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„ „Nebudu vám říkat, co máte zkoumat, co psát anebo k jakým závěrům máte dospět. To je váš 
úkol. Moje jediná instrukce pro vás je, abyste okamžitě zachytil to, co je podle vás správné. 
Nestarejte se, jak budeme reagovat. Nestarejte se, zda se nám to bude nebo nebude líbit. A 
především nemyslete na kompromisy, jichž snad bude třeba, aby vaše doporučení byla přijatelná. 
V této firmě (General Motors Corporation) není vedoucího pracovníka, který by nevěděl, jak 
dosáhnout každého myslitelného kompromisu bez vaší pomoci. Nemůže však dosáhnout 
správného kompromisu, pokud mu neřeknete, co ‘správné’ je.“ Vedoucí pracovník, promýšlející 
své rozhodnutí, by to měl mít před očima napsáno svítícími písmeny.“    
        
         Peter F. Drucker (2002: 210) 
 

 

Úvod 

 

Před rokem 1989 neměla zdravotnická zařízení v ČSSR žádný důvod věnovat se marketingu. 

Zdravotnická zařízení (ZZ) byla zcela řízena státem a vnitřní trh se zdravotními službami byl plně 

regulován. Po roce 1989 se trh zdravotních služeb otevřel. Vstoupily na něj nová soukromá ZZ a 

pozice pacienta se posílila. Pacient si nyní v rámci zdravotního pojištění sám vybírá ZZ, ve kterém 

si přeje, aby mu byla poskytnuta zdravotní péče. Aby se pacient mohl rozhodnout, musí mít 

dostatek informací, které by mu měla jednotlivá zařízení poskytovat formou dobré marketingové 

komunikace. Ne všichni ředitelé ZZ jsou si této nutnosti vědomi, ne všechny managementy se umí 

marketingu věnovat a ne všichni dosahují marketingem potřebných výsledků. Tento stav má 

pravděpodobně dvě příčiny. Prvním důvodem je skutečnost, že „marketing považuje většina 

manažerů ZZ za jakousi přidanou činnost odpovídající propagaci… to však nepostihuje to 

nejpodstatnější z marketingu – tedy strategické tržní řízení portfolia služeb a výkonnosti ZZ.“ (Exner 

2005:167) Manažeři ZZ tímto svým postojem k marketingu tak podvědomě vyjadřují svůj nesouhlas s 

výrokem Philipa Kotlera, že: „Marketing nese hlavní odpovědnost za to, že podnik, v našem 

případě rozumějme zdravotnické zařízení, bude dosahovat ziskového růstu svých příjmů.“ (Kotler 

20:33) Druhý důvod poukazuje na to, že jedním z nejslabších míst ZZ je vesměs nízká kompetence 

českých marketérů, pocházející z nedostatku vzdělání a zkušeností v tomto specifickém oboru. 

(Exner 2005:177) Díky tomu se objevilo volání po profesionálním přístupu k marketingu v nemocničních 

zařízeních z úst některých odborníků jako např. Prof. MUDr. Gladkého, který stál u zrodu prvního 

magisterského studia Management zdravotnictví v České republice, či MUDr. Exnera, uznávaného 

odborníka na strategický marketing ve zdravotnictví.  



 10 

V této práci bych rád podpořil ty hlasy, které upozorňují na nutnost růstu kompetencí 

nemocničních marketérů a profesionálního vedení zdravotnického marketingu ve ZZ 

nemocničního typu. 

Chci také nastínit možnosti přínosu marketingu ve zdravotnictví, poskytnout jednu z možných 

odpovědí na otázku, jak by současná ZZ měla provádět marketing v oblasti zdravotních služeb a 

přitom navrhnout managementu postup a metody k uplatnění marketingu při řízení nemocnic. 

Zároveň se bude tato práce snažit být základní příručkou zdravotnického marketéra, v níž budou 

nastíněny základní body cesty, kterou by se měl ubírat, aby byl pro svou nemocnici přínosem.  

Teoretická část popíše, co obnáší marketing ve ZZ. Tato část vyústí popisem trendů, které se týkají 

činností ve ZZ 21. století. V praktické části se budu věnovat analýze způsobů marketingu ve třech 

ZZ a současně doporučení pro rozvoj marketingu v těchto nemocničních zařízeních.  

Při psaní práce budu vycházet z odborné literatury a také ze svých praktických zkušeností, které 

jsem získal na pozici asistenta ředitele nemocnice, člena marketingově obchodního týmu, který se 

zabýval implementací marketingu a inovací obchodních činností tří fakultních nemocnic v Praze a 

v neposlední řadě v pozici šéfa marketingu a prodeje ve Fakultní Thomayerově nemocnici 

s poliklinikou. 

Z hlediska mé profesní činnosti si uvědomuji, že se marketingu a prodeji musí vybojovat lepší 

místo na slunci, než má nyní.  
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I.ČÁST 
 
 

Kapitola 

1 Marketing  a  obchod 

1.1. Co je marketing? 

 

Slovo marketing se v dnešní době skloňuje snad ve všech pádech. Při dotazování kolegů, zaznělo, 

že marketing je činnost či umění, které je spojeno s reklamou a prodejem. Pro jiné kolegy je 

marketing oblastí opředenou tajemstvím a jeho podstatu zná jen pár vyvolených. Zazněly také 

výroky, že marketing je šarlatánství a pseudověda. Profesor marketingu S. Tamer Cavusgil 

z Bradley University potvrzuje, že managament nemocnic také v jiných zemích postrádá skutečné 

znalosti o tom, co je marketing. Mezi základní představy, které má nemocniční management o 

marketingu, řadí Cavusgil následující čtyři body: „1) Marketing je prodej a reklama. 2) 

Marketing je exotická a drahá aktivita. 3) Marketing je irelevantní v oblasti zdravotní péče. 4) 

Marketing je v souvislosti se zdravotní péčí neetický“. (Cavusgil 1986: 71)  

Co nám vůbec říkají různí znalci o marketingu? Jak ho definují?  Philip Kotler říká, že „marketing 

je hledání a uspokojování potřeb způsobem, který přináší pozitivní hodnoty pro obě zúčastněné 

strany“.(Rektořík 2001 :81) Jaroslav Světlík definuje marketing jako „... proces řízení, jehož výsledkem je 

poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním 

a výhodným způsobem zajišťující splnění cílů organizace“. (Světlík 1994:8) Obě definice říkají 

prakticky totéž. Potřeby musí být uspokojeny na obou stranách. Na straně zákazníka i na straně 

organizace, která služby poskytuje. Vítězem tedy není jen jedna strana, vítězem jsou, dle pravidla: 

vítězství – vítězství (win – win), obě dvě strany. Tedy nemocnice a pacient – klient.. Myslím si, že 

toto je jedna ze stěžejních marketingových myšlenek v 21. století, kterou profesionálové mohou ve 

svých týmech často slyšet.  

Občas je ve společnosti možno také zaslechnout, že marketing je vlastně marketingový mix 4P. 

Pod tímto záhadným symbolem se schovávají čtyři slova symbolizující řadu různých činností. 

„Product, price, place, promotion neboli produkt, cena, místo a propagace.“ (Kotler 20 : 112) Jenže 4P 

jsou jen nástroje marketingu a nikoliv marketing sám. Bylo by velkou chybou zaměňovat 

marketingové nástroje, ať se už nazývají 4P, 5P, 4C či jakkoliv jinak, se samotným marketingem. 
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Definice, které jsem citoval, však podle mých zkušeností nevystihují zcela podstatu a ducha 

marketingu. Osobně se přikláním k názorům, které vyjadřují, že marketing je podnikatelská a 

vědecká disciplína, která slouží byznysu; podnikatelská disciplína přinášející výsledky a vytvářející 

zisk. Tato disciplína není postavena na hromadné reklamě, prodejních slevách, intuici a 

uměleckých voodoo kouzlech, které se vznášejí ve vzduchu. Je postavena na pragmatismu, 

racionalitě i experimentu. Sergio Zyman, bývalý úspěšný šéf marketingu firmy Coca-Cola, 

definuje právě marketing mně blízkým způsobem. Marketing je pro Zymana byznys  a 

podnikatelská činnost, která má za cíl prodat více zboží a služeb.(Zyman 2005: 21, 207)  Marketing je pro 

něho věda, která se nebojí experimentovat, měřit a neustále vylepšovat své produkty a své služby. 
(Zyman 2005:207)   

Marketing mohu tedy definovat jako vědní a podnikatelskou disciplínu, která pracuje s trhem a 

jejímž cílem je co největší prodej s maximální přidanou hodnotou a s co největším ziskem.  

Aby mohl být takovýto marketing úspěšný, musí být jeho srdcem dobrá strategie, která pak řídí 

vše, od nákupu, řízení lidí až po prodej služeb a komunikaci s klienty. Nikoliv jakékoliv 

šarlatánství, ale strategický marketing, který identifikuje a vyhodnocuje příležitost a následně volí 

strategii vedoucí k žádanému postavení na trhu a k zisku. Strategický marketing je v tomto případě 

spojením marketingu se strategií, která pomáhá přistupovat marketérovi na trh koncepčně, bez 

čekání na nějakou náhodu. Své místo zde má samozřejmě také intuice, neboť i největší objevy a 

obchody byly objeveny a uzavřeny s její pomocí.  

Vyvstává tu však otázka, jak mají k výše uvedené definici marketingu přistupovat manažeři 

nemocničních zařízení, pro které zisk není primárním hybatelem a hlavním smyslem veškeré 

činnosti? V tomto případě by měli manažeři nemocnic využívat marketing převážně tak, aby 

primárně pomáhal organizaci sloužit efektivně cílovému trhu a sekundárně podporoval finanční 

výkonnost a zvyšování konkurenceschopnosti organizace.  

1.2. Role marketingu v obchodu 

 

Marketing je v 21. století součástí většiny obchodních činností. Co se tedy však skrývá pod slovem 

obchod? Obchod je pojem velmi široký významem i obsahem. Jedná se o činnost, která člověka 

doprovází od prvopočátku jeho existence. Je součástí jeho života, ať člověk chce či nechce. 

Zeptám-li se někoho, co je vlastně obchod, vynoří se ze stran laiků, i tzv. odborníků, různé 

definice. První definují obchod jako pouhý nákup zboží či služeb. Další zase jako pouhý prodej. 

Kde je tedy pravda? Lenka Pražská ve své knize odpovídá na otázku: Co je to obchod?, velmi 
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výstižně. Říká: „Je to činnost zahrnující nákup a prodej zboží“.(Pražská 2002:27) Obchodem se tedy 

myslí nákup a prodej zboží či služeb. Jakou roli při obchodu však hraje  marketing? Kam ho 

můžeme zařadit? Je součástí obchodu? Osobně jsem přesvědčen, a se mnou také tři oslovení 

představitelé vrcholného managementu nemocnic, jejichž stanoviska k marketingu si může čtenář 

přečíst v praktické části práce na str.67 a v příloze č.2, že marketing je nedílnou součástí obchodu. 

Přesněji řečeno, je součástí prodeje i nákupu. Chci-li něco úspěšně prodat, musím znát trh a vědět, 

co na trhu uspěje a jak zboží či službu co nejlépe prodat zákazníkům, případně jak oslovit a naučit 

kupovat zákazníky naše výrobky či služby. Marketing je však více než pouhý prodej. Lukocsová 

například považuje za marketingovou tržní aktivitu také nákup. (Lukocsová 2004:89) Ústředním úkolem 

marketingového nákupu je mapovat trh dodavatelů a oslovovat ty dodavatele, kteří dají finálnímu 

výrobku či službě punc kvality a optimální ceny. Můžeme tedy říci, že cílem marketingu v oblasti 

nákupu je vyhledávání a volba konečného dodavatele. (Lukoscová 2004: 103) Marketing tak propojuje 

průzkum trhu, podnikatelskou strategii, nákup a prodej v synergický efekt, jehož smyslem je 

dosažení kvalitního výrobku či služby, zisku a spokojeného zákazníka. Tak se stává marketing 

součástí obchodu. Pokud tedy zařadíme obchod jako „Mezičlánek mezi výrobou a spotřebitelem“, 

můžeme obchod postavit na tři pilíře. (Lukoscová 2004: 30) Prvním je strategický marketing, druhým je 

nákup a třetím pilířem je prodej. Marketing prozkoumá trh, vysegmentuje potřeby a navrhne 

službu, která je na trhu žádaná a současně vypracuje strategii na uvedení služby na trh. Nákup se 

zaměří na materiál, zboží, či doprovodné služby v dostatečné kvalitě. A nakonec samotný prodej 

uvede marketingovou strategii v živou realitu. Uvede službu na trh a zpětně marketingu dodá 

informace o úspěšnosti zvolené strategie. 

 Definici obchodu, uvedenou na začátku této části, můžeme tedy trochu předefinovat. Nová 

definice bude znít takto:  

Obchod je podnikatelská činnost zahrnující strategický marketing, nákup a prodej zboží či služeb. 

1.3. Vývoj a úloha prodeje v marketingu 

 

Prodej je už po staletí vrcholem pyramidy, která stojí na tom, co člověk či společnost 

vyprodukovali nad vlastní spotřebu. Prodej je neoddělitelně spjat s nadvýrobou věcí či produkcí 

služeb a je jejich završením.  Proč by jinak člověk či společnost produkovali služby nebo různé 

druhy zboží, kdyby toto vše nechtěli někomu prodat? Jaký by to mělo smysl? Pravděpodobně 

žádný. Co je tedy hlavním úkolem prodeje? Podle Davida Jobbera a Geoffa Lancastera je hlavním 
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úkolem prodeje úspěšně uzavřít obchod a prodat vše, co bylo vyprodukováno a vyrobeno. (Jobber 

2001: 79) 

S příchodem dvacátého století dochází postupně k popření modelu, který platil po dlouhá staletí: 

nápad - výroba - prodej na nejbližším trhu přestává fungovat. Trh se postupně zvětšuje a 

globalizuje a výrobky musí být více prezentovány. Více se přemýšlí nad strategií prodeje, nad jeho 

podporou i nad tím, jaké jsou skutečné potřeby trhu a jeho jednotlivých segmentů, co vyrábět a 

komu to prodat. Tak postupně dochází ke zrodu oboru marketingu jako specifické činnosti, která 

podporuje úspěšnost prodeje a obchodu; oboru, který je vnímán stále více jako součást prodeje. 

Revolučním obdobím ve vývoji marketingu byla 60. – 70. léta 20 století. (Gladkij 2003:348) V tomto 

období dochází paradoxně ke koperníkovskému obratu, kdy firmy postupně přecházejí od 

orientace na výrobky a služby k orientaci na zákazníky a trhy. (Kotler 20: 11-13) Odstartovává se tak 

marketingová orientace, která se snaží naslouchat trhu, myslet z venku dovnitř a nikoliv naopak, 

dle hesla: “My víme nejlépe co chcete a co potřebujete.“, jak tomu bylo doposud. Tato 

transformace však dosud neskončila, ale stále probíhá. 

Samotný prodej je u marketingově orientovaných organizací vnímán jako součást marketingových 

aktivit. (Jobber 2001:21) Marketingu v takovéto organizaci přibývá více řídících a koordinačních 

činností. Přestože marketingové řízení organizace posílilo, je nezbytné, aby prodej a marketing žily 

ve vzájemné symbióze. Marketing totiž ovlivňuje úspěšnost prodeje a výsledky prodeje zpětně 

mění strategii marketingu v oblasti práce s trhem. 

1.4. Koncepce marketingového řízení 

 

Charakter marketingu byl ve svém vývoji ovlivňován mnohými koncepcemi, které vyjadřovaly 

postoj organizace k trhu a k zákazníkovi v dané době. Podle Philipa Kotlera i podle mnohých 

dalších současných odborníků a učitelů marketingu, existuje pět základních koncepcí. Tyto 

koncepce jsou: výrobní, produktová, prodejní, marketingová a sociálně marketingová. (Kotler 2001:33) 

Podívejme se teď blíže na každou z nich: 

1.4.1. Koncepce výrobní  

zastává názor, že zákazníci jako spotřebitelé budou preferovat produkty, které jsou dobře dostupné 

za nízkou cenu. (Kotler 2001:34) Tato koncepce je jistě dobrou strategií, když firma vstupuje na trh. 

Nelze jí ale využít v dlouhodobém přístupu k zákazníkovi. Chování spotřebitelů je poněkud 
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složitější a nedrží se přesně vzorce: Úspěšnost produktu = nízká cena + dobrá dostupnost. Pro 

některé spotřebitele je totiž nízká cena např. známkou nízké kvality. 

1.4.2. Koncepce produktová 

je toho mínění, že zákazníci budou preferovat produkty s největší kvalitou a s novými, inovačními 

vlastnostmi. (Kotler 2001:34) Strategie je to úžasná, ale ani zde nelze uspět s pouhým vzorcem: 

Úspěšnost produktu = vysoká kvalita + inovace. Někteří zákazníci budou například preferovat nižší 

cenu s určitou kvalitou produktu, který má již známé vlastnosti. Dají přednost produktu bez 

riskantních změn. Problémem u této strategie může být stav, kdy se manažeři zaměří na stálé 

inovování produktu a přestanou sledovat potřeby trhu. Jak se říká, zamilují se do technických 

novinek, módních výstřelků  a možností a neuvědomí si, že většina zákazníků nemá zájem např. o 

hodinky, které mají v sobě fotoaparát a rádio, ale koupí si raději ty, které jednoduše ukazují přesný 

čas.  

1.4.3. Koncepce prodejní 

předpokládá, že zákazníci nemají potřebu jen tak sami od sebe něco nakoupit. Strategie se tak zaměřuje 

na proaktivní až agresivní přístup vedoucí ke zvýšení prodejního a propagačního úsilí.  Cílem je spíše 

prodat co se vyrábí, nikoliv soustředit se na skutečné potřeby trhu. (Kotler 2001:35) Marketing v tomto 

případě dělá jenom obyčejnou služku prodeji, neboť se zaměřuje pouze na hromadné reklamy, slevové 

akce, propagaci a boj s konkurencí. 

1.4.4. Koncepce marketingová  

věří, že hlavním úkolem je práce s trhem, jak v určování potřeb a jejich uspokojování u klíčových 

segmentů, tak v hledání atributů a produktů, kterými se bude organizace lišit od ostatních. Cílem 

není v tomto případě boj s konkurencí, ale odlišnost od ní. Tato koncepce má čtyři pilíře: určení 

cílového trhu, vydefinování zákaznické potřeby, využití integrovaného marketingu v prodeji a 

nákupu, a výsledná rentabilita. (Kotler 2001:36) Marketing se zde stává rozhodující silou, která určuje, 

co se bude vyrábět a co se bude prodávat. Tato koncepce je cestou od trhu, tedy od zákazníků 

k organizaci a zpět, což je opakem prodejní koncepce, kde je volena pouze cesta z organizace 

směrem k trhu. 

1.4..5. Koncepce sociálně marketingová  

je stále nová koncepce v přístupu k trhu. Jedná se přesněji o to, že koncepce v tomto případě 

preferuje, aby organizace nejen určovala potřeby trhu a uspokojovala tyto potřeby lépe a jinak než 

konkurence, ale aby se našla cesta, která dodá výrobku či službě přidanou hodnotu, která je 
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přínosná jak pro zákazníka, tak pro organizaci (Kotler 2001:42) a navíc i celkově pro společnost či 

komunitu (obec, okres), ve které se organizace nachází. Vítězové zde mají být skutečně na obou 

stranách. Na straně organizace i klientů/komunity. Hlavním cílem by měla být změna chování 

cílových skupin směrem k zdravějšímu způsobu života, kterou zajistí lepší přístup k informacím 

podporujícím zdravý přístup k lidskému životu (Caywood 2003: 474) Tak je poskytnuta přidaná hodnota 

k službám, které jsou organizací  poskytovány. Marketingový mix, který bude zmíněn ve 3. 

kapitole platí i pro sociální marketing. Hodnotou/produktem, kterou nemocnice poskytuje, je 

v tomto případě změna chování, cenou je úsilí, které bylo třeba na změnu chování vynaložit a 

nákupem je prakticky uskutečněná změna chování cílové skupiny. Nemocnicím bych samozřejmě 

doporučoval, aby se zabývaly mimo jiné právě rozvojem sociálního marketingu.  
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Kapitola 

2 Marketing a obchod v nemocni�ních za�ízeních 

2.1. Marketing v nemocnicích České republiky   

 

Marketing v nemocničních zařízeních není v příliš dobré kondici. Dokazují to velmi chabé 

internetové prezentace nemocnic, nedostatečná práce s médii ve formě public relations, 

roztříštěnost marketingových aktivit, neexistence kvalitních koncepcí a strategií a často nejednotné 

corporate identity nemocnic, o kterém se zmiňuji v části „Marketingová komunikace str. 47“ 

v odstavci č.1 „Řízení značky“.  

Jakoby se nemocnice zaměřily pouze na oblast hospodaření a produkce služeb v domnění, že  

pokud budou poskytovat dobře dosavadní služby, postačí to k pevnému postavení na trhu a 

k úspěchu. Otázka je, jestli se nemocnice nezaměřily jen na přežití v turbulentní politickém 

prostředí naší země, které razantně zasahuje do vnitřního trhu zdravotnických služeb. 

Navíc se vynořují otázky, proč prezentovat služby, které stejně poskytují všichni v podobném 

sortimentu. Možná se nemocnice ostýchají či bojí vyjít ze svého dlouhodobého konservativismu 

směrem k cílené prezentaci jejich výsledků a k prezentaci jejich odlišnosti od okolních nemocnic. 

Nezaujatý pozorovatel se pak může domnívat, že nemocnice vlastně ani nemají své jedinečné 

kvality a hodnoty, které jsou originální oproti ostatním nemocničním zařízením. Snad z tohoto 

důvodu nepřikládají důležitost dobré prezentaci a marketingové strategii, která dokáže přímé 

zákazníky přesvědčit o vyšší hodnotě nemocnice a jejích lepších službách. Důvodem také může 

být, že dobrá prezentace nemocnice klade na zařízení větší nároky, neboť nemocnice musí víc 

hlídat kvalitu svých služeb a shodu mezi realitou a tím, co prezentuje na veřejnosti. 

Některé fakultní nemocnice, převážně pražské a nemocnice pod hlavičkou EUROMEDNET, však 

připustily důležitost zdravotnického marketingu, který je v zahraničí běžně využíván. Marketingu, 

který dbá na to, aby zákazník byl na prvním místě.  Tyto nemocnice zpravidla mají lidi, nebo celá 

oddělení, která se přímo věnují oblasti marketingu. Protože nemají často mnoho financí, které by 

mohly vyčlenit pro tuto oblast, suplují nedostatek odborníků outsorcingovými službami, převážně 

v oblasti marketingové komunikace. Přesněji v oblasti internetové prezentace nemocnice a 

podpůrného servisu týkajících se public relations. Díky tomuto počinu se alespoň okrajově rozvíjí 

marketingový obor také v nemocničních a zdravotnických zařízeních České republiky. Domnívám 
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se, že pokud bude posíleno tržní chování a prostředí v oblasti poskytování zdravotních služeb a 

současně stav, kdy nemocnice budou povinně zveřejňovat citlivá data o kvalitě léčby a pacient si 

bude moci připlácet za nadstandardní služby, zvýší se „boj o pacienty“ a s ním i potřeba využití 

možností marketingu. 

V současné době však musí marketéři nemocničních zařízeních bojovat o smysluplné postavení 

zdravotnického marketingu a dokazovat jeho přínos a význam. Tím musí bojovat také o uznání 

smysluplnosti své vlastní existence. 

2.2. Produkt zdravotních služeb 
 

Produktem nemocničního zařízení je služba, která se zaměřuje na prevenci vzniku nemoci či 

poskytuje nemocnému či zraněnému člověku možnost návratu ke zdraví, jež se definuje jako „stav 

dokonalé fyzické, duševní a sociální rovnováhy – tedy pohody, která je výsledkem souladu ve 

vzájemném působení organismu a prostředí.“ (Tomeš 2003:123) V případě nemocničních zařízení se 

jedná především o stav fyzický a psychický. Zdravotní služby můžeme tedy zahrnout do produktů. 

