří takové programy 

nesledují.25  

 

5.2 Seriály podle postav 

 

 Existují dva základní způsoby začleňování postav do seriálu.26 Jedním z nich 

je, že příběhy herců v jednotlivých epizodách se stále vyvíjejí a pokračují ve své 

linii. Rozvíjí se tedy během jednoho dílu více dějových linek a v následujících 

částech seriálu se postupně ukončují a přeměňují. To je ale fáze, která trvá velmi 

dlouho. Takovéto zpracování je pro nás známé hlavně z našich českých seriálů, kde 

na sebe jednotlivé díly stále navazují a jsou propojeny.  

Druhým typem jsou seriály, kde se objevují postavy pouze v jednom díle a 

jejich funkce je ukončena po každé části seriálu. To znamená, že nějaký jejich příběh 

a problém se objeví, rozvine i vyřeší a ukončí pouze v rámci jednoho seriálového 

dílu a úloha dané postavy je pro seriál ukončena. Příkladem, kde funguje takovýto 

způsob práce s postavami je například americký seriál Grey´s Anatomy. 

                                                 
25 FOSS, Katharine Anne. The heroic doctor and the foolish patient: : Constructions of health 
responsibility in medical dramas. Minnesota, 2008. Dizertační. University of Minnesota, 247 s. 
26 FORD, S., A. de KOSNIK a C. Lee HARRINGTON. The Survival of Soap Opera. Mississippi: 
University Press of Mississippi, 2011. ISBN 978 1 60473 716 5, s. 108. 
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5.3 Tvorba seriál ů 

 

 Na rozdíl od Spojených států amerických zatím není v České republice žádná 

škola, která by se věnovala seriálové tvorbě. Ve Spojených státech je dokonce 

několik univerzit, které učí studenty tomuto umění. Scénáristé seriálů v USA jsou 

zřejmě i díky tomu považováni za stejně významné osoby a jsou hodnoceni stejně 

dobře jako tvůrci filmů. Před pár lety tomu tak zdaleka nebylo. Filmoví scénáristé 

těmi televizními dříve opovrhovali a jejich práce se jim nezdála dostatečně na úrovni. 

V USA už tomu teď tak není, ale v České republice tento trend zatím stále trochu 

přetrvává.  

 

5.4 Úspěšnost seriál ů 

 

„K nejúspěšnějším seriálům v České republice v posledních letech patřily 

například Místo nahoře, Pojišťovna štěstí, Ulice, Comeback a Kriminálka Anděl.“ 27 

Z těch z lékařského prostředí pak Ordinace v růžové zahradě a Nemocnice na kraji 

města – nové osudy. Ve Spojených státech amerických jsou nejvíce populární 

seriály: Grey´s Anatomy, Dr. House, Lost apod.28 

 Problémem dnešních českých seriálů v budoucnu může být, že se ve svém 

obsahu příliš zaměřují na osobní vývoj jednotlivých postav a jejich vztahů a ne 

například na jejich profesní činnost a odborné zápletky, jak tomu bylo třeba 

v seriálech režiséra Dietla. Osobní vztahy jsou samozřejmě stále velkým lákadlem 

pro diváka, protože se z nich může poučit a najít v nich sám sebe. Přesto si myslím, 

že zaměření současných seriálů převážně na mezilidské vztahy a prudké zvraty 

v nich i českého diváka postupně omrzí a takzvaně se touto tématikou „přesytí“. 

  

  

                                                 
27 DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 3: Co je to televize, dramatická tvorba, 
zábavná tvorba. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978 80 247 3017 2, s. 85. 
28 Tamtéž. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6.1 Charakteristika výzkumu 

 

 V praktické části bakalářské práce se věnuji popisu a analýze výzkumu na 

téma sledování vybraných seriálů s lékařskou tématikou odbornými zdravotníky, 

který jsem provedla. Výzkum se zaměřoval na odborný zdravotnický personál dělený 

podle pohlaví, věku, medicínského oboru, ve kterém dotyčný dotazovaný pracuje, 

profesní pozice a řídící pozice. Struktura dotazovaných je velmi různorodá, pracuji 

tedy s nereprezentativním vzorkem. 

 Sestavila jsem dotazník, který se zaměřuje na nejznámější české i zahraniční 

seriály s lékařskou tématikou. Původní Nemocnice na kraji města, Nemocnice na 

kraji města po 20 letech, Nemocnice na kraji města nové osudy, Ordinace v růžové 

zahradě I., Ordinace v růžové zahradě II., Rodinná pouta, Dr. House a Chirurgové. 

Respondentům kladu jak uzavřené otázky, kdy mají na výběr z konkrétních možných 

odpovědí, tak otevřené otázky, které umožňují dotazovaným napsat vlastní odpověď. 

 Cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry se nereprezentativní vzorek 

odborných zdravotníků zajímá o seriály s lékařskou tématikou, jak intenzivně je 

sleduje, jakým způsobem, proč a zda má oblíbené postavy. Ačkoli se jedná o 

kvantitativní výzkum, jeho cíle záměrně neformuluji ve formě hypotéz. Nejedná se o 

ověření komplexnějších hypotéz, ale o jednoduché sledování četností zvolených 

proměnných, které operacionalizují problematiku sledování seriálů z lékařského 

prostředí zdravotnickým personálem. 
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6.2 Charakteristika výzkumu a zp ůsob provedení 

 Ve výzkumu jsem se zaměřila na odborné zdravotníky různého věku, 

s různým medicínským zaměřením a profesní pozicí. Na dotazník odpovídali 

zdravotníci z oborů ORL, gynekologie, centrálního operačního sálu, chirurgie, 

anesteziologie, radiologie, rehabilitace, pediatrie a jiných. Odpovídali jak lékaři, 

sestry, instrumentáři, tak ošetřovatelé, sanitáři, zdravotní technici, fyzioterapeuti, 

pediatři a další. 

