
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 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. 

 