Přesněji by se mělo říci, že zdravotnické služby vytvářejí produkty, které jsou nejčastěji ve formě 

diagnostických, léčebných a ošetřovatelských služeb.  Tyto produkty jsou hodnotou, kterou nabízí 

nemocnice klientům.  

To, co však skutečně prodává nemocnice klientovi, není zdravotnický výkon v podobě ošetření či 

např. operace, ale pocit zdraví, který je pro něho žádanou hodnotou. Právě o tento pocit fyzické a 

duševní pohody klientovi jde. Ošetřovatelské služby či lékařské zákroky jsou pouze prostředkem 

vedoucím k tomuto cíli. To by si měli marketéři uvědomit a z hlediska tohoto vědomí přistupovat 

k prodeji jednotlivých produktů. 

Dále je třeba mít na mysli, že produkt ve zdravotnických službách může být chápán jak v užším tak 

širším slova smyslu. V nejužším chápání je produktem jen konkrétní lékařský či ošetřovatelský 

výkon, který má nastolit porušenou rovnováhu organismu a zprostředkovat klientovi návrat k 

pocitu zdraví. V nejširším pojetí může být produktem vše, co primární produkt doprovází, jako 

např. místa na parkování, způsob poskytování informací, chování a přístup personálu nemocnice ke 

klientovi, logistika péče o klienta, interiér ambulancí, čekáren, klinik a oddělení, atd.. V tomto 

smyslu můžeme vidět, že celkový produkt, který je klientovi nabízen, je složen z několika složek a 

nezahrnuje pouze lékařský či ošetřovatelský výkon, ale veškerou přidanou hodnotu, která je 

v jednom velkém balíčku klientovi nabídnuta. 
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Samo zdraví je vyšším statkem, ale také produktem s vysokou hodnotou. Nemocniční zařízení by 

si měla být vždy vědoma této skutečnosti a přistupovat k vnitřnímu i evropskému trhu 

v podnikatelském duchu. Tento přístup by měl být dán snahou o vysokou kvalitu služeb, 

partnerský a klientský přístup a finanční růst nemocničního zařízení.  

Je nutno se také zmínit o tom, že zdraví člověka není jen jeho soukromým statkem, ale současně 

veřejnou hodnotou, která má být zpřístupněna všem občanům ČR. Proto jsou zdravotní služby v 

České republice poskytovány v rámci veřejného zdravotního pojištění a dalších zákonů.  

2.3. Vlastnosti zdravotnických služeb  

 
Vlastnosti jakýchkoliv služeb, tedy i zdravotnických , jsou velmi odlišné od vlastností, které má 

zboží v běžném slova smyslu. Zboží si může člověk například před koupí pozorně prohlédnout a 

vyzkoušet, jenže jak si předem vyzkoušet, zda plánovaná operace člověku prospěje či neprospěje. 

Gladkij tvrdí, že „Zvláštností těchto produktů v porovnání se zbožím je to, že nemohou být předem 

vyzkoušeny, často mají nehmotnou podobu (snížení bolesti a utrpení), jsou nepřenositelné na jiné 

lidi, často se projeví až v delším časovém horizontu, jsou obtížně měřitelné.“ (Gladkij 2003:353)  Toto 

tvrzení je pravdivé jen zčásti, neboť některé produkty můžeme díky poskytnutým informacím 

porovnat a až následně se rozhodnout, zda tento produkt „zakoupíme“.  Zdravotnické služby mají 

také další svou specifickou vlastnost. Jakmile si prostřednictvím zdravotní pojišťovny či za přímou 

platbu pacient zakoupí nějakou zdravotnickou službu, tak v okamžiku, kdy ji přijímá, ji současně 

spotřebovává. Možnost zpětné reklamace je někdy prakticky nemožná. Samozřejmě, pokud 

nastane situace, kdy při chirurgickém zákroku zašije operatér do dutiny břišní chirurgický nástroj, 

klient může danou operaci reklamovat a žádat nápravu. Klient si také může stěžovat na chování 

personálu. Pokud však lékaři provedou sterilizaci ženě, která si tento výkon nepřála, je těžké 

reklamovat provedenou službu a žádat, aby tělo klientky bylo uvedeno do stavu, v jakém se 

nacházelo před provedeným klinickým výkonem. Podle Ludmily Janečkové (Janečková 2000:15-18) 

vykazují služby následující charakteristiky a vlastnosti:  

1. Nehmotnost 

2. Neoddělitelnost 

3. Heterogenita 

4. Nevratnost 

5. Zničitelnost 
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6. Nemožnost vlastnictví 

Popišme si teď krátce, co se pod jednotlivými vlastnostmi skrývá. 

Ad1) Nehmotnost – klient si nemůže službu před koupí prohlédnout, vyzkoušet a osahat. Tím má 

velmi ztíženou možnost rozhodování, u jaké organizace je nejlépe si danou službu zakoupit. Přesto 

se může částečně řídit statistickými údaji a informacemi, které jsou o daných nemocnicích 

k dispozici. Statistické údaje však mohou být poněkud zavádějící. Např. mortalita klientů bude u 

fakultních nemocnicí vždy vyšší, než u krajských nemocnic,protože fakultní nemocnice poskytují 

specializované služby právě lidem s velmi těžkými a závažnými onemocněními,  kterým krajské 

nemocnice  samy nejsou schopny nabídnout specializovanou pomoc. Tito lidé pak umírají v místě 

své poslední naděje, ve fakultní nemocnici, a tak nepříznivě ovlivňují  její statistická data o výši 

mortality. Dalším problém statistiky je, že doposud neexistuje jednotné měřítko, kterým lze 

nemocnice mezi sebou porovnávat. 

Přirozeně zde zůstává riziko, i přes znalost statistik, informací a výše uvedených skutečností, že 

zvolená organizace poskytne horší službu, než organizace jiná. Toto pochopení však platí jen pro 

produkt/službu v úzkém slova smyslu. Pokud pojímáme produkt v širším pochopení, jak jsme si to 

popsali v části „Produkt zdravotních služeb“, klient si danou službu může osahat a vyzkoušet. 

Klient hledající místo např. pro plánovanou operaci či porod, bude hodnotit nemocnici podle 

odborností lékařů, podle vybavení nadstandardních pokojů, kde jsou klienti hospitalizováni, a také 

dle chování personálu, který službu poskytuje. Pokud bude klient spokojen, pravděpodobně se 

příště opět vrátí do té nemocnice, ve které  již byl . Toto rozhodnutí však udělá už na základě 

zkušenosti, kterou prodělal. Přesto první rozhodnutí realizuje klient bez předchozí zkušenosti a 

pouze na základě dostupných informací a výše uvedeného způsobu hodnocení nemocničního 

zařízení.  

Klient samozřejmě nemůže zhodnotit samotnou kvalitu medicínského výkonu jinak, než podle 

výsledku, tedy zda se nakonec cítí či necítí zdráv a v pořádku. A navíc tento pocit sám o sobě vždy 

neukazuje na to, zda byl medicínský výkon proveden skutečně kvalitně. Všechny ostatní aspekty 

produktu, v tom nejširším chápání, si však může klient samozřejmě vyzkoušet, může je zhodnotit a 

je schopen se k nim  i vyjádřit.  

Ad2) Neoddělitelnost – nelze prakticky oddělit produkci služby a spotřebu služby. Obojí probíhá 

současně. Jakmile realizuji hospitalizaci a operaci, dochází současně ke spotřebě služby jak 

v úzkém, tak širokém pojetí produktu. 
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Ad3) Heterogenita – způsob, jak se poskytují služby v konkurenční organizaci, se vždy poněkud 

liší od toho, jak je služba poskytována v jiné konkurenční organizaci. V této heterogenitě je ukryt 

jak potenciál konkurenční soutěživosti o klienta, tak i ohrožení, že v případě vydefinování 

jednotných ukazatelů kvality se může zhoršit postavení vlastní organizace. Heterogenita také 

poukazuje na rozdílnost kvality poskytovaných služeb jednotlivými organizacemi. Zatímco u 

výrobků a zboží můžeme udržovat poměrně stálou kvalitu, kvalita služeb více  kolísá. Úkolem 

managementu nemocnice je: udržet kvalitu služby minimálně na definovaném standardu. 

Ad4) Nevratnost – službu, která je už jednou spotřebována, nelze jednoduše a zcela beze zbytku 

vrátit. Spotřeba služby je zpravidla nevratná. Zvláště u operací je to prakticky nemožné. Např. 

Pacientovi, kterému jsme odstranili slepé střevo, nemůžeme vyňatou část střeva vrátit zase zpět na 

původní místo. Samozřejmě jiný druh klinických služeb v určité míře lze částečně vrátit.  

Ad5) Zničitelnost – jakmile se služba prodá, je v daném okamžiku „zničená“, protože při produkci 

služby dochází současně k její spotřebě. (Janečková 2000,17) Pokud jsme spotřebovali danou službu, 

nelze ji vždy a zcela vrátit zpět a obnovit. Příkladem může opět být to co bylo uvedeno 

v předchozím bodě. 

Ad6) Nemožnost vlastnictví – pokud si zákazník koupí zboží, kupuje s ním i práva na vlastnictví a 

užívání tohoto zboží. U klientů, kteří si nakupují službu, je to poněkud odlišné. Při nákupu služby 

si zákazník kupuje „právo na poskytnutí služby“ a to směnou za jím placené zdravotní pojištění. 

Nekupuje si tedy právo na vlastnictví služby. (Janečková 2000,18) 

2.4. Trh zdravotních služeb 
 

Mluvíme-li o marketingu jako o 

disciplíně pracující s trhem, je 

třeba krátce říci: co je trh, jaký 

má vztah ke zdravotnickému 

systému, jaké má principy, kdo 

jsou jeho subjekty a jaký je mezi 

nimi vztah. Trh je prostorem, 

kde se střetávají na jedné straně 

nabídka služeb a na straně druhé 

potřeby klientů či dalších zainteresovaných subjektů ve formě poptávky. Jedna z definicí trhu 

popisuje trh spíše jako tržní matrix, který umožňuje marketingovému stratégovi pochopit 
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Obr.1 . Trh jako tržní matrix (Exner 2005:20) 
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nejrůznější souvislosti a vztahy, které se v tržním prostoru nacházejí. (Exner 2005:20) Na obrázku číslo 1 

je ukázán tržní matrix. Při pohledu na toto znázornění trhu si lze povšimnout, že jeho centrem není 

nemocnice, či jiná nemocnice, dokonce centrem není ani klient. Do centra dění jsou postaveny 

tržní motivy, které hýbou nabídkou i poptávkou. Tento přístup vychází z toho, že se neobchoduje 

s klientem či zákazníkem, ale s jeho motivy. Mezi tyto motivy se řadí nejrůznější potřeby, emoce, 

návyky a hodnoty. Každý, kdo vstupuje na trh ve zdravotnictví, vstupuje na něj na základě 

nějakých motivů. A je jedno, zda se jedná o nemocnici, pojišťovnu, stát, či o klienta. Každý z výše 

vyjmenovaných má svůj vlastní důvod – motiv, proč vstupuje na trh zdravotních služeb. 

Samozřejmě, že v případě akutních zdravotních zákroků se jedná spíše o motivy latentní nebo 

neartikulované.  

Je nutno podotknout, že poskytování zdravotních služeb se v České republice, ale i Evropské unie 

řídí zákony vnitřního trhu. Přesněji - aplikováním vybraných prvků trhu, jako: cenou statku, 

nabídkou a poptávkou a základními subjekty trhu -  kupujícími, poskytovateli služeb a jejich 

uživateli. 

Důležitým kritériem na tomto trhu je cena zdravotnických služeb, kterou částečně reguluje stát, 

v případě, že dané zdravotnické zařízení má smlouvu ze zdravotní pojišťovnou. Podstata podnikání 

u nemocnic a zdravotnických zařízení je tímto jiná, než v běžném hospodářském podnikání. Stát 

zde zasahuje do cenové tvorby zdravotnických služeb, reguluje je a tak udržuje jejich dostupnost 

pro větší část obyvatel. Cena v tomto případě nepoukazuje zcela na hodnotu, kterou přisuzují 

klienti statku, ale je odrazem problematiky vnitřního trhu, který je dán státním rozpočtem, 

politickými autoritami a podmínkami kupujících, tedy plátců.   

Pokud jde o samotnou nabídku a poptávku, pro přesnost zde uvádím jejich definice: „Nabídka je 

množství zboží(služeb), které chtějí firmy prodat za určitou cenu a poptávka vyjadřuje množství 

zboží(služeb), které chtějí kupující koupit na trhu za určitou cenu.“ (Sedláček 2005:19,17)   

Státní zdravotnická zařízení zákonitosti poptávky a nabídky respektují, přesto musí některým 

specifickým menším cílovým segmentům nabízet služby, které nejsou na trhu moc žádané, ale jsou 

potřebné. Tento jev se týká těch medicínských oborů, které jsou pro nemocnice zpravidla ztrátové 

ale pro některé klienty jsou životně důležité. Oproti tomu soukromá zdravotnická zařízení se na 

trhu služeb orientují zcela podle zákona poptávky a nabídky. 

Mezi základní subjekty, které se pohybují na trhu zdravotních služeb, řadíme klienty (uživatele/ 

pacienty), poskytovatele služeb ve formě zdravotnických zařízeních a přímé nakupovatele (plátce) 

služeb, což ve velké míře jsou zdravotní pojišťovny, dále stát a v některých případech také samotní 

klienti. (Křížová 1998:10)  
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Stát, zastupovaný Ministerstvem zdravotnictví, má na trhu zdravotních služeb v České republice 

specifické postavení. Jeho základním úkolem je zodpovídat za efektivní využívání zdrojů ve 

zdravotnictví a za zdravotní péči o obyvatelstvo. Vykonává také funkce ekonomické, regulační, 

kontrolní a zákonodárné ve vztahu ke zdravotnickým zařízením a v neposlední řadě sleduje 

dokonce soutěž zdravotnických zařízení a pojišťoven o získání klientů. Stát prostřednictvím 

Ministerstva zdravotnictví ukládá, skrze příkaz ministra zdravotnictví „č. 52/2005 - Bonusový a 

sankční řád“ (MZČR 52:2005) také fakultním nemocnicím, které jsou přímo řízeny státem, aby 

zveřejňovaly informace z oblasti kvality poskytované péče u vybraných parametrů (např. počet 

hospitalizovaných, mortalita, natalita, nejčastější klinické výkony, výskyt dekubitů,...), dále 

informace z oblasti hospodaření a průzkumy spokojenosti pacientů. Tuto povinnost však neukládá 

krajským nemocnicím, jejichž řízení spadá pod kraje a nikoliv přímo pod Ministerstvo 

zdravotnictví. Klient tak má možnost dnes porovnávat některé vybrané oblasti u fakultních 

nemocnic v České republice. Problémem však je, že klienti nemají v rukou „návod“, který by jim 

osvětloval, jak mohou poskytované informace validně a seriózně zhodnotit.  

Samotný dozor státu nad oblastí zdravotnického trhu plyne nejspíše z vědomí, že svobodný 

neregulovaný trh má na zdravotnický systém negativní dopad, který se týká zvláště ekonomicky 

slabého obyvatelstva. I ten nejliberálnější zdravotnický systém nenechává úmyslně některé své 

součásti podřízeny trhu. Jde jednak o ochranu práva na zdraví u sociálně a ekonomicky slabé 

vrstvy obyvatelstva a současně se zde vyskytují důvody ekonomické. V USA patří mezi programy 

podporované jednotlivými americkými státy např. programy Medicare (určený osobám starším 65 

let) a Medicaid (adresovaný chudým). (Potůček 1995:80) Oba tyto programy byly reakcí na krizi 

svobodného trhu v roce 1965, (Křížová 1998:42) kdy velká část populace neměla přístup ke zdravotní 

péči, jak z důvodu ekonomických, tak i vlivem vlastní nezodpovědnosti. 

2.5. Směna zdravotních služeb  

 

V naší společnosti lze občas zaslechnout, že Česká republika má bezplatné zdravotnictví. Tento 

mýtus je bohužel některými lidmi přijímán a šířen dál, což vytváří živnou půdu pro růst skryté 

agrese proti těm, kteří považují byznys v nemocničních zařízeních za otázku zvýšení 

transparentnosti a efektivnosti. Tento byznys počítá s tím, že lidé řádně platí za poskytování služeb 

a proto musí být s jejich penězi i s nimi samotnými zacházeno co nejlépe. Platba za poskytnutou 

službu je však placena nejčastěji klientem nepřímou cestou tj. prostřednictvím pojišťovny, které 

klient pravidelně odvádí zdravotní pojištění, nebo zdravotní pojištění za klienta odvádí stát . Tím, 

že si člověk občas neuvědomuje tuto skutečnost, může velmi lehce sklouznout k podpoře mýtu o 
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bezplatném zdravotnictví, kde nedochází ke směně, ale pouhé jednostranné charitě ze strany 

nemocničního zařízení a státu.  

Ke směně v oblasti zdravotních služeb ale dochází. Ty se realizují každodenní transakcí v podobě 

směny hodnot mezi klientem a nemocnicí, a také mezi příslušnou zdravotní pojišťovnou/státem a 

zdravotnickým zařízením, které poskytuje klientům potřebnou službu. Uživatelé služeb všeobecně 

uspokojují své potřeby a přání prostřednictvím směny. Aby nedošlo k žádným mylným 

představám o tom, co je či není směna, vypůjčíme si citaci od Gary Armstronga a Philipa Kotlera. 

Ti tvrdí, že:  „Směna je aktem, při němž jedna strana získává požadovaný produkt tím, že za něj 

něco nabídne.“ (Kotler, Armstrong 2004:38) V případě zdravotnictví platí, že člověk se smluvně zaváže 

pojišťovně odvádět platbu zdravotního pojištění pro případ vzniku pojistné události. Pojišťovna, 

jako zástupce pojištěnce, uhradí nemocničnímu zařízení náklady nezbytné na krytí vzniklé pojistné 

události, respektive náklady spojené s poskytnutím potřebné zdravotní péče jejich klientovi. Tato 

směna pak umožní, aby pacient uspokojil své aktuální potřeby, pojící se s jeho zdravím. Úkolem 

marketingu je, aby motivoval vybrané skupiny klientů ke spotřebě služeb právě u jejich nemocnice 

a tak podpořil proces směny vedoucí k výnosům za poskytnuté zdravotnické  služby. Při směně 

hodnot dochází k interakci mezi poskytovateli a plátci, jak je patrné z obrázku číslo 2, který je 

uveden v této části. Máme zde dvě strany: poskytovatele a plátce. Poskytovatel nabízí a distribuuje 

produkt v tom nejširším pojetí, tedy i s přidanou hodnotou. Tento produkt poskytuje pod nějakou 

značkou, přesněji pod svým  jménem. Plátce mu za poskytnutí služby platí. Pokud je plátcem 

klient - pacient, může platit za službu přímou platbou, tedy v hotovosti či nepřímo, prostřednictvím 

své zdravotní pojišťovny. Mezi další plátce řadíme zdravotní pojišťovnu, stát či zaměstnavatele 

klienta. Uvedený dvoustranný vztah, poskytovatel x plátce, může být samozřejmě rozdělen také do 

trojstranného vztahu mezi klienta, pojišťovnu a nemocnici či do čtyřstranného, kdy čtvrtou stranou 

Poskytovatel (prodejce) 
• Nemocnice 
• Kliniky 
• Lékaři 
• Další 

Plátci (kupující) 
• Pacienti 
• Pojišťovny 
• Stát 
• Další 

Přidaná hodnota 
Značka (reputace) 

Peníze,  pacienti 

Informace 
(podíl na trhu, trendy, zpětná vazba) 

Marketing 

Obr.2. Interakce mezi poskytovateli a plátci (Souba 2001:106)  
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je stát či zaměstnavatel klienta. Přesto dávám přednost rozdělení na poskytovatele a plátce, tak jak 

je uvedeno na obrázku, z důvodu, že na trhu zdravotnických služeb je vždy jedna strana, která 

prodává služby a druhá, která je nakupuje, ať přímo či zprostředkovaně. Finální platba za 

provedenou službu se ve většině případů fakturuje jen jednomu plátci. Klientovi, pojišťovně, státu,  

nebo zaměstnavateli.  

Při směně hodnot putují zároveň ze strany plátce k poskytovateli nejrůznější informace, které 

mohou ovlivnit současné a budoucí postavení nemocnice na trhu. Proto je poskytovatel musí 

monitorovat a stále vyhodnocovat. Úlohou marketingu je tyto informace zpracovávat, reagovat na 

ně, vyhledávat nové tržní segmenty a zpětně působit na nákupní chování plátců s využitím všech 

nástrojů a prostředků, které má k dispozici. Současně má marketing působit na zvyšovaní hodnoty 

a důvěryhodnosti jména nemocnice, značky, pod kterou jsou služby poskytovány, má udržovat 

spokojenost klientů, uspokojovat jejich tržních motivy a v neposlední řadě motivovat klienty 

k nákupu služeb v daném zařízení. V této interakci mezi poskytovatelem a plátcem probíhá veškerá 

směna hodnot . 

2.6. Nákupní chování v oblasti zdravotních služeb 

 
Existují určité základní vlivy, které ovlivňují rozhodování zákazníků: kde a u jaké firmy si zakoupí 

produkt? Některé odborné názory se kloní k tomu, že schopnost ovlivnit rozhodnutí zákazníka v 

roli spotřebitele má dobrá pověst a respektované jméno firmy. Oba aspekty jsou obvykle řazeny 

pod pojem „hodnotná značka“. Uvádí se, že všeobecná známost produktu a značky, pod kterou je 

produkt prodáván, spolu s hodnotami, které spotřebiteli produkt dané značky nabízí, patří k silám, 

které nejvíce ovlivňují kupní rozhodnutí spotřebitele. David A. Aaker, odborník na brand 

management, vyzdvihuje především vliv hodnot, které produkt spotřebiteli přináší. Tvrdí, že: … 

„nabídka hodnoty v rámci značky je prohlášení o funkčních požitcích, emočních požitcích a 

požitku sebevyjádření, jež značka zákazníkovi doručí a poskytne mu tak určitou hodnotu. Efektivní 

nabídka hodnoty by měla vést ke vztahu značka – zákazník a být tak hnací silou rozhodnutí ke 

koupi výrobku dané značky.“ (Aaker 2003:82) Hodnota značky pro klienta leží v míře poskytnutí 

pragmatických(funkčních) požitků, např. klient ví, že bude v nemocnici rychle odbaven a nebude 

zbytečně dlouho čekat v čekárně ambulance. To je samozřejmě pozitivní. Dále může hodnota 

značky spočívat v poskytnutí emočního zážitku, kdy klient zažívá pocit, že je jeho osobnost 

personálem organizace respektována a konečně v možnosti tzv. sebevyjádření klienta. 

Sebevyjádření může nabývat například formy: „Jsem starostlivý rodič a proto chci dát své dítě do 

této nemocnice, protože vím, že tady jsou nejlepší. Záleží mi na tom kde budou léčit mé dítě“. 
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Klient tak vyjadřuje sám sebe a hodnoty, které vyznává. V tomto případě hodnoty pečlivého a 

starostlivého rodiče. Všechny tyto tři prožitky, které nabízí nemocnice pod svým jménem / 

značkou, mohou ovlivňovat rozhodnutí klienta, tak jak je znázorněno na obrázku číslo 3, který pro 

přehlednost čtenáři prezentuje již zmíněný Aakerův názor. Jakým způsobem bude tyto hodnoty 

nemocnice už propagovat a realizovat, je čistě 

na strategii marketingu a veškerých opatřeních, 

které management nemocnice zvolí, aby 

ovlivnil rozhodnutí klienta požadovaným 

směrem. To je jeden z příkladů propojení 

značky, jména a poskytovaných hodnot ve 

formě nabízených prožitků. 