 Dotazník jsem dala k vyplnění 100 zdravotníkům z pražské nemocnice Motol 

a 50 zdravotním pracovníkům z nemocnice v Neratovicích a 50 z nemocnice na 

Mělníku. Z nemocnice Motol se mi vrátilo všech 100 dotazníků. Z nemocnice na 

Mělníku a v Neratovicích se jich celkem vrátilo 82. Celkový součet vyplněných 

dotazníků, se kterými jsem dále pracovala, a které jsem analyzovala, je tedy 182. 

Respondenti vyplňovali dotazník sami, bez mé přítomnosti. 

 Dotazovaných zdravotníků jsem se ptala na pohlaví, věk, profesní pozici, 

kterou zastupují, medicínský obor, ve kterém pracují a zda jsou na řídící pozici či 

nikoliv. U každého z výše uvedených seriálů jsem se dále ptala, jestli seriál, nebo 

alespoň jeho část, někdy viděli. Na jaké technologické platformě seriál sledovali: 

televizní vysílání, DVD, stažený soubor v počítači, video Stream či nějak úplně 

jinak. Dále jsem se zajímala, s jakou intenzitou seriál sledovali ti, kteří se koukali 

v rámci televizního vysílání. Možnosti odpovědí na výběr byly „vid ěl/a jsem všechny 

epizody; viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem vynechal/a; viděl/a 

jsem asi tak polovinu; viděl/a jsem jen pár epizod; nedíval/a jsem se; jiné“. 

 Poslední dvě otázky byly otevřené. Ptala jsem se v nich na důvod, proč 

zdravotníci seriál sledovali a pokud měli nějakou oblíbenou postavu, vyzvala jsem je, 

aby ji uvedli. Na závěr celého dotazníku jsem zařadila otázku, jestli se respondenti 

dívali někdy na nějaký seriál z lékařského prostředí, který ve výčtu nebyl uveden, a 

pokud ano, tak na jaký. 

 

 



23 
 

6.3 Základní sociodemografické charakteristiky resp ondent ů 

Z celkového počtu 182 dotazovaných zdravotníků tvořili 14 % muži a 86 % 

ženy.  

Graf č. 1: Pohlaví 

 

 Téměř polovinu respondentů zastupují z hlediska profesní pozice sestry 

(46 %). Lékaři tvoří necelou pětinu vzorku (19 %), sanitáři 10 %, fyzioterapeuti 6 %, 

instrumentáři 6 % a ošetřovatelé 3 %. Deset procent respondentů uvedlo, že mají 

jinou profesní pozici, než které byly na výběr.  

Graf č. 2: Profesní pozice 

 

  Skladba respondentů podle medicínského oboru, ve kterém pracují, byla ve 

vzorku následující. 74 dotazovaných (41 %) bylo z oboru ORL. Gynekologů bylo 23 
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(13 %). Další, již ne tak četně zastoupené obory, byly anesteziologie 6 %, 

rehabilitace 6 %, chirurgie 6 %, pracovníci centrálního operačního sálu 5 %, 

pediatrie 3 %, radiologie 3 %. 31 respondentů (17 %) uvedlo, že pracují v jiném 

medicínském oboru, než který byl v nabídce.   

 

Graf č. 3: Medicínský obor 
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Respondenty jsem dále dělila podle toho, zda zastávají řídící či podřízenou 

pozici. 23 zdravotníků (13 %) ze všech dotazovaných bylo na řídící pozici, 159 (87 

%) jich pracovalo na podřízených postech. 

Graf č. 4: Řídící pozice 
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7 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

 Při zpracovávání finálních údajů do grafů jsem pracovala vždy pouze 

s odpověďmi respondentů, kteří se na seriál dívali. Do závěrečných shrnutí tedy 

nezapočítávám ty, kteří seriál nikdy nesledovali. 

 

7.1 Sledování seriál ů podle pohlaví 

 

V této části jsem spojila proměnné pohlaví a sledovanost jednotlivých seriálů.  

Graf č. 5: Sledování seriálů podle pohlaví 

 

N = počet respondentů, kteří seriál sledovali 

N Nemocnice pův.: 172 
 N nemocnice po 20: 116 
 N Nemocnice nové: 49 
 N Ordinace 1.: 143 
 N Ordinace 2.: 101 
 N Rodinná pouta: 62 
 N Dr.House: 132 
 N Chirurgové: 73 
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 Z grafu je patrné, že respondenti, a to jak muži, tak ženy, sledovali vždy 

nejvíce první ze sérií více sériových seriálů. Hlavně tedy původní Nemocnici na kraji 

města a Ordinaci v růžové zahradě I. V dalších sériích těchto seriálů již můžeme 

sledovat poměrně výrazný úpadek ve sledovanosti. Pokles sledovanosti mě ani tak 

nepřekvapuje u Ordinace v růžové zahradě II., protože první série byla už sama o 

sobě dost dlouhá a mohla tak postupně odradit diváky ve sledování dalšího 

pokračování. 

 Více mě překvapuje výrazný pokles sledovanosti u Nemocnice na kraji města 

po 20 letech. První série byla velmi populární, a proto bych očekávala, že většina 

původních diváků bude zvědavá, jakou formou je zpracované pokračování úspěšných 

předchozích dílů.  

 Možné vysvětlení bych viděla v tom, že diváci vlastně za natáčení 

pokračujících dílů nebyli moc rádi, protože si dopředu mysleli, že žádné další, 

moderní zpracování se nevyrovná tomu prvnímu úspěšnému. Z toho důvodu nové 

sérii pak někteří již nevěnovali svou pozornost. 

 Největší pokles pak zaznamenala Nemocnice na kraji města – nové osudy, 

jejíž sledovanost byla oproti původním dílům již opravdu velmi malá.  

 Diváky ze zdravotnického prostředí příliš nezaujal ani seriál Rodinná pouta a 

Chirurgové. Velký úspěch naproti tomu má Dr. House. U mužů je to druhý 

nejsledovanější seriál, kousek za původní Nemocnicí na kraji města. U žen třetí 

nejoblíbenější za původní Nemocnicí a Ordinací v růžové zahradě I. 
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7.2 Sledování seriál ů podle profesní pozice 

 

 V této části jsem spojila proměnné profesní pozice a sledovanost 

jednotlivých seriálů.  

Graf č. 6: Sledování seriálů podle profesní pozice 

 

N =  počet respondentů, kteří seriál sledovali 

N Nemocnice pův.: 172 
 N nemocnice po 20: 116 
 N Nemocnice nové: 49 
 N Ordinace 1.: 143 
 N Ordinace 2.: 101 
 N Rodinná pouta: 62 
 N Dr.House: 132 
 N Chirurgové: 73 
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kteří sledují Dr. House. Hned za těmito dvěma seriály byla nejvíce v oblibě Ordinace 

v růžové zahradě I. Na předposlední příčce, se co do oblíbenosti umístily Nemocnice 

– nové osudy, Ordinace II. a Rodinná pouta. Mezi nejméně sledované patřili u 

fyzioterapeutů Chirurgové. 

 Zajímavé je, že nikdo z instrumentářů se nedíval na Nemocnici – nové osudy. 

Nejvíce jich opět sledovalo původní Nemocnici a Dr. House. O něco méně 

instrumentářů již sledovalo Nemocnici po 20 letech, Chirurgy a Ordinaci I. a II. 

Nepříliš oblíbená byla Rodinná pouta, která měla z řad instrumentářů pouze dva 

diváky. 

 Nejvíce lékařů se dívalo na původní Nemocnici, Ordinaci I. a Dr. House.  

Dále na Nemocnici po 20 letech a Ordinaci II. Téměř o třetinu méně lékařů, oproti 

těm, kteří sledovali původní Nemocnici, se dívalo na seriál Chirurgové. Rodinná 

pouta a Nemocnice – nové osudy byly pro lékaře nejméně zajímavé. 

 Jako téměř u všech profesních pozic i nejvíce sester sledovalo původní 

Nemocnici. O 13 méně se dívalo na Ordinaci I. Množství sester, které sledovaly 

Nemocnici po 20 letech, Ordinace II. a Dr. House bylo téměř vyrovnané. Stejně tak 

se obdobné množství sester dívalo na Nemocnici – nové osudy, Rodinná pouta a 

Chirurgy.  

 U dotazovaných ošetřovatelů, kteří seriály sledovali, se na prvním místě 

sledovanosti umístily hned dva seriály. Původní Nemocnice a Dr, House. Na druhém 

místě pak společně skončily seriály Nemocnice po 20 letech, Ordinace I. a Ordinace 

II. Minimum diváků z řad ošetřovatelů měla Nemocnice – nové osudy, Rodinná 

pouta a Chirurgové. 

 Nejvíce sanitářů sledovalo opět původní Nemocnici. Druhým, těsně za 

původní Nemocnicí nejvíce sledovaným seriálem byla Ordinace I. Třetí, co do 

sledovanosti byla Nemocnice po 20 letech a Dr. House. Poté následovala Ordinace 

II. a Chirurgové. Nejmenší sledovanost měla Nemocnice – nové osudy a Rodinná 

pouta.  

 Zdravotní technik, který odpovídal kladně jako jediný, sledoval pouze 

původní Nemocnici, Nemocnici po 20 letech, Ordinace I. a II.  
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 Ostatní zdravotníci, kteří se nevešli do předem vytvořené kategorizace 

profesních pozic, se nejvíce dívali na původní Nemocnici, Ordinaci I. a Dr. House. 

Dále na Chirurgy, Nemocnici po 20 letech a Rodinná pouta. Nejméně je zaujala 

Nemocnice – nové osudy. 

 

7.3 Sledování seriál ů podle medicínského oboru 

 

V této části jsem spojila proměnné profesní pozice a sledovanost jednotlivých 

seriálů.  

Graf č. 7: Sledování seriálů podle medicínského oboru 

 

N = počet respondentů, kteří seriál sledovali 

N Nemocnice pův.: 172 
 N nemocnice po 20: 116 
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 N Ordinace 1.: 143 
 N Ordinace 2.: 101 
 N Rodinná pouta: 62 
 N Dr.House: 132 
 N Chirurgové: 73 
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Z grafu, který vypovídá o tom, jaké seriály zdravotníci z jednotlivých 

medicínských oborů sledují, a v jaké četnosti, vyplývá, že anesteziologové sledují 

téměř rovným dílem původní Nemocnici, Dr. House, Nemocnici po 20 letech a 

Ordinaci I. Zhruba o polovinu míň se jich dívá na Nemocnici – nové osudy, Ordinaci 

II., Rodinná pouta a Chirurgy. 