Tuto teorii potvrdil audit jedné značky 

z potravinářské oblasti, kterou v roce 1999 

provedla agentura DATAMARK. (Připová 2000:139-

143) Z výzkumu vyplynulo, že právě nabídka 

hodnoty v podobě funkčních a emoční požitků, 

dále pak známost značky a vnímání její kvality, ovlivňují kupní rozhodnutí spotřebitele, který se 

pak rozhodne pro nákup značky, která se mu jeví jako nejhodnotnější. Společnost Total Research 

při průzkumu 700 značek ve studii EquiTrend přidala k daným třem vlivům také zákaznickou 

spokojenost. (Aaker 2003:260,261) Výsledky výzkumu tak podpořily přesvědčení, že známost, nabídka 

hodnot, kvalita požitku a spokojenost s poskytnutým požitkem ovlivňují společně kupní rozhodnutí 

klienta. 

Je však přípustné posuzovat jméno nemocnice stejně, jako značky komerčních firem? Na tuto 

otázku můžou odpovědět kladně všichni zástupci a marketéři nemocničních zařízení, které mají své 

jméno, tedy i značku. Nemocnice a firma se totiž řídí stejnými ekonomickými a obchodními 

zákonitostmi.  

Další otázka, která se naskýtá v souvislosti s tímto tématem je, zda si pacient může vybrat, v které 

nemocnici si zakoupí produkt, nebo zda je determinován spádovou oblastí, do které patří. V dnešní 

době platí zásada, že si pacient může vybrat nemocnici, v níž si zakoupí poskytnutí služeb. Tato 

zásada platí jak pro občana České republiky, tak pro klienta z Evropské unie či USA. V žádném 

případě není determinován spádovou oblastí nemocnice, která je stanovena pro dostupnost pomoci 

z hlediska urgentní péče. Fakt nezávislosti pacienta podporuje myšlenku, aby se nemocnice 

zabývaly získáváním těch spotřebitelů, kteří jsou schopni zvažovat, v které nemocnici chtějí 

podstoupit ošetření či komplikovanější léčbu. 

Plánovaná operace, porod či plánované ošetření / 
potřeba pocitu zdraví, lékařské asistence a pomoci 

Rozhodnutí o využití nabídky služeb u určité značky / 
určité nemocnice 

Prožitek sebevyjádření 
 

Funkční prožitek 
 

Emoční prožitek 
 

Obr.3. Model 3 prožitků: 
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Tyto skutečnosti vybídly ke zkoumání vlivu dobrého jména nemocnice na rozhodování 

spotřebitele zdravotnických služeb (pacienta). V prosinci roku 2005 a během ledna 2006 jsem 

provedl drobný dotazníkový výzkum zabývající se tím, zda dobrá pověst (jméno) ovlivňuje 

rozhodnutí pacienta směrem k nákupu služeb u dané nemocnice. 92% respondentů uvedlo, že si 

myslí, že rozhodnutí pacienta je ovlivněno dobrým jménem a dobrou pověstí nemocnice. Také 

respondenti z Prahy potvrdili prostřednictvím metody focus group, že dobré jméno nemocnice 

ovlivňuje jejich rozhodnutí o tom u jaké nemocnice využijí nabídky služeb v případě plánovaného 

ošetření či operace. Respondenti pocházející z Moravy, z oblasti, kde jsou dvě okresní nemocnice 

v okolí 30 – 40km, uvedli oproti respondentům z Prahy, že v případě  plánovaného ošetření či 

operace využijí nabídky služeb nejblíže dostupné nemocnice. Pouze v případě velmi vážné nemoci 

či úrazu, která žádá více specializovaný odborný přístup, vyhledají nemocnici, která má dle nich 

velmi dobré jméno a pověst. Tyto závěry poukazují na nezanedbatelný vliv dobrého jména 

nemocnice na „kupní“ rozhodnutí klienta. S podrobnějšími výsledky tohoto výzkumu se může 

čtenář seznámit v praktické části této práce na str. 65 a v příloze č.2.  

Celkově můžeme říci, že dobrá image nemocnice vytváří důvěru pro prodej služeb formou nabídky 

všech tří již vyjmenovaných požitků a tak redukuje vnímané „nákupní“ riziko. (Boučková 2003:318) 

Existují však ještě hlubší vlivy, které ovlivňují u zákazníků rozhodnutí koupit daný produkt ve 

formě zboží či služby? Obchodní psychologie tvrdí, že ano. Tyto vlivy vycházejí ze samé podstaty 

lidské psychiky. Přesněji z jejích potřeb. Klíčem k růstu a ziskovosti v konkurenčním prostředí 

zdravotnických zařízení nemocničního typu je právě schopnost určit a uspokojit nenaplněné 

potřeby uživatele služeb dříve, než to udělá konkurenční organizace, protože potřeby vedou 

člověka směrem k nákupu produktu, který uspokojí jeho momentální potřebu.  Doktor Abraham 

Maslow, klinický psycholog, zformoval pět základních potřeb:  

1. „Fyziologické potřeby“ (Schiffaman 2004:111) – jedná se o základní potřeby člověka, které ho 

udržují při životě a zdraví. Pokud není většina těchto potřeb naplněna, je ohrožena jeho 

základní existence. Mezi tyto potřeby řadíme potřebu jídla, vody, vzduchu, sexu a přístřeší.  

2. „Potřeby bezpečí a jistoty“ (Schiffaman 2004:111) – tyto potřeby vedou člověka k tomu, aby hledal 

ve svém životě to, co mu přináší stabilitu, řád a pocit ochrany a bezpečí. 

3. „Společenské potřeby“ (Schiffaman 2004:111)   – tyto potřeby lze definovat také jako sociální, 

neboť se týkají vztahů mezi lidmi. Mnoho filosofů a sociologů definovalo během staletí 

člověka jako tvora společenského. Člověk totiž potřebuje ke svému růstu a vývoji 

společnost druhých lidí. Člověk potřebuje v tomto společenství pro svůj zdravý vývoj 

přátele a vědomí, že je milován.    
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4. „Potřeby ega“ (Schiffaman 2004:111)   – lidské ego, základ lidské vědomé osobnosti, má přirozeně 

také své potřeby. Mezi potřeby ega můžeme zařadit  potřebu úcty, respektu, společenského 

postavení a prestiže.  

5. „Seberealizace“ (Schiffaman 2004:111)  – tato potřeba se týká samotného překročení stínu 

lidského já. Člověk při své seberealizaci využívá svého vlastního tvůrčího potencionálu, 

který rozvíjí jeho psychiku. Hlavním smyslem této seberealizace je sebeuspokojení ať ve 

službě druhým, nebo v prosté činnosti, která dává smysl jen samotnému člověku. 

Těchto pět potřeb motivuje člověka k nejrůznějším rozhodnutím a následnému chování. Je důležité 

vědět, že člověk má v těchto jednotlivých úrovních potřeb také své priority. Jedinec totiž 

uspokojuje nejdříve své základní fyziologické potřeby a až je uspokojí, ozvou se v něm potřeby 

vyšší, které ho motivují k dalším rozhodnutím. A tak člověk postupuje dál a dál až k potřebám 

vyšším, týkajícím se seberealizace.  

Marketér ve zdravotnickém zařízení si musí uvědomit, že potřeby člověka, který má akutní potřebu 

navštívit nemocnici z důvodu zranění či nemoci, se nejprve pohybují v oblasti prvních dvou  

skupin potřeb: fyziologických a potřeb bezpečí a jistoty. Takový člověk pravděpodobně vyhledá 

pomoc v nejbližší nemocnici a nebude zvažovat, kde se nechá a nebo naopak nenechá ošetřit. 

Osoba, která má však čas si promyslet, u kterého nemocničního zařízení chce být ošetřena, 

případně operována, bude motivována primárně potřebami vyšší úrovně. Přesněji potřebami ega, 

sociálními potřebami a dokonce potřebami seberealizace. Takový člověk může být velmi dobře 

ovlivňován dobrým jménem nemocnice a jejího image. 

Klienti však nevolí jen podle potřeb, ale také podle svých návyků, mediální známosti zařízení a 

v neposlední řadě také podle přidaných hodnot, kterém jim může nemocniční zařízení nabízet 

v podobě vlídného zacházení, pečlivého informovaní pacienta během hospitalizace nebo v podobě 

podpory klubu pacientů s určitým onemocněním. (Exner 2005:21) Tuto skutečnost opět potvrdil již 

zmíněný výzkum. Zde je opět místo pro ovlivnění klienta směrem k nákupu služeb nemocnice a 

současně je zde prostor, ve kterém se může nemocnice odlišit od konkurence.  
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2. 7. Zdravotnická zařízení České republiky a marketingové prostředí na trhu 

Evropské unie 

 

Se vstupem České republiky (dále jen ČR) do Evropské unie (dále jen EU) se zvýšilo prestižní 

postavení nemocničních zařízení (dále jen NZ). Nemocnice začaly být akceptovány po odborné 

stránce a také po stránce partnerské v rámci různých mezinárodních projektů. Současně se ocitly na 

poli sílící konkurence a to hlavně ze strany rodících se soukromých zdravotnických zařízení, za 

kterými stojí často zahraniční investoři. Tím jsou NZ stále více tlačena ke komerčnímu chovaní, 

aby uhájila svou pozici na rozvíjejícím se trhu zdravotnických služeb. Samotný trh zdravotnických 

služeb, přestože je regulován pravidly ČR, nutí NZ k novému modelu chování, které je stavěno na 

inovacích, marketingu a kvalitě. Tímto přístupem si NZ nejen upevňují svou pozici na trhu, ale 

současně přitahují zájem tuzemských a zahraničních pacientů a dokonce investorů. 

Současně se urychlil vliv stárnutí obyvatelstva EU a rostoucího počtu nezaměstnaných na dalším 

zatěžování zdravotnického systému zemí EU. Manažeři NZ jsou tak postaveni před mnohé výzvy a 

musí hledat nové cesty, na kterých uhájí smysl a budoucnost svého zdravotnického zařízení 

v prostoru vlastní země i v prostoru EU. 

Jaké možnosti manažerům nabízí a jaké požadavky na ně klade EU v rozvoji činností 

nemocničních zařízení? 

2.7.1. Tři body ovlivňující hospodářskou činnost nemocničních zařízení 

Základní orientaci manažera NZ bychom mohli pomyslně postavit na třech zásadách, které se 

vzájemně prolínají:  

1) První zásadou je princip solidarity, na kterém staví státy EU svou ekonomickou spolupráci a 

sociální činnost. 

2) Druhou zásadou jsou základní svobody trhu, související s tzv. Římskou smlouvou, které se 

modifikovaně uplatňují také na poli zdravotnictví. Jedná se o: „svobodu pohybu, zboží, služeb 

a kapitálu.“ (McKee 2003:15) Tyto základní svobody výrazně ovlivňují fungování NZ a jejich 

poslání ve formě poskytování zdravotních služeb občanům EU. Je naprosto evidentní, že se NZ 

ČR stále více ocitají v ekonomickém prostředí, kde sílí tržní liberální vliv. V následujících 

řádcích si ukážeme zmíněnou svobodu, která je přizpůsobená oblasti zdravotnictví. 

Má následující formu:  
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- volný pohyb poskytovatelů zdravotních služeb 

- volný pohyb pacientů 

- volný pohyb zdravotnického personálu 

- trh se zdravotním pojištěním  

Tyto svobody ovlivňují také fungování a budoucnost zdravotnických zařízení nemocničního 

typu, na které se v této práci zaměřuji. 

3) Za třetí zásadu považuji tři principy ustanovené pro reformu a rozvoj zdravotní péče, které 

v roce 2002 přijala Evropská rada v Barceloně: jsou jimi vysoká kvalita péče, dostupnost a 

finanční stabilita systému zdravotní péče. (Cabrnoch 2004:3) 

V následující části, se pokusím více popsat vliv jednotlivých bodů na činnost NZ. 

 

2.7.1.1. Solidarita 

Zdraví je jednou z nejcitlivějších oblastí života a starost o ně  se dotýká každého z nás. Každý chce 

být v případě potřeby řádně ošetřen a přeje si dostat tu nejlepší péči, kterou současné zdravotnictví 

nabízí. Naplnění této naší potřeby je umožněno, bez ohledu na naše ekonomické postavení, 

principem solidarity, na kterém je zdravotnictví v EU postaveno. Solidarita říká, že společnost 

nemůže nechat člověka bez pomoci jen proto, že si ji není schopen zaplatit. Důvodem solidární 

pomoci společnosti a podpory solidarity jsou tři skutečnosti. V prvé řadě je „nemoc 

charakterizována jako stav nouze, za který není nemocnému kladena vina a ani odpovědnost.“ 

(Křížová 1998:15) Druhým důvodem je, že zajištění lékařské pomoci bylo ustanoveno v Evropské 

sociální chartě v článku 13. (Tomeš 2003: 213) Ta zavazuje členské země EU k plnění článku 13 a tím 

k solidaritě. A konečně za třetí je solidarita podpořena nařízením Rady EHS 1408/71 a 574/72  

týkající se sociálního zabezpečení. (Švec 2005:5) Problémem ale je, že nařízení 1408/71 a 574/72 se 

netýká občanů států, které nejsou členy Evropské unie. Proto dochází někdy v NZ k nejrůznějším 

paradoxům v oblasti celkové solidarity. 

Jak občanu ze země EU, tak občanu ze státu, který není členem EU, se dostane vždy nezbytné 

lékařské pomoci. Žádají-li ale o ambulantní ošetření, či jiný výkon, který není veden za účelem 

přímé záchrany života, zaplatí občan státu EU za výkon a ošetření výrazně menší poplatek, než 

občan z "nečlenského" státu. Tak může docházet paradoxně k diskriminaci, kdy např. chudší 
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člověk platí obrovské částky za léčbu, kterou je nucen splácet po částech, kdežto ekonomicky 

silnější občan EU svou platbu občas nálepkuje slovem: almužna. Jen pro srovnání. Taxa u občana 

země EU je stanovena cenovým věstníkem ministerstvem financí 1/2005 od 0,89 h – 1,10 Kč (s 

DPH)/ bod, kdežto pro občany ze zemí, které nejsou členy EU a nejsou pojištěni, je stanovena cena 

3Kč/bod. (Směrnice FNB 2005:2-4)  Přestože výsledná platba je velmi rozdílná, a poněkud diskriminační, 

musí nemocnice, při stanovení výpočtu platby za provedenou službu respektovat danou legislativu 

a nařízení EU a stanovit rozdílné ceny. Otázkou pak zůstává, zda je možno nastolit, na základě 

tohoto drobného příkladu, v sociálním státě skutečnou solidaritu pro všechny občany, bez ohledu 

na to, zda jsou z členského či "nečlenského" státu EU, či jen omezenou solidaritu adekvátní 

k daným legislativním normám a možnostem? Možná právě tato skutečnost poukazuje na konec 

myšlenky štědrého sociálního státu. Ten se musí postupně změnit na stát společenský s participací 

občanů, kteří zakládají nejrůznější spolky a nadace, jež jsou schopné částečně pomoci lidem, kteří 

nedosáhnou na sociální a zdravotní pomoc, z nejrůznějších důvodů:  nejsou občany ČR, pocházejí 

z "nečlenského" státu EU, který je zmítán občanskými válkami či chudobou,  mají statut uprchlíka, 

emigranta, či prostě jen cizince.  

 

2.7.1.2. Svoboda trhu 

Tato část se bude týkat jednotlivých svobod, které byly vyjmenovány v bodu 2. 

 Volný pohyb poskytovatelů zdravotních služeb a trh zdravotních služeb 

Volný pohyb poskytovatelů zdravotních služeb může mít podobu zřizování různých poboček 

nemocnic a zdravotnických pracovišť v zemích EU. V tržním prostoru EU staví NZ však 

nejvíce na své akreditaci a na dobrém marketingu, který dokáže o kvalitě zařízení informovat 

občany EU. Tím zahajuje zdravotnické zařízení postupný ofenzivní vstup na trh EU. Růst 

konkurence tak nepřímo působí na zlepšování kvality péče a na přeměnu dosavadního 

nabídkového systému v systém poptávkový. To souvisí samozřejmě také s identifikací nových 

potřeb obyvatel EU a s vývojem trendů v oblasti řízení zdravotní péče. Právě díky tomu se 

v ČR postupně rozvíjejí disciplíny jako zdravotnický management a zdravotnický marketing. 

Se vstupem na trh EU dochází také k transformaci způsobu plateb za poskytnutou zdravotní 

péči. Zatímco dříve proplácelo nemocnici ošetření občanů jiné země Ministerstvo 

zdravotnictví, nyní hradí péči pojišťovna daného občana a to tak, že ji zaplatí v první fázi česká 

zdravotní pojišťovna, která se pak vypořádá se zahraniční pojišťovnou. (Švec. Mezinárodní smlouvy 2005) 



 32 

Tento způsob platby vede pojišťovny ČR k podnikatelskému úsilí směřujícímu k získávání 

zahraničních pacientů. 

 Volný pohyb pacientů (Mobilita pacientů) 

S volným pohybem zaměstnanců a občanů EU se otevřela zákonitě otázka volného pohybu 

pacientů. Na tento rozvíjející se trend reagovala preventivně konvence o biomedicíně, která 

stanovila základní práva pacientů. (Haškovcová 2002:103) Dalším bodem bylo zavedení Evropského 

průkazu pojištěnce podporující společný přístup k identifikačním údajům pacientů všem 

zdravotnickým zařízením v EU. Nakonec byly stanoveny základní podmínky pro způsob 

proplácení poskytnuté zdravotní péče, což bylo částečně osvětleno výše. Přesto je politika EU 

v oblasti pohybu pacientů a způsobu předávání informací stále ještě nejednotná. (Bláhová 2005)  

Možnost volného pohybu pacientů posílilo současně jejich postavení. Toto posílení iniciovalo 

změnu paternalistického vztahu českého lékaře a zdravotníka vůči pacientovi na vztah 

partnerský. Dnešní pacient je více informován o problematice, zná svá práva a tlačí 

zdravotníky do větší kvality zdravotní péče. Přesto stále dochází ke vztahovým barierám mezi 

zdravotníky a pacienty, nevyjímaje z toho ani pacienty zahraniční. První bariérou je stále 

přítomný paternalistický vztah lékaře k pacientovi a způsob nakládání s informacemi o 

pacientovi. Tento problém se týká všech pacientů. Druhou bariérou je častá bariéra jazyková. 

Zahraniční pacienti narážejí stále na neznalost cizích jazyků, která je překážkou pro zdravou 

komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem. Jak ale vyplývá z různých informací, jsou 

pacienti přesto více a více ochotni cestovat za léčbou do zahraničí, tedy i do ČR, pokud jim 

bude nabídnuta kvalita, komfort a dostatečná rychlost léčby. Čeští pacienti však tento 

nastolený trend stále neakceptují. Pravděpodobně stále netuší, že pokud jim naše nemocnice 

nemůže poskytnout adekvátní a vhodnou léčbu, může jim být poskytnuta v 

kterékoliv nemocnici EU. Je to snad tím, že se české pojišťovny nerady zmiňují o těchto 

možnostech? Princip svobodného pohybu přece spočívá ve svobodné volbě NZ, kde bude 

pacientovi poskytnuta taková zdravotní péče, kterou vyžaduje jeho stav, či kterou vyžaduje pro 

svůj komfort a je ochoten za tento komfort zaplatit. Přesto je tato svoboda pohybu stále ještě 

trochu omezena. Pacient si může vybrat, kde chce být léčen, ale jeho pojišťovna musí mít 

smlouvu s daným zdravotnickým zařízením. Pokud ji nemá, pojišťovna nemusí proplatit léčbu 

pacienta. 

 Volný pohyb zdravotnického personálu  

Přestože se zpočátku očekával úbytek mozků – kvalitního zdravotnického personálu – jeho 

odchodem do zemí EU, očekávání se nenaplnilo. Přesto bych však poukázal na nutnou 



 33 

opatrnost v úsudku. Malý úbytek lze přisoudit vlivu nedostatečné jazykové vybavenosti lékařů, 

kteří již mají praxi a byli by tak schopni dostát požadované kvalitě. Mladá generace lékařů 

zatím dozrává a spíše než práce, využívá zahraničních praxí jako možnosti poznat moderní 

zahraniční zdravotnické prostředí. Díky tomu, že západní členské země EU nabízejí 

zdravotníkům vyšší platy, se dá očekávat, že tento trend ještě nastane a české nemocnice tak 

budou nuceny více přijímat zdravotníky ze třetích států, nežli je přijímají doposud. Další trend, 

který posílí volný pohyb zdravotnického personálu, je přibývaní stárnoucích zdravotnických 

pracovníků oproti zdravotníkům mladým. Souvisí to obecně s trendem stárnoucího 

obyvatelstva. (Křížová 1998:108) Můžeme tedy očekávat, že země EU se budou snažit přilákat do 

svých zemí nedostatkové mladé odborníky z jiných členských států. Problémem pak může být 

pokles prestiže NZ v případě, že přijde o své klíčové mladé odborníky.   

2.7.1.3. Principy zdravotnických služeb 

Tato část se bude týkat principů, na kterých by měla NZ stavět a které by měl manažer brát 

v prostoru EU v úvahu . Jedná se o: 

 vysokou kvalitu péče – se vstupem do EU se změnily normy pro provozování zdravotnických 

služeb a klade se větší důraz na získávání mezinárodních akreditací a certifikátů. Samotné 

získávání akreditací a certifikátů je však spíše věcí podnikatelskou, která se využívá především 

marketingově pro cílovou skupinu zahraničních pacientů, či pro získávání grantů, respektive 

financí z MZČR a z fondů EU.  

 dostupnost – cílem je zajistit dostupnost péče související s pohybem osob v rámci zemí EU a 

zabránit tak sociálnímu vyloučení spojeného s nemocí. Tento princip je spojen se solidaritou a 

sociální spravedlností. Přestože v rámci solidarity je nezbytná zdravotní péče poskytována 

všem občanům a obyvatelům ČR, opět poukazuji na částečnou diskriminaci v oblasti platby 

léčby, kterou zmiňuji v části solidarita. Za dostupnost lze považovat i dostupnost informací, 

které umožňují srovnávání služeb v jednotlivých NZ a tak pomáhají uživatelům při výběru 

v jejich široké nabídce. (Jabůrková, Mátl 2003:16) Tento princip podporuje liberalizaci trhu 

zdravotnických služeb a u nás se teprve rozvíjí s podporou EU.   

 finanční stabilitu systému zdravotní péče a NZ – cílem je podporovat reformu způsobu 

financování zdravotní péče při částečné spoluúčasti uživatelů služeb. Nemocnice se snaží 

udržet rozpočtové řízení a zavést řídící nástroje orientující se na zdravotní stav uživatele, 

výsledky léčby a zdůraznění odpovědnosti nemocničního managementu za hospodaření 

s veřejnými prostředky. (Cabrnoch 2004:5) Samotná EU podporuje také částečné zavádění systému 

DRG do NZ, aby tak podpořila jejich efektivnější hospodaření a finanční stabilitu. EU se také 
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nebrání privatizaci nemocnic v případě, že to povede k větší zodpovědnosti managementu 

v oblasti dobrého hospodaření NZ a zvyšování kvality péče, což se pod vedením státu viditelně 

nedaří. 

 

Co lze říci v závěru této části? Dopady vstupu do EU nejsou dosud moc výrazné a změny, které 

nastaly, jsou zatím pozitivní. Zvýšil se zájem o spolupráci s českými nemocnicemi, zájem o 

konzultaci s jejich odborníky, zájem o investice do NZ  a také zájem zahraničních pacientů o léčbu 

v ČR. Přesto je pro NZ v této chvíli především důležité, aby uměla nabídnout občanům zemí EU 

péči ve srovnatelné kvalitě a současně jim dokázala o svých službách dát na trhu EU vědět formou 

zdravotnického marketingu. Současně by se mělo NZ snažit svou odbornost co nejlépe využít k 

dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce a tak posílit prestiž a postavení českých nemocnic 

v hospodářském prostoru EU. Jen tak dokáží NZ využít široké možnosti, které jim tento nový 

prostor nabízí. NZ musí respektovat výše popsané zákonitosti a zapojit je do strategického 

plánování v oblasti hospodářských a podnikatelských aktivit, aby mohla obstát na trhu EU co 

nejlépe. 