Pracovníci z centrálního operačního sálu sledují nejvíce původní Nemocnici, 

Nemocnici po 20 letech, Ordinaci I. a Dr. House. Výrazně menší počet zdravotníků 

z toho oboru se díval také na Nemocnici – nové osudy, Ordinaci II., Rodinná pouta a 

Chirurgy. 

Téměř stejnou sledovanost jednotlivých seriálů jako je u 

pracovníků centrálního operačního sálu můžeme pozorovat i u gynekologů. 

Nejvyšší počet chirurgů se díval shodně na původní Nemocnici, Ordinaci I. a 

Dr. House. Poté následuje Ordinace II. a Chirurgové.  Za nimi pak Nemocnice po 20 

letech, Rodinná pouta a Nemocnice – nové osudy. 

Zdravotníci, kteří se věnují medicínskému oboru ORL dávali při sledování 

vybraných seriálů přednost původní Nemocnici, Ordinaci I. a Dr. Houseovi.  O něco 

méně respondentů se pak dívalo na Nemocnici po 20 letech a Ordinaci II. Chirurgové 

měli o více jak polovinu méně diváků z řad pracovníků ORL než původní 

Nemocnice. Nejméně sledována byla Rodinná pouta a Nemocnice – nové osudy. 

Pediatři sledovali nejvíce původní Nemocnici a Ordinaci I. Na stejné úrovni 

ve sledovanosti byly seriály Nemocnice po 20 letech, Rodinná pouta a Dr. House. Až 

za nimi byla Ordinace II., Chirurgové a jako poslední, s nejmenší sledovaností, 

Nemocnice – nové osudy. Pediatrie je jedinou oblastí, kde Rodinná pouta sledoval 

stejný počet diváků jako Dr. House. U všech ostatních skupin jsou Rodinná pouta až 

za Dr. Housem. 

Zdravotníci z oboru radiologie sledovali většinu seriálů se stejnou četností. 

Stejný počet radiologů se díval na původní Nemocnici, Nemocnici po 20 letech, 

Nemocnici – nové osudy, Dr. House a Chirurgy. Respondenti z tohoto medicínského 

oboru jsou jediní ze všech oborů, kteří se dívali na všechny tři série Nemocnice na 
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kraji města se stejnou četností. Ordinace I., Rodinná pouta a Ordinace II. skončili ve 

sledovanosti až za výše jmenovanými seriály. 

Pracovníci z rehabilitace se nejvíce dívali na původní Nemocnici a následně 

na Nemocnici po 20 letech a Ordinaci I. Na třetím místě ve sledovanosti je Dr. 

House. Na čtvrtém Rodinná pouta a Nemocnice – nové osudy. Na posledních dvou 

příčkách pak Ordinace II. a Chirurgové. 

Zdravotníci, kteří se nezařadili do předem definovaných medicínských oborů, 

nejvíce sledovali původní Nemocnici, Ordinaci I. a Dr. House. Následně pak 

Nemocnici po 20 letech, Rodinná pouta a Ordinaci II. Na posledních místech ve 

sledovanosti zůstali Chirurgové a Nemocnice – nové osudy. 

 

7.4 Sledování seriál ů podle řídící nebo pod řízené pozice 

V této části jsem spojila proměnné profesní pozice a sledovanost jednotlivých 

seriálů.  

Graf č. 8: Sledování seriálů podle řídící nebo podřízené pozice 

 

N = celkový počet respondentů z nadřízených pozic, kteří seriál sledovali 

N Nemocnice pův.: 23    N Rodinná pouta: 10 
N Nemocnice po 20: 21    N Dr. House: 16 
N Nemocnice Nové: 11    N Chirurgové: 9 
N Ordinace 1: 18 
N Ordinace 2: 12 

19%

18%

9%15%

10%
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13%

8%

Nadřízení

Nemocnice pův. Nemocnice po 20 Nemocnice Nové

Ordinace 1. Ordinace 2. Rodinná pouta

Dr. House Chirurgové
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N =  počet respondentů na podřízených pozicích, kteří seriál sledovali 

N Nemocnice pův.: 143 
N Nemocnice po 20: 95 
N Nemocnice Nové: 38 
N Ordinace 1: 125 
N Ordinace 2: 89 
N Rodinná pouta: 52 
N Dr. House: 116 
N Chirurgové: 64 
 

Z grafu, který vypovídá o sledovanosti seriálů s ohledem na řídící a podřízené 

pracovní pozice, lze vyčíst, že zdravotníci, kteří jsou na vedoucích pozicích, nejvíce 

sledovali původní Nemocnici. Poté následovala Nemocnice po 20 letech, Ordinace I., 

Dr. House, Ordinace II., Nemocnice – nové osudy, Rodinná pouta a Chirurgové. 

Nejvíce pracovníků na podřízených pozicích se dívalo na původní 

Nemocnici. Druhý nejsledovanější seriál byla Ordinace I., poté Dr. House, 

Nemocnice po 20 letech, Ordinace II., Chirurgové, Rodinná pouta a Nemocnice – 

nové osudy. 
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7.5 Sledování seriál ů podle v ěku 

 V této části jsem sledovala souvislost mezi sledovaností jednotlivých seriálů a 

věkem jejich diváků. 

Tabulka č. 1 

  
původní 
Nemocnice  

Nemocnice – 
nové osudy 

Ordinace 
II. Dr. House Chirurgové 

19 - 25   7%   100%   

26 - 30 94% 17%       

31 - 40 96% 30%       

41 - 60 95%       27% 

61 - 80 100%   14%     

 

N = počet všech diváků daného věkového rozmezí 

N 19-25   = 15                                              
N 26-30   = 18 
N 31-40   = 54 
N 41-60  = 88  
N 61-80  = 7 
 
 
 V tabulce jsou na ose y věkové hranice, podle kterých jsem diváky dělila. Na 

ose x jsou jednotlivé seriály, které měly buď maximální, nebo minimální sledovanost 

v určité věkové skupině. 

 N je počet všech diváků daného věkového rozmezí. V řádku je vždy žlutě 

označena hodnota u seriálu s absolutně nejmenší sledovaností u dané věkové 

kategorie. Zeleně jsou vybarveny hodnoty u seriálů s největší sledovaností. 

 Z tabulky vyplývá, že diváci ve věku 19 - 25 let měli stoprocentní 

sledovanost seriálu Dr. House. Nejméně se dívali na Nemocnici – nové osudy (1 

z 15). Největší počet zdravotníků, kterým bylo 26 – 30 let se díval na původní 

Nemocnici (17 z 18). Naproti tomu jich nejméně sledovalo Nemocnici – nové osudy 

(3 z 18). 

 Nejúspěšnější seriál pro věkovou kategorii 31 – 40 let byla původní 

Nemocnice, na kterou se koukalo 52 z celkových 54 diváků této skupiny. Nejméně 
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z nich se dívalo na Nemocnici – nové osudy (14 z 54). Nejvíce příslušníků věkového 

rozmezí 41 – 60 sledovalo původní Nemocnici (84 z 88). Nejméně se dívali na seriál 

Chirurgové (24 z 88). Stoprocentní sledovanost měla původní Nemocnice i u diváků 

ve věkovém rozmezí 61 – 80 let. Naproti tomu pouze 1 ze 7 zdravotníků v tomto 

věku sledoval Ordinaci II.  

 Největší sledovanost napříč všech věkových kategorií, kromě té od 19 do 25 

let, měla původní Nemocnice. Ve třech skupinách dělených podle věku měla 

nejmenší sledovanost Nemocnice – nové osudy. Mezi další nejméně sledované 

seriály pak můžeme zařadit i Ordinaci II. a seriál Chirurgové. 
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7.6 Sledování seriál ů podle zp ůsobu 

V této části jsem sledovala souvislost mezi způsobem sledování seriálů a 

věkem diváků. Modře jsem zvýraznila políčka, kdy se alespoň jeden respondent díval 

na seriál jiným způsobem než v rámci televizního vysílání. 

Tabulka č. 2 

  
Nemocni
ce I. 

Nemocni
ce II. 

Nemocni
ce III. 

Ordinac
e I. 

Ordinac
e II. 

Rod. 
Pouta 

Dr.Hou
se 

Chirurgo
vé 

1
9 
- 
2
5 

TV – 12 
(100%) 

TV – 6 
(100%) 

TV – 1 
(100%) 

TV – 12 
(100%) 

TV –10 

(100%) 

TV – 
6 

(100
%) 

TV – 12 
(80%)  
PC – 3 
(20%) 

TV – 7 
(70%) 

 PC -3 
(30%) 

2
6 
- 
3
0 

TV – 17 
(100%) 

TV – 8 
(100%) 

TV – 3 
(100%) 

TV – 16 
(100%) 

TV – 7 
(100%) 

TV – 
5 
(100
%) 

TV – 16 
(100%) 

TV – 7 
(70%) 

 PC – 2 
(20%) 
Stream – 
1 (10%) 

3
1 
- 
4
0 

TV – 52 
(100%) 

TV – 39 
(100%) 

TV – 14 
(100%) 

TV – 42 
(98%)  
Stream 
– 1 
(2%) 

TV – 
30 
(94%)  
Stream 
– 2 
(6%) 

TV – 
20 
(95%)  
Strea
m – 
1(5%) 

TV – 
42(90%
) 

PC – 3 
(6%)  
Stream 
– 2 
(4%) 

TV – 25 
(96%) 
DVD – 1 
(4%) 

4
1 
- 
6
0 

TV – 83 
(99%) 
DVD – 1 
(1%) 

TV – 57 
(100%) 

TV – 26 
(100%) 

TV – 70 
(100%) 

TV –51 

(100%) 

TV – 
27 

(96%)  
DVD 
– 
1(4%) 

TV – 39 

(100%) 

TV – 22 
(92%)  
DVD – 1 
(4%) 

 PC – 1 
(4%) 

6
1 
- 
8
0 

TV – 7 
(100%) 

TV – 6 
(100%) 

TV – 5 
(100%) 

TV – 2 
(100%) 

TV –10 

(100%) 

TV – 
2 

(100
%) 

TV – 5 

(100%) 
TV – 3 
(100%) 
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 Kromě jednoho diváka z věkové kategorie 41 – 60 let, který původní 

Nemocnici sledoval na DVD, se všichni ostatní dívali na všechny tři série 

Nemocnice na kraji města pouze v rámci televizního vysílání.  

 Sledování seriálu přes video Stream se poprvé objevilo u Ordinace v Růžové 

zahradě I. Na seriál se přes internetový server díval 1 divák z věkové skupiny 31 – 

40. Na Ordinaci v Růžové zahradě II. se přes video Stream dívali už 2 diváci ze 

stejné věkové kategorie jako u Ordinace I.  

 Na Rodinná pouta se všichni kromě 2 zdravotníků dívali v rámci televizního 

vysílání. Jeden se koukal přes video Stream a byl ve věku 31 – 40. Druhý sledoval 

seriál na DVD. Ten byl ve věkovém rozmezí 41 – 60. 