2.8. Legislativní prostředí pro poskytování zdravotních služeb 
 
Základní legislativní úpravu, která ovlivňuje poskytování zdravotních služeb nemocničními 
zařízeními v České republice a současně jejich marketingové aktivity, tvoří: (Zákony 2004) 

 Ústava České republiky 

 Listina základních práv a svobod 

 Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci 

biologie a medicíny (Konvence o biomedicíně)  

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

 Zákon o veřejném zdravotním pojištění č.48/1997 Sb. 

 Zákon č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 

 Zákon č.280/1992 Sb.,o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách 

 Vyhláška MZČR č.467/1992 Sb. o zdravotní péči poskytované za úhradu 

 Zákon č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic ČR 
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 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích 

 Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 

 Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č.40/199 o regulaci reklamy 

 Obchodní a občanský zákoník 

 Další související právní předpisy 

Nemocniční marketéři by se měli v těchto základních zákonech dobře orientovat. Tyto zákony totiž 

vymezují marketérovi prostor jeho činnosti, ať v oblasti reklamy a prodeje služeb, tak v přístupu a 

chování ke klientovi, skrze vymezená práva a povinnosti poskytovatele, plátce i pojištěnce/ 

pacienta/ klienta. Samotné podcenění těchto zákonů může právně ohrozit nemocnici a současně 

poškodit její pověst.    



 36 

 

Kapitola 

3 Management  marketingu  v  21.  století 
 

3.1. Marketingová orientace pro nemocniční zařízení ve 21. století 
 

Mnozí manažeři ve zdravotnictví pravděpodobně stále zastávají názor, který je snad dědictvím 

rakousko-uherského způsobu řízení státních organizací, že jediné možné je tradiční hierarchické 

uspořádání organizační struktury ve formě pyramidy, 

jak jsem znázornil pro přehlednost na obrázku číslo 

4, „tradiční orientace managementu“, kde na vrcholu 

stojí vrcholový management v čele s ředitelem (VM), 

uprostřed se nachází střední management (SM), dále 

nižší management v podobě lékařů (L), zdravotních 

sester (S) a administrativy (A) a až nakonec klient.  

Pavel Vosoba ve své knize o dokonalých službách 

dokonce tvrdí, že „pro tradiční služby je na prvním 

místě zaměstnanec.“ (Vosoba 2004:19) Zdravotnické služby tu nejsou pro zaměstnance, aby měli kde 

pracovat a realizovat se, ale pro klienty. Bohužel je stále mnoho důvodů vedoucích občas 

zaměstnance k chování, kdy klient je pouze trpěným člověkem, který není vždy důstojně vítán. 

Tyto důvody začínají u nízkých platů zdravotníků a vedou přes špatné zacházení vedoucích 

pracovníku se zaměstnanci až k managementu nemocnice, který chování a přístup zaměstnanců ke 

klientům dosud toleruje. Příkladem může být klinika vedena primářem či vrchní sestrou, kteří křičí 

na své zaměstnance, stále je kárají a jsou přesvědčeni, že potřeby klienta znají nejlépe jen oni sami. 

Zaměstnanci se bojí, že by mohli přijít o práci, proto  mlčí a stížnosti pacientů  jsou 

managementem nemocnice řešeny bez následků pro  osoby, proti kterým byla stížnost namířena. 

Jedním z důvodů může být např. skutečnost, že primář kliniky je uznávaný odborník a specialista a 

takové odborníky nemocnice přece potřebuje. Horší je případ,  kdy špatné chování vedoucího 

zaměstnance kliniky není postihováno  z obavy z politického dosahu, který by mohl  ohrozit 

vrcholový management v jejich pozicích a funkcích v případě  razantního kárného opatření.  

Organizace, které jsou naopak zaměřeny marketingově, chápou výše zmíněnou organizační 

strukturu právě opačně. (Kotler 2001:39) Na vrcholku pyramidy, tak jak je znázorněné na obrázku číslo 

VM 

SM 

L+S+A 

K 

Obr.4. Tradiční orientace managementu  
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K 

L+S+A 
 

SM 
 

VM 

Obr.5. Marketingová orientace managementu 

5, nestojí ředitel a vedení nemocnice, ale klient. Pod klientem jsou frontoví zaměstnanci 

nemocnice, lékaři a zdravotní sestry, kteří 

uspokojují potřeby klienta. Základem pyramidy 

je pak vrcholový management nemocnice, jehož 

úkolem je podporovat manažery střední úrovně 

a dbát na celkový servis pro lékaře a sestry, kteří 

se nacházejí v první frontové linii. V případě 

špatného chování vedoucího zaměstnance ke 

klientům a zaměstnancům nemocnice, neváhá 

management nemocnice provést nápravná 

opatření, která podpoří přívětivé chování ke klientovi i k zaměstnancům. Management nemocnice 

si dobře uvědomuje, že spokojeni zaměstnanci se budou chovat ke klientovi lépe, než zaměstnanci, 

kteří jsou neustále kritizování a vystavování nepřiměřenému tlaku ze strany vedoucích 

zaměstnanců klinik a oddělení.  

Manažeři nemocnic v 21. století by měli svůj náhled na management nemocnic pozměnit a dívat se 

na svou organizaci nejen z pohledu finančního řízení, ale současně z pohledu marketingu 

zdravotních služeb, z pohledu trhu a klienta. 

3.2. Management marketingu v nemocnicích 
 

Philip Kotler se dívá na management marketingu jako na realizaci pěti kroků. Tyto kroky jsou 

seřazeny do vzorce: „V→ SCP →MM→ R→ K.“ (Kotler 20:45) Rozvedeme-li řečený vzorec, zní 

následovně: Výzkum → Segmentace trhu, cílení, prezentace → Marketingový mix → Realizace 

→ Kontrola. Jednotlivé kroky si nyní krátce rozebereme:  

3.2.1. (V) Marketingový výzkum  

Marketingový výzkum trhu by měl být základním kamenem všech organizací, které vstupují na 

jakýkoliv trh. Rozhlédneme-li se, co vidíme? Jsme součástí společnosti, které vládnou, s určitou 

nadsázkou, nejrůznější trhy, které nás neustále oslovují a ovlivňují náš život bez ohledu na to, zda 

se to někomu líbí či nelibí. Chceme-li být těmi, kteří se podílejí na této „vládě“, a být úspěšní 

v práci s cílovým trhem, musíme nejprve provést kvalitní průzkum. Vstoupit na trh bez kvalitního 

průzkumu, je poněkud hazardní hrou, která nemusí vždy skončit naplněním podnikatelského 

záměru na správném trhu.  Marketéři musí trhu naslouchat a průzkum je dobrou cestou, která jim 

umožní zaslechnout, co trhu/klientovi chybí, co si žádá a o co naopak nejeví zájem. 
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Marketingový výzkum NZ má odhalit doposud neuspokojené potřeby klientů, rostoucí trendy 

v oblasti zdravotních služeb, potřeby zdravotnického trhu a místa, kde se poptávka klientů může 

sejít s nabídkou nemocničních zařízení s cílem dosáhnout jasných benefitů. U nemocničních 

zařízení je nejčastěji benefitem zisk a spokojenost jejich klientů s poskytnutou péčí. Úkolem 

marketingového výzkumu je zamezit neúspěchu nemocničního zařízení na trhu zdravotních služeb. 

Krátce shrnuto: „Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým 

manažerům rozpoznat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby.“ (Tull, Hawklins 1990:5)  

Hlavním cílem při výzkumu je tedy sběr a analýza dat o trhu sloužící k dalšímu marketingovému 

rozhodování a směřující k objevení cílového tržního segmentu. Samozřejmě je při výzkumu a 

formulaci výzkumného cíle nutno respektovat, že jiný trh je pro nemocnice univerzitního typu a 

jiný pro nemocnice okresního typu. Jiný trh bude pro nadstandardní služby VIP klientů a jiný pro 

běžné pacienty ze spádové oblasti nemocnice. 

Pokud známe přesně cíl výzkumu, trh, který chceme zkoumat a segmentovat, i to, co chceme měřit 

a zkoumat, můžeme zvolit k průzkumu nástroje kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu trhu.  

Kvantitativní výzkum zkoumá jevy, které jsou jasně a přesně vydefinovány. Můžeme do něj 

zařadit i analýzu kvantitativních dat, jako jsou obraty a výnosy z poskytovaných služeb. 

„Kvalitativní výzkum trhu se zabývá jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele.“ (Boučková 2003:59) 

Mezi tyto jevy můžeme zařadit motivaci k nákupnímu chování, různé rozhodovací procesy a další. 

Pokud provedeme marketingový výzkum, můžeme přistoupit k segmentaci trhu. 

3.2.2. (SCP) Segmentace trhu, cílení a prezentace (KFS) 

Marketingový výzkum objeví na trhu vždy několik segmentů, na které se lze zaměřit. Cílem 

segmentace je najít takový segment, který přinese zisk a minimalizuje riziko. 

Samotnou segmentaci můžeme provádět buďto na základě vlastních zkušeností, tedy intuitivně, 

nebo na základě dedukce a analýzy, tedy systematicky. Systematická segmentace přirozeně přinese 

více ovoce, než intuitivní přístup. 

Pro práci se segmenty platí, že se musí od sebe vzájemně odlišovat a uvnitř sebe samých musí být 

homogenní. Segmentace trhu se snaží prakticky rozdělit trh na soubory, které mají podobné až 

homogenní vlastnosti. Tzn., že klienti uvnitř segmentu jsou si velmi podobní svými projevy a 

tržními potřebami.  

Rozeznáváme segmenty demografické, geografické, ekonomické (výnosové a nákladové), 

indikační (lékařské výkony) ale také je lze dělit podle tržních motivů, které byly uvedeny v tržním 

matrixu. Osobně doporučuji držet se při segmentaci dělení dle tržních motivů. 
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Pokud si na základě homogenity a heterogenity rozdělíme trh na segmenty, kterým nabízíme či 

chceme nabídnout své služby, můžeme v daném segmentu vydefinovat tržní příležitosti, které se 

tam nacházejí. Tržní příležitosti lze odkrýt na základě trendové analýzy.  

Cílem trendové analýzy je popsat budoucnost, přesněji budoucí vývoj tržních motivů a tyto motivy 

zachytit. Trendovou analýzu lze dělat na základě tržního matrixu v těchto čtyřech oblastech: 

• PEST – pod těmito písmeny se nachází tyto faktory: P – politicko právní, E – ekonomické, 

S – sociálně kulturní, T – technologické. (Veber 2002:433) V každé z uvedených oblastí lze najít 

nějaké trendy, které lze využít ve prospěch nemocnice. 

• Konkurence – za pomocí benchmarkingu sledovat konkurenční nemocnice a zvláště: jaké 

nabízejí produkty, jakou úroveň má jejich konvenience, jaké využívají technologie, jak se 

prezentují klientům a veřejnosti. 

• Motivy klientů – tržní motivy klientů se různí a jsou velmi bohaté. Cílem je vysledovat 

tržní motivy v cílovém tržním segmentu. 

• Spolupráce s plátci a dodavateli – vývoj spolupráce se zdravotní pojišťovnou, atd. 

V každé této skupině musíme najít nějaký trend, či doposud neuspokojený tržní motiv. Takto 

nalezenou oblast je nutno: Popsat - získat důkazy, že tomu tak skutečně je, nebo že tomu tak 

v brzké budoucnosti může s velkou pravděpodobností být – ohodnotit, kolik lidí se v daném 

segmentu tímto zabývá, či se určitým způsobem chová – ohodnotit dynamiku, tedy rychlost růstu 

a změny objeveného trendu. Trendová analýza by měla ukázat, zda objevený segment je 

segmentem, který se vyděluje z již známých vydefinovaných segmentů, či se jedná o zcela nový 

segment. Je nutno podotknout, že trendovou analýzu je vhodné dělat vždy s odborníky dané 

oblasti. Např. analýza z oblasti informačních technologií (IT) a jejího využití v klinické oblasti se 

bude provádět s expertem na  IT a nikoliv s ekonomem, či s ošetřovatelským personálem. 

Známkou dobře vydefinovaného segmentu je schopnost rozhodnout o tom, jaký produkt/služba se 

nabídne klientům na základě zjištěných požadavků a potřeb. V případě, že na základě provedené 

segmentace nejsme schopni rozhodnout o dalších krocích, byla segmentace provedena 

pravděpodobně špatně. 

V každém vydefinovaném tržním segmentu existují tzv. kritické faktory úspěchu (KFS = Key 

Factors of Success), jejichž vydefinování zvyšuje úspěšnost nové služby v novém segmentu. (Exner 

2005:33) Je dobré stanovit vždy v daném segmentu 3 – 5 faktorů, které jsou základem pro úspěch 

nemocnice či služby na vybraném trhu. KFS obecně mohou vyjít také opět ze čtyř zmíněných 

oblastí, které se v tržním matrixu nacházejí. Kritické faktory úspěchu se musí však neustále 

přehodnocovat. Postupem času se totiž KFS mění na hygienické faktory. Např. akreditace 

nemocnic v České republice je nyní jedním z KFS pro úspěšné postavení nemocnice na trhu. 
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Alespoň v očích klientů tomu tak je. Tento KFS však za 10 let může být hygienickým faktorem, 

tedy standardem, který bude nezbytný pro důvěryhodnost nemocnice. Pokud dojde 

k vyspecifikování KFS, je vhodné porovnat požadavky na úspěch s vlastními schopnostmi, 

kompetencemi a možnostmi.  

K tomuto porovnání nám pomůže analýza SWOT, která je často používána jako nudné manažerské 

cvičení, které dle mínění druhých většinou přináší jen to, co prakticky dávno už všichni vědí. 

SWOT analýza, je však velmi cenným strategickým nástrojem. Ve SWOT analýze se vydefinují 

silné a slabé stránky nemocnice a současně rizika a příležitosti na trhu. Silné stránky se určují vždy 

vůči něčemu, přesněji vůči požadavkům daného trhu, vůči cílovému segmentu a jeho tržním 

motivům. Silnými stránkami jsou v tomto případě KFS, které nemocnice splňuje ve dříve 

vyjmenovaných čtyřech oblastech tržního matrixu u daného cílového segmentu. Slabými 

stránkami jsou naopak KFS, či hygienické faktory, které nemocnice nenaplňuje. Silné stránky se 

prakticky mohou stát tržními příležitostmi, které zaručí úspěšnost poskytované služby v cílovém 

segmentu. Slabé stránky oproti tomu poukazují na ty skutečnosti, které mohou ohrozit úspěšnost 

nemocnice na trhu. Zmíněné čtyři oblasti z tržního matrixu jsou současně zdrojem pro 

vydefinování příležitostí a hrozeb. Na základě těchto oblastí lze vydefinovat v kategorii příležitostí 

ziskové tržní segmenty a určit jejich dynamiku a v porovnání se silnými stránkami nemocnice 

stanovit šance úspěšnosti. Hrozby naopak poukazují na tržní segmenty v kterých je úspěšnost 

nemocnice ohrožena. Nejčastěji proto, že slabé stránky oslabily tržní pozici nemocnice, vůči 

ohroženým cílovým trhům a silné stránky nejsou dostatečně silné pro eliminaci rostoucí hrozby. 

Kombinací silných a slabých stránek nemocnice a příležitostí a hrozeb z vydefinovaných tržních 

segmentů vznikají různé podnikatelské a marketingové strategie. Pokud bude marketér ke SWOT 

analýze přistupovat v tomto smyslu, zvýší každopádně úspěšnost vytvářené marketingové strategie 

vůči cílovým trhům.   

Pokud jsme zacílili tržní segment a našli v něm doposud neuspokojenou poptávku po určité službě,  

je nutno určit základní pozici a orientaci 

nemocnice k vybranému segmentu. Základní 

pozice nemocnice se stanoví na čtyřech 

cílech, na kterých ostatně stojí celá 

zdravotnická služba. Mezi tyto cíle patří 

kvalita služby, její profitabilita, dostupnost  a 

rovný přístup k ní.  

Všechny čtyři cíle však nemůžeme současně 

naplnit. Je nutno si vybrat, jak bude k danému segmentu nemocnice přistupovat, či jak bude 

Profitabilita 
 

Rovnost 

Kvalita 

Dostupnost 

Obr.6. Zacílení soukromé kliniky/ VIP služby 



 41 

přistupovat k vybraným službám, které na 

cílovém trhu nabízí. Na dvou obrázcích, 

které zde uvádím, demonstruji základní 

pozici dvou klinik. Pozice kliniky je 

vyznačena vyšrafovanou plochou. Jedna 

klinika je soukromá a druhá klinika je 

součástí fakultní nemocnice. Soukromé 

kliniky, orientující se na nadstandardní 

služby, jak je ukázáno na obrázku číslo 6, se spíše zaměřují na kvalitu služeb, jejíž součástí je vyšší 

úroveň konvenience a jejich profitabilita. Oproti tomu fakultní kliniky, dle obrázku číslo 7, se více 

orientují na dostupnost služeb široké veřejnosti, kvalitu prováděných klinických výkonů a rovný 

přístup v péči  o klienta, dle lege artis. Samotná úroveň konvenience u klinik z fakultních nemocnic 

je většinou na nižší úrovni, než je tomu u soukromé kliniky.  Důvodem je často nedostatek 

finančních zdrojů, které tak nelze dostatečně využít na rozvoj této oblasti. Pokud kvalitu služeb 

pojímáme v tom širším pojetí, tedy i s přidanou hodnotou služby – vysokou úrovní konvenience, je 

zpravidla u soukromých zařízení na vyšší úrovni.  

Jednotlivé kliniky by se měly vždy vůči cílovému tržnímu segmentu vyprofilovat tak, aby zvolené 

marketingové strategie korelovaly se zvolenou pozicí vůči klientům. Ostatní pozice musí klinika 

obětovat. Nelze bohužel být renesanční klinikou ani nemocnicí, která je vším. Určení primární 

profilace kliniky i celé nemocnice, či její služby, pomáhá v povědomí klientů z cílového segmentu, 

aby dovedli odlišit nemocniční zařízení/kliniku od konkurence. 

3.2.3. (MM) Marketingový mix 

Pokud se vysegmentuje cílová skupina, provede se trendová analýza, stanoví se KFS pro daný 

segment a určí se základní pozice a orientace nemocnice k cílovému tržnímu segmentu, přechází se 

k marketingovému mixu. Ten pomáhá zajistit, aby marketingové nástroje uvedly produkt na trh a 

prodaly ho určenému cílovému tržnímu segmentu. Marketing využívá v současné době dva druhy 

nástrojů. Vyskytují se zde nástroje 5Ps či 7Ps, které  jsou spíše zaměřeny na firmu, její růst, prodej 

a její vstup na trh. Oproti marketingovým nástrojům P existují zase nástroje 4Cs či 7Cs, které se 

zaměřují na klienta a na předávání hodnoty a benefitů. Vztah mezi nástroji Ps a Cs jsou znázorněny 

na uvedeném obrázku. Nástrojem 7Ps je poskytovaný produkt (služba), cena produktu,  místo 

prodeje a způsob distribuce produktu, dále způsob propagace, potřebný kvalifikovaný 

personál, atraktivita fyzického prostředí, v kterém je produkt poskytován, a nutné procesy 

vedoucí k poskytovaní kvalitních produktů. K nástrojům 7Cs řadíme zase nabídku hodnot 
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uspokojující zákazníka - klienta s jeho potřebami a motivy, dále náklady na pořízení produktu 

(služby), konvenienci, způsob komunikace s klientem a prezentaci produktu, odborné 

kompetence zaměstnanců, poskytovaný 

komfort a koordinaci všech činností a 

procesů, tak aby byl výsledkem spokojený 

klient.  

Úspěšné americké univerzitní nemocnice se při 

tvorbě hodnot snaží, aby prodejní nástroje Ps 

korespondovaly s klientskými (zákaznickým) 

nástroji Cs, které jsou zaměřeny na tvorbu 

hodnot. Osvětlovat charakteristiku  7Ps a 7Cs 

zde více nebudu, protože si čtenář může popis 

těchto nástrojů najít v odborné literatuře, která 

se zabývá marketingem a je velmi bohatá. 

Přesto je v této části uvedeno, na obrázku číslo 

8, grafické znázornění vztahu mezi těmito 

dvěma typy marketingových nástrojů, aby si 

čtenář, který ve své profesi používá nástroje 7Ps či naopak 7Cs mohl udělat obrázek o tom, nakolik 

spolu tyto dva zdánlivě různé nástroje korespondují. Osobně doporučuji, aby se čeští zdravotní 

marketéři zaměřili spíše než na prodej produktu/služby s využitím nástrojů Ps, na řízení a 

předávaní hodnot (zdraví, bezpečí, atd.), jež jsou klientům nabízeny. K předávání hodnot plně 

postačí první 4 marketingové nástroje Cs, tedy 

Customer value / zákaznické - klientské hodnoty, 

cost / finanční náklady, convenience / konvenience 

- způsob předání služby, vhodnost, přiměřenost, 

pohodlí a komfort při předávání služby  a 

comunication / interaktivní komunikace. (Exner 

2005:54) Z hlediska tvorby finálního produktu ve 

formě služby C-mix ukazuje na čtyři nástroje, tak 

jak je uvedeno na obrázku číslo 9, které je nutno 

užít, aby bylo dosaženo tržního úspěchu: 

1) Customer value - prvním nástrojem je stanovená hodnota, kterou chceme klientům 

poskytnout. Tato hodnota může mít podobu lékařského zákroku, ošetřovatelského výkonu, 

nebo i písemného materiálu, sloužícího k edukaci klientů. V této oblasti se také nachází 
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sledování kvality. Protože u služeb kvalita stále kolísá, je nutno nastavit takovou úroveň 

kvality, kterou je možno měřit a tím jí více stabilizovat. Tuto úroveň je nutno stanovit nejen 

v hlavních procesech, tedy v oblasti léčebné a ošetřovatelské péče, ale současně i ve všech 

podpůrných procesech. Nástrojem je při tomto kroku poskytovaná hodnota, kterou klientovi 

nabízíme. 

2) Comunication – na trhu musí být cílový segment, kterému hodnotu předáváme, informován o 

dané hodnotě. Možnosti komunikace budou více nastíněny v části „marketingová 

komunikace“. Je však důležité, aby tento nástroj C-mixu korespondoval s prvním a třetím 

nástrojem. Pokud komunikací vyvoláme převis poptávky a následně pak klienti, kteří využijí 

nabídky dané služby zjistí, že sdělené informace nekorespondují s konveniencí a 

s ošetřovatelským přístupem ke klientovi v oblasti customer value, poptávka rychle klesne a 

vyvolá zpětně daleko větší negativní odezvu, která poškodí jméno nemocnice. Z tohoto důvodu 

je nutno dbát na to, aby komunikace, nástroj přednostně používaný při tomto kroku, měla 

charakter strategický, tedy byla dobře přichystána, promyšlena, s jasně stanovenými  cíli a 

nikoliv náhodná či impulzivní. Konkrétním nástrojem v této oblasti může být např. budování 

dobrého jména, kvalitní public relations, interaktivní komunikace, či dobré www stránky. 

Nemocnice musí v tomto bodě stanovit jasnou komunikační strategii ke všem skupinám, které 

definuje jako důležité. 

3) Convenience – konvenience je třetím nástrojem. Tento marketingový nástroj řeší procesy, 

kterými je hodnota cílovému segmentu předávána. Právě v této oblasti je zkoumána 

spokojenost klientů s kvalitou služeb. Konvenience poukazuje na způsob, jak je služba 

klientovi předávána a to v oblasti: 

- dostupnosti nemocnice, ambulancí (dopravní, bezbariérová, orientační, parking, ...) 

- logistiky a koordinace péče (příjem klienta, hospitalizace, propuštění, čekací doby, ...) 

- poskytování informací (klientovi, rodině, průzkumy spokojenosti, …) 

- prostředí, v kterém se klient nachází (estetické prostředí, počet pacientů na pokoji, možnost 

připojení k internetu, ...) 

- posthospitalizační péče  (kluby pacientů, řešení stížností, ...) 