 Dr. House někteří poprvé sledovali na staženém souboru v počítači. Přes toto 

médium se na seriál dívali 3 zdravotníci ve věku 19 – 25 a 3 ve věku 61 – 40 let. Dva 

diváci z té samé věkové kategorie seriál sledovali přes video Stream. 

 Na seriál Chirurgové se, kromě klasického televizního vysílání, dívali 3 

zdravotníci ve věku 19 – 25 let na stažený soubor v počítači. Z věkové kategorie 26 – 

30 let se dívali 2 diváci na stažený soubor v počítači a 1 seriál sledoval přes video 

Stream. 1 respondent ve věku 31 – 40 se díval na DVD. Ve věkové kategorii 41 – 60 

let sledoval 1 divák seriál na DVD a 1 přes stažený soubor v počítači. V nejvyšší 

věkové skupině od 61 do 80 let se dívali všichni v rámci televizního vysílání. 

 Překvapilo mě, že těmi, kdo nejvíce sledoval seriály nějakým jiným 

způsobem než klasicky v rámci televizního vysílání, tedy přes video Stream, stažený 

soubor v počítači či DVD, nebyli respondenti v prvních dvou věkových kategoriích, 

tedy od 19 do 30 let. Byli jimi hlavně diváci ve věkové kategorii 31 – 40 let. 

 

7.7 Oblíbené postavy 

 

V otázce oblíbených postav u jednotlivých seriálů jsem se zaměřila na tři 

z nich s největší sledovaností. Tedy na původní Nemocnici na kraji města, Ordinaci 

v růžové zahradě I. a Dr. House.  
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Do celkových výsledků jsem započítávala pouze odpovědi, kde zaznělo 

konkrétní jméno nějaké postavy. Případy, kdy respondent či respondentka na otázku 

neodpověděli, na seriál se nedívali nebo oblíbenou postavu neměli, jsem do finálního 

výčtu nezařadila. 

 

Graf č. 9: Oblíbené postavy I. 

 

N = 120 respondentů 

Jednoznačně nejoblíbenější postavou první série Nemocnice na kraji města, 

byl doktor Štrosmajer, kterého ztvárnil Miloš Kopecký. Druhou nejpopulárnější 

postavou byl primář Sova a těsně za ním doktorka Čeňková a sestra Huňková. 

Následující postavy už získaly výrazně menší počet hlasů. Jsou jimi doktorka 

Králová, doktor Cvach, Blažej a sestra Ina. 

 

 

 

 

 

49%
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11%

11%

5%
4%

2% 1%

Nemocnice na kraji měta 
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Graf č. 10: Oblíbené postavy II. 

 

N = 55 respondentů 

V Ordinace v růžové zahradě I. ztvárňuje nejoblíbenější postavu primáře 

gynekologie Čestmíra Mázla Petr Rychlý. Druhá nejvíce oblíbená byla postava 

doktorky Gity Petrové. Ostatní postavy, které respondenti jmenovali, už byly méně 

frekventované. Byly jimi doktor Hanák, sestra Kamila Váchová, barmanka Lucie 

Hrušková, doktorka Běla Páleníková, sestra Markéta Foltýnová, doktor Frynta a pan 

Valšík. 
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2% 7%
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Ordinace v Růžové zahradě I.

Mázl Petrová Páleníková Lucie Hanák
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Graf č. 11: Oblíbené postavy III. 

 

N = 87 respondentů 

 U seriálu Dr. House byl seznam oblíbených postav velmi krátký. Absolutní 

většina respondentů, kteří se na seriál dívali a na otázku odpověděli, uvedlo jako 

nejoblíbenější postavu doktora House. Jen dva dotazovaní napsali jméno ředitelky 

nemocnice doktorky Lisy Cuddyové.  

 Není nic překvapivého na tom, že dr. House výrazně dominuje v otázce 

oblíbenosti postav, když celý seriál je v podstatě postaven na jeho osobě a 

charismatu. 

  

98%

2%

Dr. House

Dr. House Cuddyová
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8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

 

Respondenti, a to jak muži, tak ženy, sledovali vždy nejvíce první ze sérií 

více sériových seriálů. Hlavně tedy původní Nemocnici na kraji města a Ordinaci 

v Růžové zahradě I. Ze zahraničních seriálů měl největší úspěch Dr. House, který je 

druhým nejoblíbenějším seriálem mužů, hned po původní Nemocnici, a třetím žen, 

za původní Nemocnicí a Ordinací v Růžové zahradě I. 

Sledovanost seriálů podle profesní pozice neukázala příliš odlišností. 

Zdravotníci na všech pozicích nejvíce sledovali původní Nemocnici. Někteří se lišili 

až v seřazení následujících seriálů. Pouze sestry, sanitáři a zdravotníci, kteří spadají 

do kategorie „jiné“ upřednostňují Ordinaci v růžové zahradě I. před Dr. Housem. 

Nejméně sledovanými seriály napříč všemi profesemi byla Rodinná pouta a 

Nemocnice na kraji města – nové osudy. 

V otázce sledovanosti podle medicínského oboru se ukázalo, že pracovníci 

z oboru rehabilitace, centrálního operačního sálu a gynekologie sledovali nejvíce 

původní Nemocnici, Nemocnici po 20 letech, Ordinaci I. a Dr. House. U zdravotníků 

z anesteziologie a ORL se po původní Nemocnici na následujících místech střídají 

Dr. House, Ordinace I. a Nemocnice po 20 letech. Jedině u respondentů z oboru 

radiologie se Nemocnice – nové osudy dělí o první příčku ve sledovanosti s původní 

Nemocnicí, Nemocnicí po 20 letech, Dr. Housem a Chirurgy. Pediatři mají na 

prvních třech pozicích původní Nemocnici, Ordinaci I., Nemocnici po 20 letech, 

Rodinná pouta a Dr. House. Zdravotníci z medicínského oboru chirurgie nejvíce 

sledovali původní Nemocnici, Ordinace I. a Dr. House. 

Je zajímavé, že se neprojevil vyšší zájem o Ordinaci v růžové zahradě u 

zdravotníků z oblasti gynekologie či pediatrie, protože oba obory dostaly v Ordinaci 

velký prostor. Ve srovnání s ostatními obory má naopak Ordinace dost příznivců 

v ORL, kterou sledují ve velké převaze ženy. Návrhem na hypotézu, kterou by 

mohlo být zajímavé více prověřit, je myšlenka, že u diváků seriálů z lékařského 

prostředí je gender důležitější než zdravotnická profese. 

Zdravotníci, kteří jsou na vedoucích pozicích, nejvíce sledovali původní 

Nemocnici. Poté Nemocnici po 20 letech, Ordinaci I., Dr. House, Ordinaci II., 
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Nemocnice – nové osudy, Rodinná pouta a Chirurgy. Respondenti, kteří pracují na 

podřízené pozici, se nejvíce dívali na původní Nemocnici. Druhý nejsledovanější 

seriál byla Ordinace I., poté Dr. House, Nemocnice po 20 letech, Ordinace II., 

Chirurgové, Rodinná pouta a Nemocnice – nové osudy. 

Diváci nejmladšího věkového rozmezí 19 – 25 měli stoprocentní sledovanost 

seriálu Dr. House. Nejméně se jich dívalo na Nemocnici – nové osudy. Ve věkových 

kategoriích 26-30 a 31-40 byla nejsledovanějším seriálem původní Nemocnice a 

nejméně sledovaným Nemocnice – nové osudy. Zdravotníci ve věku 41-60 nejvíce 

sledovali původní Nemocnici a nejméně seriál Chirurgové. Stoprocentní sledovanost 

měla původní Nemocnice i od diváků ve věkovém rozmezí 61 – 80 let. Pouze jeden 

z respondentů této kategorie se díval na Ordinaci II. 

Sledování seriálu přes video Stream se poprvé objevilo u Ordinace v Růžové 

zahradě I. Tímto způsobem ho sledoval jeden divák ve věku 31-40 let. Na Ordinaci 

v Růžové zahradě II. se přes video Stream dívali již 2 diváci ze stejné věkové 

kategorie. Jiný způsob sledování seriálu než v rámci televizního vysílání nejčastěji 

využívají právě respondenti z této věkové skupiny. Výjimkou je seriál Chirurgové, 

na který se dívali zdravotníci všech věkových kategorií kromě té od 61 do 80 let i 

jiným způsobem než jen v rámci televizního vysílání. 

Nejoblíbenější postavou seriálu původní Nemocnice byl doktor Štrosmajer. 

Za ním pak primář Sova a doktorka Čeňková. Diváci Ordinace I. si nejvíce oblíbili 

primáře Mázla a doktorku Petrovou. 98% diváků seriálu Dr. House, kteří na otázku 

oblíbené postavy odpověděli, uvedli doktora House. Jen dva respondenti napsali 

ředitelku nemocnice Lisu Cuddyovou. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé práce bylo analyzovat vztah zdravotníků, jako specifické skupiny, 

k seriálům z lékařského prostředí. 

Sledování seriálů s lékařskou tématikou u profesionálních zdravotníků mě 

zaujalo proto, že profesionální zdravotníci jsou velmi specifické publikum ve vztahu 

k seriálům zabývajícími se touto tématikou. Jsou to odborníci v oboru, který je 

v televizních inscenacích a seriálech mnohdy trochu zjednodušován, aby byl 

přístupný i pro průměrného diváka. 

 Zajímalo mě, jestli seriály z lékařského prostředí zdravotníci vůbec sledují, 

jakým způsobem se na seriál dívají (zda v rámci televizního vysílání, na DVD, přes 

stažený soubor v počítači, na video Stream nebo ještě nějak jinak), s jakou intenzitou 

seriál sledovali, proč se na něj dívali a jestli měli oblíbenou či oblíbené postavy. 

Výsledky výzkumu jsem shrnula do grafů a tabulek a ty nejzajímavější z nich jsem 

využila v této práci. 

Vzhledem k tezím této práce jsem se od nich odchýlila v oblasti porovnávání 

sledovanosti vybraných seriálů v obecné populaci a zaměřila jsem se, s ohledem na 

rozsah bakalářské práce, pouze na porovnávání v profesní skupině zdravotníků.    

Psaní této práce pro mě bylo velmi obohacující. Byla to pro mě první 

zkušenost s psaním textu takového rozsahu. Věřím, že praktické znalosti, které jsem 

během práce s literaturou, vyhodnocování dotazníků a psaní textu nabyla, využiji při 

svém dalším studiu a psaní odborných prací. Do budoucna by bylo jistě zajímavé 

udělat podobný výzkum a zmapovat eventuelní změny ve vnímání a chování 

mladých dívek.  

  



44 
 

SUMMARY 

 

 Účelem mé práce je analyzovat sledování seriálů s lékařskou tématikou u 

profesionálních zdravotníků.  