Nemusíme zde zdůrazňovat, že cílem je získání co nejvyšší úrovně konvenience, aby se tak 

potvrdila kvalita, případně prestiž zdravotnického zařízení v očích klienta. Jedním 

z konkrétních nástrojů, který slouží pro rozvoj konvenience, je např. CRM (Customer 

Relationship Managementu), o kterém se krátce zmíním v podkapitole 3.2.4.  Marketingová 

komunikace, bod 7 „Podpora prodeje“. Konvenience dává v praktické rovině každému 

produktu/službě přidanou hodnotu v podobě určitého komfortu, který hlavní produkt – klinické 
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výkony - doprovázíformou vlídného chování personálu, krátkých čekacích dob a estetičnosti 

pacientských pokojů.  

4) Cost – prostřednictvím tohoto nástroje dochází k finančnímu ocenění hodnoty služby, kdy se 

sečtou náklady z předchozích tří oblastí, tedy z oblasti customer value, comunication, 

konvenience a navýší se o určitou výši, marži. V případě, že je produktem lékařský výkon, 

který je hrazen ze zdravotního pojištění, nelze provést předchozí postup, neboť jeho hodnota je 

předem tabulkově stanovena. Přesto i tento výkon spadá do oblasti řízení nákladů.  

Konkrétním marketingovým nástrojem při tomto kroku je cena služby. Cena služby často 

v myslích klientů poukazuje na úroveň kvality. Mohou pak nastat paradoxní situace, kdy 

klienti budou považovat výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění za méně kvalitní, 

než ty, za které si připlatí v programu nadstandardní péče. Klienti si neuvědomují, že si 

bohužel připlácejí jen za nadstandardní přístup, spadající do oblasti konvenience a nikoliv za 

daný lékařský výkon. Lékař přece musí provést zákrok stejně kvalitně u klienta, jehož péče je 

hrazena ze zdravotního pojištění, tak jako u klienta, který si připlácí nadstandardní přístup a 

péči. Pouze v případě, že lékařský výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, platí si klient 

provedený výkon sám a současně si může připlatit za kvalitu použitého materiálu, např. lepší 

umělý kloub, který pojišťovna nehradí. Také tolik diskutovaná spoluúčast pacienta – klienta, 

může zvednout hodnotu poskytované služby formou změny přístupu klienta k poskytované 

službě. Klient, vědom si hodnoty služby, bude např. více dodržovat doporučené léčebné 

postupy a nebude zneužívat lékařskou pohotovost při každém drobném nachlazení, které se u 

něho vyskytne.   

Pokud finančně oceníme hodnotu produktu, je vhodné si také stanovit finanční cíle, které 

chceme prodejem dosáhnout, určit kdo je plátcem služby a následně zhodnotit, zda chceme 

skutečně na trh uvést finální produkt.  

 

Nemocniční zařízení základního typu se však při poskytování služby orientují více na nástroje 

z oblasti 4 – Cost  a 1 – customer value. Tzn. že se nemocnice řídí především podle výše nákladů a  

stanovené úrovně kvality poskytovaných klinických výkonů.  

Nemocniční zařízení marketingově orientovaná se zaměřují, kromě řízení nákladů a kvality, také 

na řízení konvenience, neboť si uvědomují, že klient hodnotí často kvalitu celé nemocnice i služby 

právě podle této úrovně. Pokud je s ním vlídně zacházeno, péče je dobře zkoordinována a dostává 

se mu veškerých informací, považuje to klient za známku kvality služeb, kterých se mu dostává. 

Klientské pojetí a chápaní kvality leží spíše v úrovni konvenience, kterou je klient schopen 
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hodnotit, než v klinickém pojetí kvality, jež ohodnotí správně jen odborník z oblasti lékařství či 

ošetřovatelství. Klient často chápe kvalitu z pozice pacienta na základě tohoto vzorce: 

Kvalita = Výsledky léčby (klient se cítí lépe) + Konvenience + Image nemocnice 

Tuto skutečnost potvrzují výsledky, které byly získány na základě metody focus group v prosinci 

2005 a v lednu 2006 a s jehož výsledky se můžete seznámit v praktické části na str. 65 a v příloze 

č.2. 

Marketingově orientovaná nemocniční zařízení se proto zaměřují také na řízení komunikace, která 

informuje o kvalitě služeb dle hesla: „Pokud není kvalita zkomunikována, tak neexistuje.“ 

V oblasti komunikace mají nemocnice v budoucnosti velký potencionál.Podíváme-li se na každou 

oblast 4Cs samostatně, můžeme pro každou její část zvlášť vydefinovat již zmíněné KFS. Je 

vhodné připomenout, že stanovený tržní mix musí plně korelovat s vydefinovanou pozicí 

nemocnice, která byla stanovena již v části „segmentace, cílení a prezentace“. Pro úspěšné řízení 

C-mixu, tak jako pro řízení všech kroků v managementu marketingu, lze využít také metodu 

Balanced Scorecard (BSC). BSC je strategický manažerský systém řízení kvality pojednávající o 

vyváženosti mezi finančními a nefinančními ukazateli, mezi vnějšími a vnitřními faktory, které se 

podílejí na vytváření hodnot pro klienty. BSC je 

rozdělen do čtyř různých perspektiv: zákaznické, 

interní, inovační/růstové a  finanční. (Kaplan 2004,10) 

Každá z těchto perspektiv stanovuje měřitelné 

indikátory, které mají za cíl udržet kvalitu 

služebposkytovaných klientovi a směřovat 

organizaci k finanční výkonnosti a 

konkurenceschopnosti. Na obrázku číslo 10 

prezentuji kroky vedoucí ke zmíněné 

konkurenceschopnosti a současně možný vztah 

mezi managementem marketingu/c- mixem a 

oblastmi BSC. Základním a výchozím bodem je na 

znázorněném obrázku schopnost produkovat a 

inovovat kvalitní služby. K tomu nemocnice potřebuje odborníky z klinických oborů, ale také z 

oborů, které se pohybují v podpůrných funkcích. Nemocnice současně musí být schopna stát se 

učící se organizací, která napravuje své chyby, inovuje služby a formou benchmarkingu se 

srovnává s konkurencí a případně je schopna přetáhnout pozitivní nápady od konkurence. Další 

důležitou perspektivou BSC jsou zákazníci/klienti. Aby nemocnice mohla uspět, musí provést již 

zmíněnou segmentaci a vytvořit produkt/hodnotu. Současně musí prezentovat danou hodnotu na 
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trhu a komunikovat s klienty. Pokud chce nemocnice danou hodnotu předat bez újmy na kvalitě, 

musí nastavit veškeré interní procesy jak v oblasti konvenience, tak v oblasti distribuce, aby klient 

dostal požadovanou hodnotu. Takto nastavené procesy je důležité, z hlediska udržení kvality, stále 

sledovat a pokud možno inovovat. Pokud máme odborníky, kteří jsou schopni poskytnout žádanou 

službu, trh je vysegmentován, je určena cílová skupina i finální produkt, jsou stanoveny 

komunikační strategie a procesy, přinášející produktu i přidanou hodnotu, stanovíme cenu a 

finanční cíle. Zde by mělo dojít k rozhodnutí, zda daný produkt chceme uvést na trh. V každé 

z jednotlivých perspektiv, kterými se BSC zabývá, lze opět vydefinovat KFS. 

3.2.4. Marketingová komunikace 

Větší část našeho soukromého a profesního života stojí na komunikaci. Komunikace buduje 

vztahy, inspiruje k akci a současně má moc kdykoliv jakékoliv vztahy zničit. V managementu 

marketingu má komunikace velmi důležité postavení v C – mixu, i obecně. Nejenže nemocnice 

díky ní  buduje vztahy s klienty a dalšími partnery, ale současně jejím prostřednictvím  získává 

svou pověst, dává vědět o svých kvalitách, prodává své služby a v neposlední řadě dává prostor pro 

sociální marketing, jehož úkolem je měnit chování lidí směrem ke zdravějšímu stylu života. 

„Marketingová komunikace v sobě zahrnuje (prakticky) veškeré relevantní komunikace s trhem.“ 

(Vysekalová 2003: 15) Hlavními úkoly v této oblasti by mělo být u nemocničních zařízení: 

- budování důvěryhodného jména/značky nemocnice 

- budování dobrých vztahů s klienty a partnery 

- prezentace nabídky služeb a podpora rozhodnutí klienta k „nákupu“ služeb 

Následuje pár základních nástrojů marketingové komunikace, které jsou charakterizovány jen 

krátce, přestože každý z vyjmenovaných bodů by si zasloužil mnohem podrobnější popis, který by 

vydal na další knihu. 

1) Řízení značky – o významu a hodnotě značky ve vztahu nemocnice a klient jsme už 

pojednali krátce v kapitole 2.6. „Nákupní chování v oblasti zdravotních služeb“. Je dobré si 

uvědomit, že značka, ať je to už jméno nemocnice, nebo název produktu, prezentuje 

klientovi určité hodnoty, naděje a vzbuzuje v něm očekávání, která by se měla naplnit, aby 

klient nebyl zklamán. Pokud se podaří nemocnici vybudovat silnou a důvěryhodnou 

značku, může jí to pomoci nejen k ovlivnění nákupního chování klientů, ale současně ji 

ochrání v případě nejrůznějších potíží. Protože služby nemocnice se v mnohém neliší od 

služeb konkurence, lze se spolehnout při budování důvěryhodné značky a dobrého jména 

nejvíce na komunikaci a vztahy s klienty a partnery (Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní 
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pojišťovny, ...). Pro budování značky je vhodné, aby nemocnice měla jednotné corporate 

identity (totožnost), v následujících  oblastech (Bergerová 2003:80):  

• vize (hodnoty, poslání nemocnice, strategické záměry) 

• kultura (normy chování zaměstnanců nemocnice),  

• design (vizuální styl nemocnice - logo, jednotný vizuální styl interních a externích 

tiskopisů, www stránky, jednotná prezentační šablona pro prezentaci výsledků odborníků 

doma i v zahraničí),  

• komunikace (interní komunikace prostřednictvím nemocničního časopisu/ intranetu/ 

setkáváním se zaměstnanci a externí komunikace s klienty a partnery)  

• image (jak chceme být vnímáni).  

 

2) Přímý prodej – veškeré služby, které nemocnice prodává, nabízí skrze své vlastní prodejce. Kdo 

však ve skutečnosti prodává služby nemocnice? Kdo je prvním prodejcem? Ač to bude znít možná 

poněkud provokativně, hlavními prodejci služeb jsou ti, kteří tyto služby přímo poskytují, tedy 

lékaři a ošetřovatelský personál. Klient „nakupuje“ skrze svou pojišťovnu služby od nemocnice a 

ta mu je „prodává“ skrze své lékaře a další zdravotnický personál. Pokud lékař vystupuje 

profesionálně a ošetřovatelský personál je na klienta milý, klient je s „nákupem“ spokojen. Pokud 

se např. těhotná žena rozhoduje, kde bude rodit, jedna z podstatných věcí, která ji přesvědčí, že 

navštívená nemocnice či porodnice je ta pravá, je chování „prodejců služeb“. Z dotazníkového 

šetření, které jsem provedl, vyplynulo, že 54 % respondentů by dalo přednost průměrné nemocnici, 

která má vlídný personál, před nemocnicí, která je sice vyhlášena svými odborníky, ale současně 

proslula nevlídným přístupem ke klientovi. Vezme-li se naopak v úvahu, že klienti přisuzují 

nemocnici s dobrým jménem znak vlídného přístupu personálu k nemocnému a jeho rodině, 

přiznávají respondenti z 90 % v daném šetření, že jsou ochotni se nechat léčit v tomto 

nemocničním zařízení, přesto, že je hůře dopravně dostupné a jeho pokoje nejsou příliš pěkné. 

Výsledky z dotazníkového šetření lze najít na str.64 a v příloze č.2. 

Samozřejmě, že výše uvedené platí i v opačném smyslu. Je-li hlavním úkolem prodeje úspěšně 

uzavřít obchod, je nezbytné, aby prodejci přesvědčili svým chováním a profesionálním přístupem, 

že klient se nachází v místě, které přesně hledal. Mezi další prodejce, kteří stojí jaksi v pozadí 

hlavního děje, patří lidé komunikující se zdravotní pojišťovnou, lidé zabývající se public relations, 

či řízením značky nemocnice.  
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3) Public relations (PR) – jedná se o záměrnou a cílenou komunikaci s veřejností, která má za 

cíl budovat image nemocnice a současně poskytovat veřejnosti nejrůznější informace, které 

se týkají nemocničního zařízení. Pro nemocnici je vhodné spojit PR s marketingem co 

nejtěsněji v marketingové PR. Takovéto PR má za cíl představit veřejnosti novou/stávající 

službu, a podpořit její prodej. Lze k tomu využít veškerých médií, která nemocnice mají 

k dispozici, jako www stránky, výroční zprávy, tiskové konference a snídaně ředitelů 

nemocnic s novináři, kde jsou jim představeni odborníci z jejich klinik/oddělení a tím i 

služby, které tato zařízení nabízejí. Philip Kotler dokonce předpokládá, že organizace začnou 

přesouvat více peněz z reklamy do PR právě proto, že je čím dál obtížnější oslovit masový 

trh. Proto doporučuje Kotler, aby se při představování nových produktů/služeb využívalo 

více PR, než reklamy. (Kotler 21:106 - 107) Doporučení Kotlera podporuje realizované dotazníkové 

šetření, které potvrdilo, že 68 % respondentů přiřazuje velký vliv médií na budování dobrého 

image nemocnice a na „kupní“ rozhodnutí klienta. PR proto může být účinnějším nástrojem, 

který více zasáhne klienty, než reklama. S výsledky dotazníkového šetření se může seznámit 

čtenář na str. 64 a v příloze č.2. 

4) Reklama – reklama je samozřejmě neoddělitelnou součástí každého marketingového mixu. 

Zákon č.40/199 o regulaci reklamy definuje reklamu jako jakoukoliv placenou prezentaci 

šířenou médii, která si klade za cíl podporu prodeje  a spotřeby poskytované služby. (Zákony 

2004) Je nutno mít na paměti, že s reklamou je vždy spojen obchodní záměr. V oblasti 

zdravotnictví však zákon o reklamě omezuje reklamu na zdravotnické služby a některá 

léčiva. Z tohoto důvodu je nejlepší realizovat reklamu nemocnice a jejích služeb 

prostřednictvím dobrého a pozitivního PR a prezentací na vlastních www stránkách. Jméno 

nemocnice lze však také spojit s reklamou na výrobek, ať z potravinářské oblasti, tak 

z oblasti zdravotnické techniky. Nemocnice pak zde může vystupovat jako garant, který na 

základě provedeného výzkumu doporučuje užívání např. výrobku od firmy Danone. Jméno 

nemocnice se tak dostane na mnohem širší trh, než je jen oblast trhu zdravotních služeb. 

Nemocnice může také využít možností připomínkové reklamy, která je opět ideálním 

řešením, jak prezentovat jméno nemocnice. V připomínkové reklamě lze využít značky - 

loga nemocnice, její motto, apod.. Tento druh reklamy lze využít jako potisk na nejrůznější 

prezentační materiály: tužky, hrnečky, atd. 

5) Internetové stránky nemocnice – internetové prezentace nemocnic v České republice mají 

většinou velmi nízkou úroveň. Jakoby se zapomínalo na to, že dnešní věk je charakterizován 

elektronickými tržišti a zvýšeným využíváním internetu ke zjišťování informací o nabídkách 
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služeb zdravotnických zařízeních. Špatná orientace klienta na www stránkách nemocnice, 

nezajímavá grafika, nedostatek informací, to vše je špatnou a negativně působící vizitkou 

nemocničního zařízení. WWW stránky mají být internetovou virtuální nemocnicí, která musí 

graficky zaujmout, prezentovat hodnoty a poslání zařízení, referovat o aktuálních událostech, 

poskytovat informace, které si klient žádá a motivovat klienta, aby využil služeb právě tohoto 

zařízení. Současně může nemocnice využít www stránek k průzkumu trhu formou různých 

anket, podporovat jejich prostřednictvím vzdělávání klientů či odborníků, vybudovat systém 

klientských účtů, na nichž uvidí klienti finanční náročnost jejich ošetření v daném zařízení, 

atd. Marketéři nemocničních zařízení by si měli uvědomit, že internetové stránky nejsou dnes 

jen jedním z hlavních komunikačních kanálů s klientem, ale že současně nabízejí mnoho 

prostoru pro nejrůznější interaktivní aktivity z oblasti obchodu i sociálního marketingu. 

6) Rozvoj finančních fondů/sponzoring – Je smutné, když nemocnice, musejí věnovat část 

svých sil také na shánění darů. Bohužel i tato činnost se nemocničních zařízení týká. Shánění 

darů spadá do rozvoje finančních fondů nemocnice. (Drucker 2006:344) Zaměstnanci, kteří shánějí 

finanční dary, by si měli uvědomit, že smysl jejich činnosti se neschovává ve slovním spojení 

„shánění finančních darů“, ale v „rozvoji finančních fondů“. Při rozvoji finančních fondů 

musí zbudovat nemocniční zařízení takovou dárcovskou základnu, která bude podporovat 

realizaci poslání, či různých projektů nemocnice, protože si to zaslouží pro svou kvalitu a 

dobré jméno. Nemocnice má zase dárcům zpětně pomáhat k jejich komunikačním cílům a 

zájmům, které souvisí s tím, že dárci rádi spojují svá jména/značky s významnými 

organizacemi, mezi které nemocniční zařízení bezesporu patří. Nemocnice by měla s dárci 

budovat dobré vztahy, prezentovat jejich jména/značky na svých internetových stránkách a 

nabízet jim zpětně hodnoty, které budou pro ně přínosné. 

7) Podpora prodeje – nemocnice by měla prodej svých produktů stále podporovat. Klienti 

musí být ujišťování, že se s nimi počítá, že jim někdo naslouchá a snaží se jim vycházet 

vstříc. Mezi takové nástroje, které podporují prodej, lze zařadit budování a podporu 

pacientských klubů, zřízení funkce nemocničního ombudsmana, nebo činnost nemocničních 

dobrovolníků, kteří uspokojují psychosociální potřeby klientů. Dále zde můžeme zařadit 

audiovizuální prezentaci nemocnice, kliniky/oddělení v čekárnách ambulancí, která může být 

spojená s nejrůznějšími preventivními programy, které informují klienta o zdravém životním 

stylu, o různých onemocněních a jejich prevenci. V neposlední řadě sem můžeme zařadit 

CRM (Customer Relationship Managementu). (Exner 2005:79) CRM se využívá při službách, 

které mají více komerční charakter. Např. u nadstandardních služeb při péči o rodinu, 
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zaměstnance firem, či u služeb souvisejících s redukcí váhy. Díky tomuto nástroji lze 

poměrně dobře vydefinovat vysoce hodnotné a profitabilní klienty, vytvořit pro ně programy 

šité na míru a udržovat s nimi pevný vztah. Cílem CRM je podporovat poptávku po nabízené 

službě a zpětně vyhodnocovat zájem klientů o ni. 

 3.2.5. (R) Realizace, distribuce a prodej 

Marketingový výzkum, dobře vydefinovaný cílový tržní segment a kvalitně zpracovaný 

marketingový mix jsou základem úspěchu každé poskytované služby. Tento základ však může být 

podkopán její špatnou realizací ve fázi, kdy se vytváří její konečná hodnota. Toto podcenění pak 

může způsobit, že daná služba po uvedení na trh přestane být klienty žádána. Thomas Bonoma 

tvrdí, „že většina marketingových strategií je dobrá, že však marketing často selže v realizační 

fázi.“ (Kotler 20:48) V případě nemocničních zařízení se do této fáze  totiž zapojují všechny nemocniční 

útvary. Nákupní útvar pořídí potřebný materiál a vybavení, marketingový a prodejní útvar uvede 

službu na trh, výrobní útvar v podobě kliniky či oddělení poskytne klientovi službu v požadované 

kvalitě a ekonomický útvar vyřídí veškeré související platby s poskytnutím služby, včetně plateb 

od pojišťovny. Pokud není dobrá vzájemná spolupráce jednotlivých útvarů, dojde často 

k poškození hodnoty služby. Jaké mohou v této fázi nastat nejčastější problémy? Níže uvedené 

body poukazují na chyby, které obvykle ovlivňují spokojenost klientů a jejich loajalitu: (Kaplan 

2004:109)  

 

• Dlouhé čekací doby 

• Nepřesné informace 

• Neefektivní komunikace mezi „prodejcem/poskytovatelem“ a klientem (Potírání 

důstojnosti, ....) 

• Neuskutečněná transakce či nesplněný požadavek klienta (Koordinace péče –Přijetí, léčba 

a propouštění, tělesné pohodlí) 

• Dodání nekvalitního materiálu - Můžeme sem zahrnout nekvalitní materiál, který se 

nakoupil za co nejnižší cenu. Díky tomuto materiálu může být např. ohrožena kvalita a 

výsledek lékařského výkonu a s tím celková hodnota poskytované služby.  

• Finanční ztráta klienta/plátce (platí v případě, že by pacienti měli individuální zdravotní 

účty). 

 

Při realizaci má také důležité místo distribuce, která je často omezena místem, kde se nemocnice 

nachází. Aby byla nemocnice pro klienta zajímavá, měla by být dle provedeného výzkumu 
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mediálně známá (nejlépe skrze své odborníky), dopravně dostupná, dále dobře technicky 

vybavená, interiérově/exteriérově nesmí odpuzovat a současně musí nabízet co nejkomplexnější 

nabídku služeb. Hlavním bodem však stále zůstává profesionální a přívětivé chování zaměstnanců 

k pacientovi a spokojenost s lékařskou péčí na základě již prodělané vlastní zkušenosti, či 

zkušenosti známých. Tím se opět částečně potvrzuje, že klienti dávají raději přednost nemocnicím, 

kde je s nimi dobře zacházeno, před nemocnicemi, které jim sice nabízejí větší hotelový komfort, 

ale nikoliv přívětivé chování personálu. Tato přidaná hodnota ve formě dobrého a profesionálního 

chování zaměstnance nemocnice ke klientovi často nejvíce podpoří distribuci služby klientovi. 

Nemocnice však nemusejí být vázány vždy na jedno místo, neboť některé své služby mohou 

distribuovat prostřednictvím extranetu, či internetu.  

Hlavním cílem této fáze je, aby klient byl spokojený a dostal hodnotu, protože mu byla 

prezentována skrze hodnotu značky dané nemocnice a kterou očekával. 

 

E-Commerce v nemocničním zařízení 

Jedna z forem distribuce produktů, která se dnes ve vztahu nemocnice versus klient, či nemocnice  

versus dodavatel začíná využívat, je tzv. E – commerce. „E – commerce zahrnuje prodejní a 

nákupní procesy s využitím elektronické komunikace, zejména internetu.“ (Kotler, Armstrong 2004:132)  

Prostřednictvím internetu jsou shromážděny poptávky po službách a nabídky zboží od různých 

subjektů na trhu s cílem uzavřít výhodný obchod.  

E-commerce v sobě zahrnuje E – marketing, což je elektronický marketing a e – purchasing, který 

se soustředí na nákup.  E – marketing je prakticky prodejní částí e – commerce a e – purchasing je 

jeho nákupní stránkou. (Kotler,Armstrong 2004:133) Prostřednictvím e – marketingu mohou nemocnice na 

internetu či extranetu prodávat své nadstandardní služby, nabízet specifické služby svých 

klinik/oddělení cílovým segmentům, nebo poskytovat informace klientům o možnostech léčby. 

Oproti tomu e – purchasing nabízí možnost internetových aukcí, které lze využít v oblasti 

dodavatelských služeb. Internetové aukce jsou postaveny na internetovém nákupu zboží/služeb od 

dodavatele, který nabídne na základě předem vydefinovaných požadavků nejlepší cenu a kvalitu. 

Nutno podotknout, že tím nikterak neporušují zákon o zadávání veřejných zakázek a s ním 

související normy.  

Obecnou výhodou e-commerce je optimalizace dodavatelských i prodejních vztahů, rapidní snížení 

nákladů na nákup zboží (materiálů, ...) souvisejících s poskytováním služeb, protože nevyužívá 

různých mezičlánků, které se vyskytují u přímého nákupu či prodeje. Další výhodou je její 

transparentnost, podpora prodeje a tvorba zisku. 
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3.2.6. (K) Kontrola marketingové úspěšnosti a korekce  
 

Každá nemocnice by měla mít kontrolní nástroje sloužící k posouzení úspěšnosti jejích 

marketingových plánů. Mezi tyto nástroje lze zařadit následné výsledkové listiny a BSC: 

• Finanční - produktová výsledková listina ukazuje na růst tržeb, na výnosy a náklady u 

vybraných produktů a na zájem o vybrané produkty. 

• Klientská výsledková listina referuje o spokojenosti klientů s poskytovanými službami. 

• Výsledková listina zainteresovaných skupin poukazuje na spokojenost zaměstnanců, 

dodavatelů a členů komunity zdravotníků (praktických lékařů), kteří se dostávají do 

přímého kontaktu s nemocnicí. 

• Balanced Scorecard (BSC) – měří a řídí realizaci marketingové strategiev duchu slov 

Sergio Zymana, dřívějšího šéfa marketingu Coca-Coly, že marketing „musí být záležitostí 

prodeje zboží, tvorby strategií, měření výsledků a investování vašich peněz tak, aby 

přinášely nejlepší zhodnocení.“ (Zyman 2006:187) Tento názor na marketing lze s pomocí BSC 

velmi dobře nejen podpořit, ale i realizovat, neboť vede k finanční výkonnosti a k podpoře 

dlouhodobé konkurenceschopnosti jakékoliv organizace. BSC však není jen měřící nástroj, 

ale především manažerská metoda, která se dá využít při tvorbě strategického 

marketingového plánu a při tvorbě C – mixu. 

Díky realizaci této části kontroly úspěšnosti, může nemocniční zařízení korigovat své 

marketingové a podnikatelské kroky a provádět taková opatření, která by v budoucnosti vedla 

k větší úspěšnosti ve vybraných tržních segmentech. Tímto přístupem si nemocniční zařízení 

mohou upevňovat svou pozici na trhu a zvyšovat tak svou hodnotu. Je totiž velmi pravděpodobné, 

že nemocnice, které se rychle učí ze svých chyb a dokážou inovovat své služby v neustále se 

měnícím prostředí, jsou v konkurenci s druhými nemocničními zařízeními úspěšnější. Vyvstává 

tak požadavek úspěšného zvládnutí soutěže v jednom z neperspektivnějších oborů 21. století 

formou inovačního a marketingového chování. 

3.3. Trendy v obecném a zdravotnickém managementu a marketingu 21. století 

 

V oblasti marketingu, ale i v oblasti managementu, jak obecného, tak zdravotnického, se objevilo 

v současné době několik trendů, které je nutno respektovat v rámci růstu konkurenceschopnosti 

nemocnice na trhu zdravotnických služeb. Mezi tyto trendy řadíme:  
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3.3.1. Přechod od reaktivního chování k proaktivnímu podnikatelskému chování a přístupu. 

(Kotler 21:139) Obecným cílem nemocnic je dobré hospodaření a pevné postavení na trhu 

zdravotních služeb. Nemocnice v České republice se proto od 90 let 20. století více 

orientují na koncepční řízení, řízení nákladů, centralizaci nákupů a zvyšování výnosů. 

(Gladkij 2003:94) Všechny tyto aktivity směřují manažeři zdravotnických zařízeních směrem 

k zisku, který lze využít zpětně k rozvoji kvality léčby a k modernizaci zdravotnické 

techniky. Dalším krokem bylo částečné přenesení zodpovědnosti z vedoucích manažerů 

nemocnice na primáře a přednosty jednotlivých klinik, kteří pak jsou v případě překročení 

nákladů postihováni. To je také důvodem, proč se hledají na trhu nové trendy či 

neuspokojené potřeby v podobě poptávky, kterou by mohla nemocnice prostřednictvím 

svých klinik a oddělení uspokojit a tak přispět ke zvýšení výnosů. Nemocnice tak nebude 

závislá jen na výnosech z výkonů, které má se zdravotní pojišťovnou nasmlouvané, ale 

bude mít současně výnos z výkonů a služeb, které bude klient ochoten zaplatit sám. 

Nemocnice proto budou postupem času nejspíše více „naslouchat trhu“ a podporovat 

podnikatelského ducha, který se bude zaměřovat i na rozvoj aktivit v nehrazené oblasti 

zdravotnických služeb. Je však nutno podotknout, že placené služby nesmí jít na úkor 

poskytované léčebné zdravotní péče, která je hlavním úkolem nemocnice.  

Právě díky zmíněnému podnikatelskému duchu může být potlačen reaktivní styl řízení, 

který pouze čeká na výzvu či řeší jen nastalé problémy a více podporován proaktivní styl 

řízení nemocnice, který aktivně vyhledává na trhu příležitosti a výzvy. Proaktivní styl 

managementu navíc více zapojuje do marketingového, ekonomického a klinického 

rozhodování a řízení nemocnice také lékaře a zdravotnický personál formou „jednotky 

klinického řízení.“ (Čadová 2006:28).  Ta umožňuje, aby daná klinická jednotka 

(oddělení/klinika), hospodařící s vlastním rozpočtem, byla na základě různých kriterií, jako 

např.: spokojenost klientů s chováním lékařů a personálu, adekvátní preskripce léčiv, 

efektivní nakládání s limitovanými finančními prostředky na konci určitého období buď 

odměněna za dosažené výsledky, či někdy i postihnuta. Takovýto styl řízení zvyšuje 

kvalitu péče, spokojenost klientů a konkurenceschopnost zařízení a tím i dobré jméno 

nemocnice. 

Proaktivní jednání nemocnice samozřejmě současně zvyšuje poptávku po nabízených 

zdravotnických službách. Otázkou je, zda toto zvyšování poptávky chce náš zdravotnický 

systém, když jsou občas k zaslechnutí námitky, že náš systém je využíván klienty až příliš. 

Domnívám se, že proaktivní a podnikatelské jednání nemocnice je na místě i přes tuto 
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nabídku, zvláště v oblasti výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění pro občany ČR, 

dále v nabídce z oblasti klinických služeb směřujících k cizincům z Evropy, Arabských 

emirátů či USA, kteří jsou ochotni zaplatit za poskytnutou službu v hotovosti. Pokud jsou 

klienti ochotni platit v hotovosti za klinické výkony, které nejsou hrazeny z jejich 

zdravotního pojištění, neměla by se nemocnice bránit uspokojování žádaných specifických 

potřeb klientů, které jsou navíc výnosové.  

V neposlední řadě je dobré, aby se nemocnice chovala efektivně a podnikatelsky v oblasti 

řízení organizace, tak jako se chovají komerční organizace. Náš zdravotnický systém 

možná nestojí o zvyšování poptávky, ale evropský zdravotnický trh si žádá, aby některé 

jeho specifické potřeby byly uspokojeny. Pokud nebudou tyto potřeby uspokojeny, podpoří 

to především korupční chování ve vztahu lékař x klient, kdy klient bude chtít např. lepší 

kloubní náhradu, než hradí jeho zdravotní pojišťovna, či bude chtít být operován dříve než 

je stanoveno pořadníkem, ale protože mu daný systém nedovoluje, aby si zakoupil lepší 

kloubní náhradu, než jaká je mu nabízena, či mohl díky legální platbě přeskočit pořádník 

na operaci, je nucen podplácet lékaře. Takovýto systém, podporující na jedné straně 

korupční jednání ve vztahu lékař x klient a na druhé straně popírající nutnost legálního 

vstupu podnikatelského ducha, který by nacházel pro nemocnici nové zdroje financí, 

rozhodně nepodporuje proaktivní chování nemocnice. Další otázkou pak je, zda takovýto 

zdravotní systém je ještě efektivní a „zdravý“. 

 

3.3.2. Přechod od prodejní koncepce „vyrob a prodej“ či „poskytni službu a prodej“ 

k marketingové koncepci (orientace na klienta a potřeby trhu) ve stylu „Naslouchej a 

reaguj“.  (Kotler 21:139-140) Tento bod prakticky koreluje s bodem předchozím. Nemocnice se 

v dobách minulých orientovaly dle vzoru lékařského ducha první poloviny 20. století, který 

byl založen na paternalistickém až autoritářském vztahu lékaře k pacientovi - klientovi. 

Lékař věděl nejlépe, co klient chce a klient se s dětskou důvěrou plně odevzdával do rukou 

lékaře. Tento postoj je do jisté míry pochopitelný, neboť lékař, tak jako nemocnice, je 

nositelem specializovaných vědomostí a schopností. Přesto klient veškerou zodpovědnost 

přesouval na lékaře či instituci. (Haškovcová 2002:66) V dnešním světě 21. století se vztah mezi 

lékařem a klientem či nemocnicí a klientem přesouvá více do role partnerské. Klient chce 

být informován o způsobu léčby, chce se zodpovědně podílet a spolurozhodovat o všem, 

co se týká jeho zdraví. Současně se u klientů vynořují nové potřeby po nadstandardních 

službách a výkonech. Klienti jsou ochotni za své zdraví zaplatit, či připlatit bez ohledu na 

možnosti, které jim dává jejich zdravotní pojištění. Na trhu se objevuje plno nových trendů, 
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které se týkají zdravého životního stylu a kterých mohou nemocnice využít a často i 

využívají. Styl „Naslouchej a reaguj“ postupně sílí. Přesto z hlediska specifické činnosti, 

kterou nemocnice vykonávají, nelze předpokládat, že zaniknou zdravotnické služby, které 

na trhu nejsou příliš žádané a jsou navíc nákladné. Nemocniční zařízení totiž musí plnit své 

poslání, tedy léčit nemocné a proto si nemůže dovolit, aby služby pro některé segmenty 

nákladových pacientů vypustilo ze své nabídky. 

 

3.3.3. Přechod od boje s konkurencí na odlišení od konkurence. (Kotler.Marketing od A do Z:139-140) 

Přestože je trh určitým bitevním polem a koncepce rozvoje nemocnice zase bitevním 

plánem jak v bitvě zvítězit, není cílem přímý boj zaměřený na likvidaci konkurence, ale boj 

kreativní, zaměřený na odlišnost a originalitu daného nemocničního zařízení. Přímý boj je 

navíc destruktivní a plýtvá schopnostmi organizace. Kreativní boj se oproti tomu soustředí 

více na inovace, na rozvoj organizace a jejích specializací. Velkou roli zde hraje také image 

a pověst nemocnice. Právě image a pověst má nezanedbatelný vliv na cílové segmenty 

klientů. Podstatná otázka však zůstává: Kdo je pro nemocnice největším konkurentem? Při  

dotazování vedoucích manažerů některých nemocnic lze zjistit, že za konkurenty jsou 

nejvíce považovány jiné nemocnice. Přesto se vyskytly názory, které potvrzují spíše mou 

domněnku, že největším konkurentem nemocnic jsou malé specializované ambulance a 

soukromé kliniky, které se specializují na výnosové zdravotnické výkony a přetahují 

ziskové klienty nemocnicím. „Goliášové“ (nemocnice) by si proto měli dávat pozor na 

„Davidy“ v podobě soukromých klinik a ambulancí a najít cestu, jak zvýraznit svou 

originalitu v určitých poskytovaných službách nejen vůči jiným nemocnicím, ale i vůči 

soukromým klinikám a specializovaným ambulancím, které jsou poblíž nemocnice.  

 

3.3.4. Přechod od snahy získat více nových klientů k udržení přízně těch stávajících. (Kotler.Marketing 

od A do Z:139-140) Tento trend je poněkud provokující, protože primárním cílem nemocnice není 

získávat více nových klientů. Přesto i pro nemocnice platí, že by si stávající klienty měla 

hýčkat, budovat a udržovat s nimi dobré vztahy, zvyšovat jejich loajalitu, aby v případě 

potřeby klienti opět využili služeb dané nemocnice, a nevyužili nabídky nemocnice jiné. Je 

nesporné, že cesta k udržení, ale i k zvýšení stávajícího tržního podílu v cílových 

segmentech, vede přes udržení přízně klientů stávajících. Z tohoto důvodu musí 

nemocniční zařízení přemýšlet, jak si přízeň stávajících klientů udržet. Mezi základní 

nástroje pro budování dobrých vztahů patří nejen již několikrát zmíněné vlídné chování 

zaměstnanců či nabídka kvalitních internetových nemocničních stránek, ale také podpora 
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pacientských klubů, nebo činnost nemocničních dobrovolníků, kteří se podílejí na 

naplňování sociálních potřeb klientů.  

Některé menší nemocnice okresního typu mohou ale dojít k závěru, že se nemusí zabývat 

budováním vztahů se svými klienty a mohou se řídit heslem:„Vyrob a prodej“, protože 

klienti si v případě potřeby volí nejbližší nemocnici a nemají zájem putovat daleko kvůli 

potřebnému klinickému výkonu. Výzkum však ukázal, že klienti z odlehlých oblastí 

potvrdili, že pokud by měl být u nich proveden složitější klinický zákrok, byli by ochotni 

jet do nemocnice s dobrým jménem, která by byla i 300km vzdálená. Klienti z Prahy však 

pečlivě vybírají, oproti mimopražským klientům, kde se chtějí nechat ošetřit. Důvodem je 

vysoká koncentrace nemocnic v jednom místě. V uvedených faktech leží výzva  jak pro 

okresní tak pro fakultní nemocnice, aby budovaly dobré vztahy s klienty, kteří sekundárně 

budou podporovat jejich dobré jméno a tak přitáhnou i klienty nové, ze vzdálenějších míst. 

 

3.3.5. Přechod od hromadného marketingu k marketingu, který se zaměřuje na jednotlivé 

segmenty zvlášť. (Kotler 21:139-140) Hromadný marketing, který popírá existenci tržních 

segmentů, je dnes již neandrtálsky zastaralý. Každý tržní segment má totiž své vlastní 

potřeby, své vlastní trendy a specifika, na které musí být brán ohled. Chce-li být nemocnice 

úspěšná v zavádění nových služeb, musí své klienty tržně segmentovat dle stejných 

vlastností, které je spojují. Teprve pro takto vyspecifikovaný segment může vyvinout 

službu naplňující potřeby klientů, kteří se zde nacházejí a současně navrhnout specifický 

způsob prezentace. Nerespektování této zákonitosti může vést k vývoji ztrátových a 

zbytečných služeb, které nemusí být klienty využívány. Je však vhodné podotknout, že 

pokud chce nemocnice naplňovat principy dostupnosti a rovnosti, musí současně klientům 

poskytovat co nejširší nabídku klinických služeb, tedy i těch, které jsou částečně ztrátové. 

 

3.3.6. Přechod od reklamy na public relations. (Kotler 21:106) Philip Kotler předpokládá, že budou 

čím dál častěji přesouvány peníze z reklamy do public relations. Příčina úzce souvisí 

s předchozím bodem. Reklama jako jeden z nástrojů marketingové komunikace ztrácí svou 

velkou účinnost v důsledku rostoucí segmentace klientů. Ty už není možné hromadně 

oslovovat jako v pionýrských časech reklamy v minulém století. Dnes je výhodnější nové 

služby představovat formou public relations. Protože nemocnice nemohou díky zákonu o 

reklamě prezentovat své služby přímo, je forma prezentace služeb nemocnice skrze public 

relations tou nejlepší variantou.  
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3.3.7. Přechod od působení na trhu k působení v kyberprostoru. (Kotler.21:140) Nemocnice by měly 

respektovat rostoucí trend obchodování v internetovém kyberprostoru a nesoustředit se jen 

na obchodní činnost v klasickém tržním prostoru, který zde vládl po staletí. Internetový 

kyberprostor umožňuje nemocnicím provádět centrální nákupy, pořádat internetové aukce 

na nakupovaný materiál či nabídku vybraných outsorcingových služeb, kterých chce 

nemocnice využít. V neposlední řadě nabízí kyberprotor možnosti prezentace nemocnice a 

jejích služeb, dále prodej nadstandardních služeb, rozvoj CRM a internetové vzdělávání 

lékařů a zdravotnických pracovníků. Tyto velké možnosti jsou však stále nedostatečně 

využívány nemocničními zařízeními v České republice. Souvisí to nejspíše s horším 

vybavením nemocnic v oblasti informačních technologií. 

 

3.3.8. Přechod od organizačního egoismu k virtuální organizaci. (Veber 2002:670-673) Nemocnice žijí 

v jakémsi organizačním egoismu, který jim brání v partnerské a týmové spolupráci s jinou 

nemocnicí a ve sdílení některých svých know-how a odborníků. Tím neroste konkurenční 

schopnost nemocnic takovou měrou, jakou by dovolovala vzájemná partnerská podpora 

dvou zařízení. Samotným „cílem virtuální instituce je integrace moderního know-how 

spolupracujících firem a expertů k tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka, což vede 

k podstatnému zvýšení konkurenční schopnosti.“ (Veber 2002:670) Hlavním předpokladem pro 

přechod k virtuální nemocnici je otevřenost týmové spolupráci ve vybraných oblastech 

medicíny a ochota zprostředkovat si své informace a znalosti pomocí informačních a 

komunikačních technologií. Velké možnosti se zde otevírají pro rozvoj telemedicíny, 

konzultací RTG a CT snímků mezi nemocnicemi, atd.. Pokud malá okresní nemocnice 

naváže partnerský vztah s fakultní nemocnicí, bude to pro toto malé nemocniční zařízení 

vždy jen přínosem, jak po stránce rozvoje znalostí, tak po stránce růstu kvality péče o 

klienta. To samé platí o spolupráci fakultních nemocnic mezi sebou, jak v České 

republice,tak v prostoru Evropské unie.  

 

3.4. Shrnutí teoretické části 

 

V teoretické části jsme si definovali nemocniční marketing jako vědní a podnikatelskou disciplínu, 

která pracuje s trhem a jejímž primárním cílem je pomáhat organizaci sloužit efektivně cílovému 

trhu. Sekundárním cílem nemocničního marketingu je zvyšovat konkurenceschopnost organizace a 
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co největší prodej služeb s maximální přidanou hodnotou a s co největším ziskem, jak v podobě 

finanční tak hodnotové. 

Schopnost dosáhnout těchto obecných marketingových cílů závisí na schopnostech nemocničních 

marketérů stanovit dobrou marketingovou strategii a na managementu marketingu, který dokáže 

efektivně sladit klíčové procesy:  

• průzkum trhu  

• segmentace trhu 

• stanovení marketingového mixu 

• realizace marketingové strategie a poskytování nové služby 

• kontrola úspěšnosti a korekce celé marketingové strategie 

tak, aby bylo úspěšně dosaženo stanovených cílů. 

V druhé části magisterské práce poukáži na základní kroky, které mají manažeři marketingu 

realizovat ve velkých nemocničních zařízeních fakultního typu, aby tak vytvořili prostředí, 

v kterém mohou úspěšně realizovat veškeré marketingové principy a teorie, jež zde byly nastíněny. 

 



 59 

  

II. ČÁST 
 

Kapitola 

 
4 

Marketing tří fakultních nemocnic 
v Praze  

 

4.1. Úvod k praktické části a k výzkumu 
 

V praktické části se budu věnovat dvěma bodům. První bod, zahrnující kapitoly 4.2., 4.4., a 4.5.  se 

zabývá výsledky výzkumu, který: 

a) zkoumal zda dobrá pověst nemocnice, budovaná efektivní marketingovou komunikací 

s veřejností, ovlivňuje rozhodnutí pacienta směrem k využití nabídky služeb té nemocnice, 

která má nejlepší pověst.  

b) analyzoval stav marketingu ve třech fakultních nemocnicích: ve Fakultní nemocnici Na 

Bulovce, Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a ve Fakultní Thomayerově nemocnici 

s poliklinikou.  

Druhý bod této praktické části popisuje  kapitola 4.6, ve které jsou uvedena doporučení pro rozvoj 

marketingu ve výše vyjmenovaných nemocničních zařízeních. Doporučení vychází z výsledků 

provedeného výzkumu. 

 

4.2. Základní hypotézy a metodika výzkumu 
 

4.2.1. Základní hypotézy výzkumu jsou: 

1. Dobrá pověst nemocnice, budovaná efektivní marketingovou komunikací s veřejností, 

ovlivňuje rozhodnutí pacienta směrem k využití nabídky služeb té nemocnice, která 

má nejlepší pověst. 

2. Pacienti na základě hodnocení kvality poskytovaného servisu hodnotí kvalitu celé nemocnice. 

3. Vybrané nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví České republiky, nemají 

samostatná marketingová oddělení. Marketingu a marketingovým aktivitám se ve vybraných 

nemocnicích věnuje, nezávisle na sobě, více zaměstnanců na různých řídících úrovních. 
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4. Vybrané nemocnice nebudou poskytovat nabídku produktů ve formě služeb, které nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění. Předpokládá se, že existuje pouze nabídka nadstandardních 

lůžek, nikoliv nadstandardních služeb.  

5. Prodej produktů ve formě obchodních a nadstandardních služeb není centralizovaný. 

6. Současný management vybraných nemocnic přiřazuje marketingu rostoucí důležitost postavení 

v oblasti tvorby nemocniční strategie a v podpoře obchodních aktivit a zájmů nemocnice. 

 

4.2.2. Použitá metodika: 

Provedení dotazníkového šetření na téma: Dobrá pověst nemocnice a vliv na rozhodnutí 

uživatele o spotřebě služby. Dotazníkové šetření bylo provedeno v Praze, od 1. prosince 2005 

do konce měsíce ledna 2006. Jednalo se o 50 dotazníků, které by byly vyplněny s uživateli 

služeb pražských fakultních nemocnic. Mezi tyto nemocnice patřila Fakultní Thomayerova 

nemocnice s poliklinikou, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústřední vojenská 

nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce. Některé dotazníky byly vyplněny 

výzkumníky ve spolupráci s respondenty a další dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou 

pomocným výzkumníkům ve vyjmenovaných nemocnicích. Výzkumníci odpovědi 

respondentů zaznamenali elektronicky do dotazníků. Vyplněné dotazníky byly zaslány zpět 

poštou či elektronickou poštou. Dotazníky byly následně analyzovány. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké prvky budují dobré jméno nemocnice a z jakého 

důvodu preferují uživatelé služeb jimi vybranou nemocnici. Analýza zkoumala hypotézu číslo 

1. 

Nástroj: Dotazník. Tento dotazník nalezne čtenář v příloze č. 3. 

 

 Realizace focus group s dvěma skupinami respondentů. Jedna skupina tvořena 6 

respondenty byla z Prahy a druhá skupina 6 respondentů byla z Moravy. Focus group byla 

realizována během měsíce prosince v roce 2005. Cílem bylo potvrzení hypotézy č. 1 a č.2.. 

Nástroj: Focus group. Bližší informace o focus group lze najít v příloze č.3. 

 

 Obsahová analýza organizačních struktur 3 nemocničních zařízení. Tato analýza se 

snažila potvrdit hypotézu číslo 3. Tuto analýzu jsem provedl během měsíce června a července 

roku 2005. Cílem analýzy bylo zjistit: 

- Mají nemocniční zařízení marketingová oddělení? 

- Pokud mají nemocnice marketingové oddělení, je toto oddělení zařazeno pod jiné oddělení, 

nebo je samostatným oddělením? 
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- Nemá-li nemocnice marketingové oddělení, existují v organizační struktuře funkce, které 

provádějí z hlediska svého postavení marketingové aktivity?  

Zdroj: Extranet nemocnice, výroční zprávy, emailové dotazování, organizační řád nemocnic, 

popisy práce některých zaměstnanců, telefonické či emailové dotazování.  

 

 Analýza marketingových aktivit a činností u 3 vybraných nemocnic. Analýza zkoumala 

hypotézu číslo 3. Cílem analýzy bylo zjistit, jaké formy marketingových aktivit nemocnice 

provádějí. Analýza marketingových aktivit vybraných nemocnic byla provedena v srpnu 2005. 

Zdroj: Extranet nemocnice, výroční zprávy, telefonické či emailové dotazování.   

 

 Analýza nabídky produktů 3 nemocnic, které jsou určeny k prodeji. Analýza nabídky 

produktů zkoumala hypotézu číslo 4 a hypotézu číslo 5. Cílem analýzy bylo zjistit, jaké 

produkty ve formě služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, nemocnice na trhu 

prodávají.  

Zdroj: Extranet nemocnice, výroční zprávy, telefonické či emailové dotazování.   