 Tato práce je složena z osmy kapitol, kdy se každá z nich zabývá různými 

aspekty seriálů s lékařskou tématikou a publika. Úvodní kapitola popisuje vliv médií 

na společnost. 

 Druhá kapitola se soustředí na vztah mezi médii a publikem. Kapitola se 

skládá z pěti částí. První část se zaměřuje na definici publika. Druhá část pojednává o 

náhodném a záměrně seskupeném publiku. Třetí část se zabývá komunikační 

aktivitou publika. Čtvrtá část se zaobírá vztahem mezi médii a publikem. Pátá část 

popisuje čtyři stádia vývoje publik.   

 Třetí kapitola je rozdělena do čtyř částí a charakterizuje analytické přístupy 

k publiku a analýzy publika. První část se zaměřuje na behaviorální přístup. Druhá 

část se soustředí na strukturální přístup. Třetí část pojednává o kulturálním přístupu. 

Čtvrtá část se zaměřuje na analýzy publik. 

 Čtvrtá kapitola se soustředí na téma o fanouškovství. Tato kapitola je členěna 

do šesti částí. V té první pojednávám o fanoušcích všeobecně. Druhá část definuje 

termín „fanoušek“ a třetí část definuje „fanouškovství“. V dalších podkapitolách 

hovořím o dělení fanouškovství, o fanoušcích, následovnících, ctitelích a nadšencích. 

 Pátá kapitola se zaměřuje na seriály s lékařskou tématikou. Kapitola je 

rozdělena na čtyři části. První část se zabývá vlivem seriálů s lékařskou tématikou na 

publikum. V druhé části hovořím o práci s postavou v seriálu. Třetí část se soustředí 

na tvorbu seriálů. Čtvrtá část se zaměřuje na úspěch seriálů.  

 V druhé části mé práce se zabývám výzkumem, který jsem provedla. V první 

kapitole charakterizuji výzkum, jeho náplň a demografické aspekty respondentů. 

 V druhé kapitole detailně analyzuji výsledky výzkumu v oblastech: sledování 

seriálů podle pohlaví, profesní pozice, medicínského oboru, nadřízené či podřízené 
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pracovní pozice, věku a způsobu sledování. Na konci této kapitoly shrnuji oblíbené 

postavy seriálů.  

 Závěry jsou popsány v třetí kapitole, kde shrnuji výsledky výzkumu. Hlavním 

cílem této práce je analyzovat vztah profesionálních zdravotníků k seriálům 

s lékařskou tématikou. 
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SUMMARY 

 

The purpose of my thesis is to analyse watching medical dramas by 

professional medical stuff.  

This thesis is composed of eight chapters, each of them dealing with different 

aspects of medical dramas and audiences. Chapter one is introductory describes the 

influence of media on society. 

Chapter two is focused on the relation of media and audience. The chapter 

consists of five parts. Part one focuses on the definition of audience. Part two talks 

about randomly and purposely aggregated audiences. Part three addresses the issue 

of communication activity of audience. Part four investigates the relation between 

media and audiences. Part five describes four stadiums of evolution of audience.  

Chapter three is subdivided into four parts and characterizes analytical 

approaches to audience and analysis of audience. Part one looks at behavioural 

structural approach. Part two focuses on structural approach. Part three talks about 

cultural approach. Part four focuses on analysis of audience. 

Chapter four concentrates on the topic of fandom. This chapter is divided into 

six parts. In the first one I talk about fans in basic. The second part defines the term 

“fan” and third part defines “fandom”. In the next subchapters I talk about the 

division of fandom, fans, followers, cultists and enthusiasts. 

Chapter five focuses on medical dramas. The chapter is subdivided into four 

parts. The first part deals with the influence on audience by medical drama. In the 

second part I talk about working with the characters in serials. The third part 

concentrates on production of serials. The fourth part focuses on success of serials. 

In the second part of my thesis I focus on the survey I have done.  In the first 

chapter I characterize the survey, its fulfilment and the demographic aspects of the 

respondents.  

In the second chapter I analysed in detail the results of the survey in areas of: 

watching serials according to gender, professional position, medical branch, 
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managing or subordinate work position, age and the way of watching it. At the end of 

this chapter I summarize popular characters of the serials.   

Conclusions are drawn in chapter three, where I summarise the results of the 

survey. The main aim of the thesis is to analyze the relationship of professional 

medical staff to medical drama.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Věk:           …………………………………….. 

Pohlaví:    …………………………………….. 

Profesní pozice (odpovídající zakroužkujte):  Lékař          Sálová sestra          

Ambulantní sestra          Instrumentářka          Ošetřovatel/ka          Sanitář          

Zdravotní technik          Fyzioterapeut 

-►Pokud nepracujete v žádné z výše uvedených pozic, prosím, vypište Vaši pozici 

slovy 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Medicínský obor (vypište slovy):   

………………………………………………………………

………………………… 

Řídící pozice:           

a) Ano 
b) Ne 

NEMOCNICE NA KRAJI M ĚSTA (z let 1978/1981) 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video Stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní 

stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 
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f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

NEMOCNICE NA KRAJI M ĚSTA PO 20 LETECH 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 
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e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

NEMOCNICE NA KRAJI M ĚSTA – NOVÉ OSUDY 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRAD Ě I. 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ORINACE V RŮŽOVÉ ZAHRAD Ě II.  

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

RODINNÁ POUTA  

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

DR. HOUSE 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

CHIRURGOVÉ  

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

Dívali jste se někdy na nějaký seriál z lékařského prostředí, který ve výčtu nebyl 

uveden? 

Pokud ano, uveďte, prosím, jeho název. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