 

 Dotazníkové šetření prostřednictvím emailové pošty se třemi osobami z vrcholového 

managementu nemocnic na téma marketing v nemocničních zařízeních. Mezi vybrané 

respondenty patřil náměstek pro personální práci a současně tiskový mluvčí nemocnice, 

náměstek pro ošetřovatelskou péči (Hlavní sestra) a primář oddělení. V dotazníkovém šetření 

bylo použito 5 otevřených otázek. Z dotazníkového šetření, realizovaného v dubnu 2006, měly 

vyplynout názory na pojetí a způsob realizace marketingu v nemocničních zařízeních. 

Výsledky tohoto šetření by měly potvrdit či vyvrátit hypotézu číslo 6. Přepis tohoto 

dotazníkového šetření lze najít v příloze č.3. 

Nástroj: Otevřené otázky zaslané respondentům formou e-mailu 

 

Výsledky analýz a rozhovorů posloužily jako zdroj informací o stavu řízení marketingu ve 

vybraných nemocničních zařízeních. 
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4.3. Charakteristika vybraných organizací 
 

V této části krátce charakterizuji tři pražské fakultní nemocnice, ve kterých probíhal výzkum. Mezi 

tyto tři fakultní nemocnice patřily: Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerova 

nemocnici s poliklinikou a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.  

 

4.3.1. Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB) 

Fakultní nemocnice Na Bulovce je příspěvkovou organizací, která je zřízena Ministerstvem 

zdravotnictví. Jejím statutárním zástupcem je ředitel nemocnice. Počátky FNB sahají až do roku 

1896 (kol. autorů, s.8), kdy v bývalé usedlosti Bulovka v Libni vystavěla bývalá obec libeňská 

malou nemocnici o 20ti lůžkách. Tato malá obecní nemocnice byla rozšiřována a postupně k ní 

byly přistavovány další léčebné pavilony, jejichž počet se ustálil na konci 20. století na 19ti 

budovách. Nemocnici dnes tvoří soubor samostatných pavilonů soustředěných na jednom 

z pahorků ležících na pravém břehu řeky Vltavy. Její architektura, rozmístění budov i množství 

zeleně jí dodává takřka lázeňský charakter. Rozloha nemocnice je 289 373 m2. 

 

Přehled o FNB v tabulkovém vyjádření: 

V tabulce jsou uvedena data, získaná z výroční zprávy nemocnice z roku 2004, a z informací 

zaměstnanců nemocnice. 

 
Počet klinických pracovišť 30 
Průměrný počet lůžek 1221 
Počet zaměstnanců 1919 
Lékaři 314 
VŠ 26 
SŠ 14 
SZP 983 
NZP 21 
OP (ostatní personál) 561 
Průměrný počet hospitalizovaných za 1 rok 34 382 
Průměrný počet ambulantně ošetřených za 1 rok 496 003 

 
Základní organizační struktura FNB:  

Organizační struktura vychází z dokumentu „Organizační schéma Fakultní nemocnice na 

Bulovce“, vydaným správcem řízené dokumentace na intranetu nemocnice dne 1.11. 2004. Toto 

organizační schéma bylo platné do června roku 2005. V čele nemocnice stál ředitel nemocnice a 

jemu podléhali  jednotliví náměstci a jejich útvary.  
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Ředitel 

Náměstek pro léčebnou 
péči – pro chirurgické obory 

Náměstek pro léčebnou 
péči – pro interní obory 

Náměstek pro léčebnou 
péči – pro komplement 

Ekonomický 
náměstek 

Náměstek pro 
ošetřovatelskou péči 

Technicko provozní 
náměstek 

Tiskový mluvčí 

Další přímo řízená oddělení/úseky ředitelem nemocnice jsou:  
Legislativně právní oddělení, Oddělení zdravotních pojišťoven, Oddělení organizace a řízení, Oddělení 
ekonomiky zdravotní péče, Oddělení vnitřního auditu a kontroly, Útvar krizového managementu, Oddělení 
financování, Oddělení organizace a řízení, Oddělení informatiky a výpočetní techniky, Zaměstnanecké 
oddělení, Středisko vědeckých informací a Poradní orgány ředitele. 
 

Obr. 11. Organizační schéma FNB (FNB 2004:1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP) 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou je příspěvkovou organizací, která je zřízena 

Ministerstvem zdravotnictví. Jejím statutárním zástupcem je ředitel nemocnice. Činnost nemocnice 

byla zahájena v roce 1954. Do roku 1954 zde byly Masarykovy domovy, které zahájily svou 

činnost v roce 1928 a po nich Státní odborné léčebné a ošetřovací ústavy. FTNsP se stala fakultní 

nemocnicí v roce 1984. Součástí nemocnice se stala v roce 1999 léčebna LDN (Léčebna 

dlouhodobě nemocných) v Prosečnici n/S. Nemocnice je pavilonového typu. 

 

Přehled o FTNsP v tabulkovém vyjádření:  

V tabulce jsou uvedena data,  získaná z výroční zprávy nemocnice z roku 2004, a z informací 
zaměstnanců nemocnice.  
 

Počet klinických pracovišť 48 
Průměrný počet lůžek 1480 
Počet zaměstnanců 2117 
Lékaři 311 
VŠ 26 
SŠ 15 
SZP 1169 
NZP 33 
OP (ostatní personál) 563 
Průměrný počet hospitalizovaných za 1 rok 42 800 
Průměrný počet ambulantně ošetřených za 1 rok 707 243 
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Základní organizační struktura FTNsP:  

Organizační struktura vychází z dokumentu „Organizační struktura Fakultní Thomayerovy 

nemocnice s poliklinikou“, vydaným správcem řízené dokumentace na intranetu nemocnice dne 

21.12. 2004. Toto organizační schéma bylo platné do června roku 2005. V čele nemocnice stojí její 

ředitel  a jemu podléhají  jednotliví náměstci a jejich útvary.  

 

 
 
 
4.3.3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) je příspěvkovou organizací, která je zřízena 

Ministerstvem zdravotnictví. Jejím statutárním zástupcem je ředitel nemocnice. Činnost nemocnice 

lze vysledovat už v době Josefa II. VFN je umístěna ve středu města a řadí se mezi největší 

nemocnice v České republice a v Evropě. Nemocnice je pavilonového typu. 

 

Přehled o VFN v tabulkovém vyjádření:  

V tabulce jsou uvedena data, získaná z výroční zprávy nemocnice z roku 2004, a z informací 

zaměstnanců nemocnice. 

 
Počet klinických oborů 45 
Průměrný počet lůžek 1739 
Počet zaměstnanců 4269 
Lékaři 636 
VŠ 120 
SŠ 55 
SZP 2240 
NZP 24 
OP (ostatní personál) 1194 
Průměrný počet hospitalizovaných za 1 rok 55825 
Průměrný počet ambulantně ošetřených za 1 rok 1042379 

Ředitel 

Náměstek pro 
léčebnou péči 

Náměstek pro 
ekonomiku a 

obchod 

Náměstek pro 
ošetřovatelskou 

péči 

Náměstek pro 
techniku  a 

provoz 

Další přímo řízená oddělení/úseky ředitelem nemocnice jsou:  
Poradní orgány ředitele, Projektové týmy FTNsP, Právní oddělení, Nemocniční lékárna FTNsP, Referát organizace a 
řízení, Oddělení ekonomiky zdravotní péče, Oddělení vnitřního auditu a kontroly.Kojenecký ústav s dětským domovem, 
Útvar krizového managementu, Útvar ochrany majetku BOZP + PO,  Odbor zdravotních pojišťoven,  Oddělení IPP, 
Oddělení kvality 

 

Obr. 12. Organizační schéma FTNsP (FTNsP 2004:1) 

Náměstek 
pro 

informatiku 
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Základní organizační struktura:  

Organizační struktura vychází z dokumentu „Organizační schéma VFN“, vydaným správcem 

řízené dokumentace na intranetu nemocnice, dne 27.12. 2004. Toto organizační schéma bylo 

platné do června roku 2005. V čele nemocnice stojí ředitel nemocnice a jemu podléhají jednotliví 

náměstci a jejich útvary.  

 
 

 
 
 

4.4. Hlavní zjištění z výzkumu 
 

4.4.1. Nákupní rozhodování klienta 
 

Dobrá pověst nemocnice, budovaná efektivní marketingovou komunikací s veřejností, ovlivňuje, 

dle 92% respondentů, rozhodnutí pacienta směrem k využití nabídky služeb té nemocnice, která 

má nejlepší pověst. 90% oslovených respondentů je spokojeno, pokud podstupuje léčbu či operaci 

v nemocnici s dobrou pověstí. Pokud respondenti potřebují podstoupit komplikovanější léčbu nebo 

ošetření, vybere si 90% respondentů nemocnici s dobrou pověstí, přestože je hůře dopravně 

dostupná, než nemocnice s rozporuplnou pověstí, která je blíže jejich bydlišti. 78% respondentů 

dokonce nevadí, že nemocnice nemá pěkné prostředí čekáren a pacientských pokojů, důležité pro 

ně je, aby měla nemocnice dobré jméno. V případě, že by nemocnice měla pověst zařízení, kde se 

poskytuje vysoce kvalitní klinická péče, ale současně měla pověst místa s personálem, který se 

Ředitel 

Náměstek 
pro 

léčebnou 
péči 

Ekonomický 
náměstek 

Hlavní 
sestra 

Technický 
náměstek 

Tajemník 
ředitele 

Další přímo řízená oddělení/úseky ředitelem nemocnice jsou:  
Asistentka ředitele, Strategické a projektové týmy VFN, Poradní orgány ředitele, Nemocniční lékárna, Odbor 
zdravotních pojišťoven, Obchodně-investiční odbor, Oddělení vnitřního auditu a kontroly, Oddělení organizace 
a řízení, Útvar krizového managementu, Legislativně právní odbor. 
 

Obr. 13. Organizační schéma VFN (VFN 2004:1) 

Náměstek 
pro 

účetnictví a 
controling 

Personální 
náměstek 

Náměstek 
pro 

informatiku 
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nechová vlídně ke klientům, volilo by 54 % respondentů raději nemocnici s horší kvalitou odborné 

klinické péče, v které je však vlídný a profesionální přístup personálu k hospitalizovanému 

člověku. Pod nemocnicí s respektovaným jménem a dobrou pověstí si respondenti představují tyto 

atributy: 

 

• Přítomnost odborníků – za jménem nemocnice stojí konkrétní lékaři a osobnosti. 

• Kvalita péče – kvalita péče je dána vstřícným personálem, profesionálním přístupem ke 

klientovi, vzděláním personálu, akreditací nemocnice a krátkými čekacímu lhůtami na 

ošetření či léčbu. 

• Modernost – nemocnice má moderní budovy, používá moderní léčebné postupy, 

zdravotnické přístroje a vybavení. 

• Místo – okolí nemocnice je krásné, má tradici a je dobře dostupné. 

• Popularita – nemocnice je bez velkých incidentů, je mediálně známá, mluví se o ní na 

veřejnosti v dobrém a jsou na ni dobré reference od pacientů a známých. 

• Pocity a představy – s respektovanou nemocnicí pojí respondenti představy a pocity 

spokojenosti, profesionality, důvěryhodnosti, odbornosti, bezpečí, přívětivosti, známosti, 

jistoty a dobré komunikace. 

 

Mezi první dvě položky, které nemocnici vytváří dobré jméno, označilo 60% respondentů znalost 

z médií a spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti.  

Dotazníkové šetření tak potvrdilo hypotézu č.1. 
 

4.4.2. Kvalita z pohledu klientů 
 

1) Klienti nehodnotí v nemocnici kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče, ale kvalitu servisu, 

který je jim před léčbou, během léčby a při ukončení léčby poskytován. 

2) Klienti na základě hodnocení kvality poskytovaného servisu hodnotí kvalitu celé nemocnice. 

To znamená, že klienti mají své pojetí o hodnocení kvality léčby, tak jako lékaři mají zase 

své pojetí hodnocení kvality léčby, která stojí spíše na hodnocení výsledku a nepřítomnosti 

pooperačních komplikací. 

Respondenti si uvědomují existenci dvojí kvality: 

Profesionální kvalita – kvalitu provedeného lékařského zákroku dovede posoudit pouze lékař 

a nikoliv laik – klient.  
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Klientská kvalita – klient posuzuje hodnotu a kvalitu zařízení a odborníků na základě této 

rovnice:Klientská kvalita = Výsledky léčby (pacient se cítí zdravý) + Konvenience (příjemné 

jednání a prostředí) + Image (známost z médii, reference známých, znalost odborníků). 

Klient nehodnotí kvalitu lékařského zákroku, ale převážně to, jak se po zákroku cítí a jak se 

k němu chová personál nemocnice.  

3) Nemocnice, která staví svou hodnotu a své dobré jméno na kvalitních servisních službách 

pacientům, ovlivňují rozhodnutí klienta směrem k nepřímému nákupu jejich služeb. 

4) Kvalita servisu a dobré výsledky v léčbě vytváří dobré jméno nemocnice a zpětně dobré 

jméno nemocnice se udrží rozvojem kvality servisních služeb a rozvojem komunikace 

s klientem a veřejností. Respondenti také uvedli, že pověst nemocnice a kvalita služeb jsou 

pro ně propojené nádoby. Kvalita služeb, z jejich klientského pohledu, zvyšuje či naopak 

poškozuje hodnotu a dobrou pověst nemocnice. 

 

Respondenti vnímají parametry klientské kvality velmi dobře a mají tendenci podle nich hodnotit 

nemocniční zařízení jako celek, včetně kvality lékařské a ošetřovatelské péče. Tím potvrzují 

hypotézu č. 2. 

 

4.4.3. Marketing a marketingové aktivity ve vybraných fakultních nemocnicích 
 

Na základě analýzy byly zjištěny slabé a silné stránky Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB), 

Fakultní Thomaerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

(VFN) v těchto oblastech: 

• Strategie, hodnoty a vize 

• Organizace marketingu a prodeje 

• Poskytování specifických služeb 

• Marketingová komunikace 

• Průzkumy  trhu 

V dále uvedené tabulce jsou označeny slabé stránky (symbolem -), částečně silné stánky 

(symbolem /) a silné stránky (symbolem +) u vybraných nemocničních zařízení. Každá silná 

stránka nemocnice je ohodnocena 1 bodem a částečně silná 0,5 bodu. Další bližší informace z této 

analýzy jsou obsaženy v příloze č.2. 
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Hodnocené stránky  FNB FTNsP VFN 

1. Strategie, hodnoty a vize:       

Existence Koncepce rozvoje nemocnice - - + 
Existence Koncepce rozvoje marketingu a PR - - - 
Nemocnice prezentuje své motto a své hodnoty veřejnosti - - - 
Hodnocení 1: 0 0 1 

2. Organizace marketingu a prodeje:       
Existence marketingového oddělení či marketingového úseku - - - 
Existence oddělení poskytujících nadstandardní služby - + - 
Existence klinik/oddělení poskytujících nadstandardní ubytování + + + 
Existence oddělení klinických hodnocení  - + - 
Existence osob provádějících marketingové a specifické  prodejní 
aktivity + + + 
Hodnocení 2: 2 4 2 
3. Poskytování specifických služeb:       
Prodej nadstandardních služeb - + - 
Prodej nadstandardního ubytování na klinikách/odděleních + + + 
Prodej reklamních ploch + + + 
Prodej prostor, techniky a odborníků na klinická hodnocení + + + 
Hodnocení 3: 3 4 3 
4. Marketingová komunikace:       
Existence tiskového mluvčího + + - 
Existence úseku zodpovídajícího za PR + + + 
Existence pressroom - - + 
Proaktivní a efektivní práce s médii   - - + 
Grafika a architektura www stránek nemocnice + - - 
Informační přehlednost www stránek nemocnice + / - 
Existence nemocničního časopisu - - + 
Vydávání výroční zprávy + + + 
Hodnocení 4: 5 3,5 5 
5. Průzkumy trhu:       
Dělají se cílené průzkumy a segmentace zdravotnického trhu - - - 
Realizují se průzkumy spokojenosti pacientů + + + 
Realizují se průzkumy spokojenosti zaměstnanců nemocnice / / / 
Poskytují se průzkumy spokojenosti klinikám/oddělením + + + 
Zveřejňují se průzkumy spokojenosti na intranetu - - - 
Zveřejňují se průzkumy spokojenosti na extranetu - - - 
Hodnocení 5: 2,5 2,5 2,5 
CELKOVÉ HODNOCENÍ (+) 12,5 14 14 
 

Z tabulky je zřejmé, že vybrané nemocnice, zřizované Ministerstvem zdravotnictví České 

republiky, nemají samostatná marketingová oddělení. Marketingu a marketingovým aktivitám se 

ve vybraných nemocnicích věnuje, nezávisle na sobě, více zaměstnanců na různých řídících 

úrovních, což potvrzuje hypotézu č. 3. Současně byla potvrzena hypotéza číslo 5,  která tvrdí, že 

prodej produktů ve formě obchodních a nadstandardních služeb není centralizovaný v nějakém 

úseku náměstka či odboru. 
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Hypotéza číslo 4 byla potvrzena pouze částečně. Fakultní nemocnice Na Bulovce a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze neposkytují nabídku produktů ve formě nadstandardních služeb, které 

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale pouze nabídku nadstandardních lůžek. Hypotézu však 

nepotvrzuje Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, která nabízí klientovi kromě 

nadstandardních lůžek na jednotlivých klinikách/odděleních také nadstandardní služby 

prostřednictvím Oddělení individuální péče o pacienta (IPP). 
 

4.4.4. Pohled managementu nemocnice na marketing 
 

Oslovení zástupci managementu nemocnice přiřazují marketingu rostoucí důležitost postavení 

v oblasti tvorby nemocniční strategie, v podpoře obchodních zájmů, tvorbě image a v propagaci 

služeb nemocnice. Tato skutečnost potvrzuje tedy hypotézu č. 6. 

Oslovení respondenti řadí shodně marketing pod obchodní činnost nemocnice. Přesto jeden 

s respondentů také uvedl, že poslání marketingu je v řízeném systému České republiky poněkud 

v oslabené pozici a má menší oblast působnosti. Důvodem jsou výnosy z klinických výkonů, které 

zcela neodpovídají provedené práci a jsou nejspíše ztrátové. Z tohoto důvodu není žádoucí 

zvyšovat poptávku po těchto výkonech. Díky tomu respondent vidí nejspíše využití marketingu 

pouze u výkonů nehrazených pojišťovnou, kterých je však podle něho mizivé procento.  
 
 

4.6. Doporučení pro vybrané organizace 
 

4.6.1. Marketingový a obchodní úsek oddělení nemocnice 
 

Doporučuji těmto velkým nemocnicím zřídit útvar náměstka pro marketing a obchod, ve kterém by 

se centralizovaly veškeré již prováděné, či plánované činnosti nemocnice, které souvisí 

s marketingem, prodejem a nákupem. Důvodem je zlepšení koordinace a zvýšení efektivity 

obchodních činností nemocnice. Na obrázku č.14 je navržena optimální organizační struktura 

tohoto útvaru. Následně stručně popíši charakteristiku jednotlivých odborů, na které se útvar 

marketingu a obchodu dělí. 
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4.6.1.1. Charakteristika odboru marketingu a prodeje  
Odbor marketingu a prodeje v sobě centralizuje veškeré aktivity, které souvisí s marketingovou a 

prodejní činností nemocnice. Je nutno podotknout, že do tohoto odboru, neřadím oddělení, které se 

zabývá vykazováním provedených klinických výkonů zdravotním pojišťovnám. Toto oddělení 

spadá obvykle, pro svou specifičnost, buď pod náměstka pro léčebnou péči, nebo přímo pod 

ekonomického náměstka. Nicméně není vyloučena ani varianta, že Oddělení zdravotních 

pojišťoven může být součástí tohoto odboru. V mém návrhu jsem však toto oddělení nezahrnul do 

odboru marketingu a prodeje. Hlavními úkoly odboru jsou: 

• Zodpovídat za sestavení strategických plánů v oblasti rozvoje nemocnice 

• Cíleně budovat image nemocnice a prezentovat její odborníky a služby 

• Realizovat interní marketing - tzn. budování image nemocnice směrem dovnitř. V době, kdy 

personál a jeho chování tvoří velkou část produktu, je to nesmírně důležité. 

• Poskytovat klientům služby, které zvýší jejich informační komfort a současně realizovat 

edukaci klientů v oblasti prevence. 

• Zkoumat potřeby pacientů a zamezovat žalobám a stížnostem 

• Zvýšit výnosnost z prodeje nadstandardních služeb, dalších vybraných služeb, reklamy a 

klinických studií. 

Úsek pro marketing a obchod 

Odbor marketingu a prodeje Odbor nákupu, logistiky a 
investice 

Oddělení marketingu 

Oddělení klinických hodnocení 

Oddělení nájmů a pronájmů 

Oddělení grantových aktivit 

Klientské centrum 

Oddělení prokurmentu 

Oddělení ekonomického 
plánování a  přípravy investic 

 

Oddělení skladového 
hospodářství 

Oddělení nákupu přístrojové 
techniky a nákupu služeb 

Obr.14. Organizační struktura útvaru marketingu a obchodu 
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Nyní bude krátce charakterizována základní činnost jednotlivých oddělení: 

 
 
Oddělení marketingu 
buduje respektovanou značku nemocnice a zkvalitňuje služby klientům za pomoci všech 

marketingových nástrojů. Součástí tohoto oddělení by měl být tiskový mluvčí, který je současně 

vedoucím tohoto oddělení. Oddělení je zodpovědné za průzkum trhu, dále za public relations, 

budování jednotného corporate, prodej reklamy a specifických služeb, fundraising  a navrhování 

změn v oblasti konvenience a nadstandardních služeb. V poslední řadě provádí oddělení 

marketingu průzkumy spokojenosti klientů.  

Oddělení by mělo také vypracovat koncepci/strategii rozvoje nemocnice. Přesněji by oddělení 

marketingu mělo navrhnout body ke strategickému plánu, kompletovat veškeré strategické 

materiály a následně je upravit do finální podoby, dle komentářů a diskuzí s příslušnými náměstky 

a ředitelem nemocnice. Výslednou koncepci pak oddělení pomáhá prezentovat zaměstnancům 

nemocnice prostřednictvím interního marketingu..  

 

Oddělení klinických hodnocení 
zastupuje nemocnici v oblasti klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Hlavní 

náplní oddělení je obchodní činnost a koordinace klinických hodnocení v nemocnici. Vedoucím 

tohoto oddělení je obvykle doktor medicíny, nebo člověk s jinak odpovídajícím vysokoškolským 

vzděláním. Nedoporučuji, aby vedoucím byl člověk s pouhým bakalářským vzděláním. Partnerem 

lékařů muže být člověk s minimálně magisterským či inženýrským vzděláním. Oddělení má za 

úkol uzavřít smlouvu mezi zadavatelem klinického hodnocení, což je obvykle farmaceutická firma,  

investigátorem/zkoušejícím lékařem a nemocnicí. Oddělení klinických hodnocení musí dále 

poskytovat servis investigátorům, fakturovat provedené hodnocení a současně hlídat termíny 

ukončení jednotlivých fází konkrétního klinického hodnocení. 

 

Klientské centrum 
by mělo nabízet, logisticky zabezpečovat a prodávat klientům nadstandardní péči. Toto centrum by 

mělo mít také nemocničního ombudsmana, který řeší případnou nespokojenost klientů a snaží se o 

smír mezi klientem a nemocnicí, s cílem zabránit podání stížnosti či žaloby a navrátit klienta do 

stavu spokojenosti. Do klientského centra řadíme také nemocniční dobrovolníky a dobrovolnickou 

činnost, která podporuje uspokojování psychosociálních potřeb klientů v době jejich hospitalizace 

na klinikách a odděleních. 
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Oddělení nájmů a pronájmů 
pronajímá nemocniční prostory firmám ke komerčním aktivitám a současně řeší pronájem 

technologií, ubytoven a bytů, pokud nějaké nemocnice vlastní. 

 

Oddělení grantových aktivit 
nabízí v rámci nemocnice informační servis o projektech, které jsou financovány z různých 

mimonemocničních finančních fondů. Současně poskytuje poradenskou činnost a pomáhá 

technicky zpracovat vybrané projekty, které pak nabídne = prodá příslušné straně, která zodpovídá 

za rozdělení financí z příslušných fondů / grantů. Oddělení tak podporuje  rozvoj grantové politiky 

nemocnice, která má za cíl zvýšit komfort klienta, zkvalitnit klinickou péči, rozvíjet vědeckou 

činnost a tím vším podpořit rozvoj dobrého jména nemocnice. 

 

4.6.1. 2. Charakteristika odboru nákupu, logistiky a investic 
Odbor v sobě propojuje tři podstatné podpůrné procesy: nákup, investice a logistiku. Všechny tyto 

tři činnosti jsou si velmi blízké, proto je vhodné, aby se vyskytovaly v rámci jednoho odboru. 

Zvýší to tak efektivitu, rychlost a koordinaci činností, na kterých jsou hlavní procesy klinické péče 

závislé. Nedoporučuji, aby nemocnice tento odbor roztrhla a její jednotlivá oddělení zařadila pod 

různé náměstky. Došlo by tak ke zhoršení efektivity.  

Hlavními úkoly tohoto odboru jsou: 

• Snížit nákupní cenu zdravotnických a nezdravotnických materiálů či techniky 

• Zlepšit efektivitu a kontrolu nákupu 

• Zlepšit efektivitu a kontrolu investic 

• Udržet kvalitu a dobrou cenu nakupovaného zboží 

• Optimalizovat skladové hospodaření 

Nyní si stručně charakterizujme jednotlivá oddělení: 

 

Oddělení ekonomického plánování a  přípravy investic 
zodpovídá za plánování investic v oblasti staveb a zdravotnické techniky. Dále zodpovídá za 

přípravu dokumentace pro veškeré investice. 

 

Oddělení nákupu přístrojové techniky a nákupu služeb 
má za úkol vedení centrálního nákupu, nákupu zdravotnického materiálu, nezdravotnického 

materiálu, nákupu zdravotnické techniky a současně nákupu služeb, které nemocnice potřebuje pro 

svůj provoz. Oddělení by se mělo zabývat také monitoringem nákupu léků (preskripce), ve 
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spolupráci s LPP náměstkem v případě, že je proskripce vypisována klientovi přes elektronický 

systém. 

 

Oddělení prokurmentu 
napomáhá snížit kupní cenu zdravotnických a nezdravotnických materiálů za pomocí 

elektronických aukcí a  elektronického nákupu. Oddělení prakticky realizuje e – purchasing. 
 

Oddělení skladového hospodářství 
má za úkol optimalizovat skladové hospodaření v nemocnici. 
 

4.6.2. Základní marketingové a prodejní kroky  
Fakultním nemocnicím doporučuji, aby v oblasti marketingu a prodeje realizovaly tyto základní 
body: 
 

Corporate identity  
Nemocnice si musí ujednotit interní politiku v níže uvedených bodech a následně ji popsat 

v interních dokumentech. Těmito body jsou: 

• vize – popsat hodnoty a  poslání viz předcházející poznámka nemocnice a prezentovat je 

zaměstnancům na chodbách nemocnice a na intranetových a internetových stránkách 

nemocnice. 

• kultura – stanovit normy chování zaměstnanců nemocnice v oblasti komunikace s médii, při 

používání loga nemocnice na konferencích a způsobu využívání internetu pro práci. 

• design (vizuální styl nemocnice) – nemocnice si má odsouhlasit logo, které ji bude 

prezentovat, dále si stanovit jednotný vizuální styl interních a externích tiskopisů, jednotný 

vizuální styl prezentační šablony určené pro prezentaci výsledků nemocničních odborníků na 

tuzemských a zahraničních konferencích, také je nutné stanovit jednotný styl www stránek 

nemocnice, který prezentuje ve virtuálním světě jejího ducha. 

• komunikace – tento bod charakterizují zvlášť v části „Public relations a komunikace“ 

• image – cílem je stanovit jasnou vizi managementu nemocnice toho, jak chce být a jak by 

měla být nemocnice vnímána veřejností. 

 

Koncepce rozvoje nemocnice na 5 let 
Oddělení marketingu má ve spolupráci s vedením nemocnice vytvořit jasnou a konkrétní koncepci 

rozvoje nemocnice na 5 let dopředu. Součástí této koncepce je také marketingová koncepce 

nemocničního zařízení. Koncepce musí popsat hlavní poslání, vize a hodnoty nemocnice a dále 
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určit cíle pro každý rok v oblasti klinické péče na jednotlivých klinikách a odděleních, dále 

v oblasti obchodu, marketingu a ekonomiky a nakonec v technicko provozní a investiční oblasti. 

Koncepce rozvoje nemocnice musí pokrýt popis cílů v hlavních, řídících a podpůrných procesech. 

Vytvořenou koncepci nemocnice musí prezentovat svému zřizovateli a následně ji dát k dispozici 

všem zaměstnancům nemocnice prostřednictvím intranetu. Zaměstnanci mají právo znát, jaké 

představy má vrcholový management o budoucím rozvoje nemocnice. Hlavní zásadou při 

sestavování koncepce rozvoje je, aby tento dokument byl co nejkonkrétnější a byly v něm 

stanoveny jasné cíle a termíny. Sekundárním cílem je „prodat“ koncepci zaměstnancům 

prostřednictvím interního marketingu. 

 

WWW stránky nemocnice  
Nemocnice při tvorbě či přestavbě www prezentace musí splňovat tyto základní parametry: 

• jednotná vedoucí myšlenka prezentace, která je spojnicí mezi dále uvedenými body 

• moderní a zajímavý design 

• dobrá orientace na stránkách 

• poskytování aktuálních informací 

• prezentace veškerých událostí, které se v nemocnici dějí 

• prezentace odborníků nemocnice 

• prezentace služeb nemocnice 

• nabídka nadstandardních služeb 

• edukace pacientů 

• edukace odborného zdravotnického personálu 

• existence pressroom, kde bude databanka s tiskovými zprávami, fotkami 

nemocnice a jejich odborníků. 

• prezentace obchodních podmínek nemocnice 

• anglický překlad stránek 

 

Public Relations a komunikace  
Nemocnice by měly pravidelně představovat médiím a veřejnosti své odborníky, např. formou 

„Snídaní ředitele s novináři“. Své výsledky a komentáře k různým událostem v oblasti 

zdravotnictví mají pravidelně prezentovat na www stránkách nemocnice. Nemocnicím doporučuji 

také vytvořit nemocniční časopis, v kterém budou informovat zaměstnance a klienty o dění 

v nemocnici a o nabídce služeb jednotlivých klinik/oddělení. Tento časopis by měl být 

distribuován v čekárnách ambulancí, hospitalizovaným klientům a zaměstnancům nemocnice. 



 75 

 

Edukace pacientů  
Nemocnice by měly navázat spolupráci s www stránkami, které se specializují na zdravý životní 

styl, prevenci proti onemocněním a charakteristice těch onemocnění člověka, na která se 

kliniky/oddělení nemocnice specializují. Součástí spolupráce s příslušnými majiteli www stránek 

má být vzájemná prezentace na vlastních internetových stránkách. Díky tomu budou navštěvovat 

nemocnici návštěvníci partnerských www stránek, a informovat se o nabídce nemocnice. 

Nemocnice naopak nabídne návštěvníkům svých stránek odborné informace, které mají 

spolupracující www stránky solidně rozpracovány. Druhou možností je prezentovat na 

internetových stránkách nemocnice vlastní edukační materiály, které vzniknou ve spolupráci 

s domácími odborníky a následně budou nabídnuty veřejnosti.  

 

Pozitivní list a marketing  
Nemocnice mají vytvořit pozitivní list, na který budou zapisovat výrobky od farmaceutických 

firem, které se smí v nemocnici předepisovat klientům. Tento obchodní krok umožňuje prodej 

lukrativního místa, pro výrobek farmaceiutické firmy, na pozitivním listě, který má následně 

přesah do nákupních činností nemocnice. Výhodou pozitivního listu je monitoring a korigování 

preskripce v nemocnicích. Dalším cílem této lékové politiky je paradoxně podpora loajality lékařů 

k nemocnici. Poplatky, které platí do této doby farmaceutické firmy lékařům, ať formou věcných 

darů, konferencí či přímo finančně, za předepisování jejich léků, budou díky pozitivnímu listu 

placeny přímo nemocnici, která je ukládá na fond, z kterého hradí svým odborníkům konference 

v tuzemsku a zahraničí. Hlavní myšlenkou je: „Chceme, aby měli lékaři rádi nemocnici a ne 

farmaceutickou firmu. Proto zařídíme vše tak, aby jim kongresy a další vzdělávání platila 

nemocnice a nikoliv farmaceutická firma.“ Tento obchodní a marketingový trik tak podporuje 

budování loajality zaměstnanců. Samozřejmě, že se tento krok neobejde bez mírných protestů.  

 

Prodej reklamy  
Hlavním zdrojem příjmu Oddělení marketingu by měl být pronájem prostor v čekárnách 

ambulancí, určený pro reklamu třetích osob. Hlavní obchodní politikou v této oblasti je, aby nájem 

reklamních ploch v prostorách čekáren a ambulancí byl dostatečně výnosný. Pokud není, měla by 

nemocnice realizovat výběrové řízení na reklamní plochy. Tento krok jistě zvýší výnosy 

z pronájmů a současně zdroj financí pro marketingové aktivity nemocnice. Oddělení marketingu 

by nemělo tyto plochy jen prodávat, ale současně řídit - ve smyslu jak budou vypadat rámečky, 
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v kterých budou reklamy umístěné, kde budou umístěné a co na nich bude. Sekundárním cílem je 

zde přispět k budování image nemocnice a prostředí čekáren ambulancí. 

 

Nadstandardní služby 
Nemocnice mají vytvořit oddělení, která budou nabízet a organizovat, prostřednictvím 

vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, nadstandardní péči v nemocnici. Je současně nutné určit 

na jednotlivých klinikách a odděleních klíčové osoby, které budou spolupracovat s tímto 

oddělením v případě, že na jejich klinice/oddělení bude třeba zařídit přednostní ošetření VIP 

klienta. Tyto klíčové osoby musí být samozřejmě finančně zainteresovány na této spolupráci. Aby 

činnost oddělení měla obecnou podporu ze strany zaměstnanců nemocnice, je vhodné vydat 

„Příkaz ředitele nemocnice“ o spolupráci klinik/oddělení s oddělením organizujícím nadstandardní 

služby. 
 

4.7. Shrnutí praktické části 
 

V praktické části této práce jsme se zabývali výsledky výzkumu a následnými doporučeními 

v oblasti marketingu a prodeje ve třech vybraných nemocnicích. Výsledkem provedených 

výzkumů bylo zjištění, že dobrá pověst nemocnice se podílí na kupním rozhodování klienta, a že 

klient hodnotí nemocnici, stejně jako kvalitu jejích služeb podle vzorce: 

Klientská kvalita = Výsledky léčby + Konvenience + Image nemocnice 

Výsledkem doporučení pro všechny tři nemocnice, tedy pro Fakultní nemocnici Na Bulovce, 

Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze a Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou, je 

zbudování úseku pro marketing a obchod a současně realizace kroků v osmi uvedených oblastech. 

Praktická část práce se tak zaměřila na jasná doporučení, která mají vést nemocnice k efektivní 

marketingové činnosti a současně k dobré pověsti nemocnice.  

Výsledky výzkumu jsem v této části příliš nerozváděl a snažil jsem se vystihnout pouze podstatná 

zjištění, které mohou nemocničním manažerům a marketérům poskytnout inspiraci pro jejich 

kroky v oblasti marketingu a prodeje. Jako manažer nemocnice vidím stěžejní místo praktické části 

magisterské práce právě v nabídce konkrétních kroků, které může management nemocnice 

realizovat a tak podpořit rozvoj tohoto mladého oboru, jako je nemocniční marketing. 
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5 Závěr 
 

Tato práce poukázala na fakt, že nemocniční marketing je vědní a podnikatelskou disciplínou, 

která pracuje s trhem a jejímž cílem je pomáhat organizaci sloužit efektivně cílovému trhu a 

sekundárně podporovat finanční výkonnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Marketing tedy 

není pseudovědou, která vstupuje na trh bez průzkumu, strategie a touhy po vítězství. Správně 

definovaný marketing lze samozřejmě využít i v prostředí regulovaného vnitřního trhu České 

republiky, přestože vystavuje marketéra mnohým omezením a překážkám. O to více jsou 

nemocniční marketéři postaveni před mnohé výzvy. 

Čtenář si mohl také povšimnout, že jeden z velkých cílů marketéra je budování dobrého jména 

nemocnice, tedy hodnotné značky, protože právě ta ovlivňuje kupní rozhodnutí klienta o tom, u 

kterého nemocničního zařízení přímo či nepřímo nakoupí potřebné služby. Marketér však nesmí 

zapomenout na hlavní složky dobrého jména, které má vliv na vnímaní kvality z pozice klienta. 

Mezi tyto složky nepatří jen image nemocnice, ale také poskytování vysoké úrovně konvenience a 

dosahování pozitivních výsledků v podobě, kdy klient se cítí po klinickém zákroku lepé či zcela 

zdráv. 

Magisterská práce čtenáři předložila  specifika nemocničního marketingu a poskytla odpověď na 

otázku, podle jakých principů by měly současné nemocnice provádět management marketingu a 

marketing v oblasti klinických služeb. Současně práce upozornila na základní milníky, které 

nemocniční marketér musí respektovat, chce-li být pro nemocnici skutečným přínosem. 

Domnívám se, že práce tak splnila svůj účel a celkové posouzení jejího přínosu nechám na 

laskavém čtenáři. 

Podle mého názoru je nemocniční marketing v České republice teprve na vzestupu a bude trvat 

ještě několik let, než se zcela uplatní při řízení nemocnic. Prostřednictvím této práce vyzývám 

nemocniční marketéry, aby se podíleli v této pionýrské době na budování hodnotnější pozice 

marketingu v oblasti řízení budoucnosti nemocnice. 
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Příloha č. 1 – Projekt magisterské práce 
 

Hlavní cíle práce: 

1. Nastínit specifika marketingu v nemocničních zařízeních 21. století 

2. Na základě analýzy stavu marketingu ve třech fakultních nemocnicích, ve Fakultní nemocnici Na 

Bulovce, Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a ve Fakultní Thomayerově nemocnice, podat 

návrh managementu marketingu, který má pomoci budovat nemocničním zařízením dobrou 

pověst, důvěru a respekt na trhu zdravotních služeb. 

 

Formulace a vstupní diskuse problému: 

Před rokem 1989 neměla zdravotnická zařízení důvod věnovat se marketingu. Zdravotnická 

zařízení (ZZ) byla zcela řízená státem a vnitřní trh se zdravotními službami byl plně regulován. Po 

roce 1989 se otevírá trh zdravotních služeb, na který vstupují nová soukromá ZZ a pozice pacienta 

se posiluje. Pacient si nyní vybírá ZZ, ve kterém si přeje, aby mu byla poskytnuta zdravotní péče. 

Aby se pacient mohl rozhodnout, musí mít dostatek informací, které by mu měla jednotlivá 

zařízení poskytovat, formou dobré marketingové komunikace. Ne všichni ředitelé ZZ jsou si této 

nutnosti vědomi, ne všechny managementy se umí marketingu věnovat a ne všichni dosahují 

marketingem potřebných výsledků. Příčina tohoto stavu leží pravděpodobně ve dvou faktech. 

Prvním faktem je, že „marketing považuje většina manažerů ZZ za jakousi přidanou činnost 

odpovídající propagaci… to však nepostihuje to nejpodstatnější z marketingu – tedy strategické 

tržní řízení portfolia služeb a výkonnosti ZZ.“1 Manažeři ZZ tímto svým postojem k marketingu 

tak podvědomě vyjadřují svůj nesouhlas s výrokem Philipa Kotlera, že: „marketing nese hlavní 

odpovědnost za to, že podnik, v našem případě rozumějme zdravotnické zařízení, bude dosahovat 

ziskového růstu svých příjmů.“2 Fakt druhý poukazuje na to, že celkovým slabým místem ZZ je ve 

směs nízká kompetence českých marketérů, pocházející z nedostatku vzdělání a zkušeností v tomto 

specifickém oboru.3 Díky tomu se objevily hlasy o vedení profesionálního marketingu 

v nemocničních zařízeních z úst některých odborníků. Jako např. z úst prof. Gladkého, autora 

knihy managementu ve zdravotnictví či MUDr.Exnera, uznávaného odborníka na strategický 

                                                        
1 Exner, Lubomír a kol. Strategický marketing zdravotnických zařízení. Praha: Professional Publishing, 2005, 

s.167. 
2 Kotler, Philips. Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2004, s.33. 
3 Exner, Lubomír a kol. Strategický marketing zdravotnických zařízení. Praha: Professional Publishing, 2005, 

s.177. 
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marketing ve zdravotnictví. Svou prací bych rád podpořil právě tyto hlasy, které upozorňují na 

nutnost profesionálního vedení zdravotnického marketingu ve ZZ nemocničního typu. 

Má diplomová práce poskytne jednu z možných odpovědí na otázku, jak by současná ZZ měla 

provádět profesionální marketing v oblasti zdravotních služeb. Teoretická část popíše co obnáší 

marketing ve ZZ. Tato část vyústí popisem trendů, které se týkají činností ve ZZ 21. století 

V praktické části se budu věnovat analýze způsobů marketingu ve třech ZZ a současně návrhu 

způsobu marketingu, pro tato nemocniční zařízení.  

Při psaní práce budu vycházet z odborné literatury a také ze svých praktických zkušeností, které 

získávám z pozice asistenta ředitele a současně člena marketingově obchodního týmu, který se 

zabývá implementací marketingu a inovací obchodních činností tří fakultních nemocnic v Praze. 

Z hlediska mé profesní činnosti v tomto týmu si uvědomuji, že se marketingu a také obchodu, musí 

někdo systematicky věnovat. 

 

Základní hypotézy a metodika: 

1. Vybrané nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví České republiky, nemají 

samostatná marketingová oddělení. Marketingu se ve vybraných nemocnicích věnuje, 

nezávisle na sobě, více zaměstnanců na různých řídících úrovních. 

2. Vybrané nemocnice nebudou poskytovat nabídku produktů ve formě služeb, které nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění. Předpokládá se, že existuje pouze nabídka nadstandardních 

lůžek, nikoliv nadstandardních služeb.  

3. Prodej produktů ve formě nadstandardních a obchodních služeb není centralizovaný. 

4. Dobrá pověst nemocnice, budovaná efektivní marketingovou komunikací s veřejností, 

ovlivňuje rozhodnutí pacienta směrem k využití nabídky služeb té nemocnice, která 

má nejlepší pověst. 

5. Současný management vybraných nemocnic přiřazuje marketingu rostoucí důležitost postavení 

v oblasti tvorby strategie a v podpoře obchodních aktivit nemocnic. 

 

Metody ověřující výše uvedené hypotézy: 

 Analýza organizačních struktur 3 nemocničních zařízení. Tato analýza se snaží potvrdit 

hypotézu číslo1.  Cílem analýzy je zjistit: 

- Mají nemocniční zařízení marketingová oddělení? 

- Pokud mají nemocnice marketingové oddělení, je oddělení řazeno pod jiné 

oddělení, nebo je samostatným oddělením? 
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- Nemá-li nemocnice marketingové oddělení, existují v organizační struktuře funkce, 

které provádějí z hlediska svého postavení marketingové aktivity?  

Zdroj: Internet, výroční zprávy, emailové dotazování, organizační řád nemocnic, popisy práce 

některých zaměstnanců. 

 

 Analýza marketingových aktivit a činností u 3 vybraných nemocnic. Analýza bude 

zkoumat hypotézu číslo 1. Cílem analýzy je zjistit jaké formy marketingových aktivit 

nemocnice provádějí. 

Zdroj:Internet, výroční zprávy, rozhovor (emailové dotazování), lidé zodpovědní za 

marketingové aktivity nemocnice. 

 

 Analýza nabídky produktů 3 nemocnic, které jsou určeny k prodeji. Analýza nabídky 

produktů bude zkoumat hypotézu číslo 2 a hypotézu číslo 3. Cílem analýzy je zjistit jaké 

produkty ve formě služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, nemocnice na trhu 

prodávají. Současně s tím budu analyzovat způsob, jakým tyto produkty prodávají.  

 Zdroj: Internet, výroční zprávy, emailové dotazování, lidé zodpovědní za prodej těchto 

produktů ve vybraných třech nemocnicích. 

 

 Provedení dotazníkového šetření v areálu tří nemocnic na téma: Dobrá pověst nemocnice 

a vliv na rozhodnutí uživatele o spotřebě služby. Jednalo by se o 45 dotazníků – 15 x VFN, 

15x FNB, 15x FTN – které by byly vyplněny s uživateli služeb v daných třech nemocnicích. 

Cílem je zjistit jaké prvky budují dobré jméno nemocnice a z jakého důvodu preferují uživatelé 

služeb jednu ze tří vybraných nemocnic. Analýza bude zkoumat hypotézu číslo 4. 

Nástroj: Dotazník   

 

 Rozhovor se třemi osobami, které budou s TOP managementu nemocnic, na téma 

marketing a obchodu v nemocničních zařízeních. Z rozhovoru by měly vyplynout názory na 

pojetí a způsob realizace marketingu v nemocničních zařízeních. Výsledky rozhovoru by měly 

potvrdit či vyvrátit hypotézu číslo 5. 

 Nástroj: Polostrukturovaný rozhovor 

 Základní otázky:   

1) Je marketing významný pro nemocnici?  

2) Vidíte využití strategického marketingu v procesu řízení nemocnice? 

3) Co konkrétně zahrnujete pod marketingovou činnost nemocnice? 
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4) Kdo by se měl konkrétně zabývat marketingem nemocnice? (osoba/oddělení) 

5) Zahrnujete pod obchodní činnost nemocnice také marketing? 

 

Výsledky analýz a rozhovorů poslouží současně jako zdroj informací o stavu řízení marketingu 

v nemocničních zařízeních. 

Časový plán činností: 

 Činnost Čas (v r. 2005) 
1 Napsaní kapitol 1 a 2 Červen 
 Školení marketing ve zdravotnictví Červen 
 Analýzy organizačních struktur – marketingových aktivit – produktů Červen-červenec 
 Napsání kapitoly 3 Červenec 
 Rozhovor na téma marketing a obchod  Červenec-srpen 
 Napsání kapitoly 4 Srpen–září 
 Napsání kapitol 5 – 6 Říjen 
 Napsání kapitoly 7 Listopad 
 Napsání kapitol 8 – 9 Prosinec 

 Napsání kapitoly 10 Leden 
 Doladění nepřesností v diplomové práci Leden 
 Ukončení tvorby diplomové práce Leden 
 

NAVRHOVANÁ STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1. Úvod   

2. Marketing ve zdravotnických zařízeních – část teoretická  

2.1. Co je marketing? 

2.2. Co je obchod? 

2.3. Vývoj a úloha prodeje v marketingu 

2.4. Koncepce marketingového řízení 

2.4.1. Výrobní orientace 

2.4.2. Prodejní orientace 

2.4.3. Marketingová orientace 

2.4.4. Společenská orientace 

2.5. Marketing a obchod ve zdravotnických organizacích 

2.5.1. Zdravotnická zařízení ČR a Evropská unie  

2.5.2. Marketing v nemocnicích České republiky   

2.5.3. Vlastnosti zdravotních služeb  

2.5.4. Směna zdravotních služeb  

2.5.5. Klient a spotřební chování v oblasti zdravotních služeb 

2.6. Management marketingu 21. století 
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2.6.1. Trendy v organizacích 21. století 

2.6.2. Trendy v marketingu 21. století 

• Marketingové orientace nemocničního zařízení 

• Marketingové www stránky 

• Marketingový mix 

 1. 5P 

 2. 4C 

• Řízení integrované komunikace 

1. Řízení značky a kvalita služeb 

2. Public relations 

3. CRV 

4. Reklama 

5. Sponzoring 

6. Přímý prodej 

• E-commerce 

1. E-marketing 

2. E-purchase 

3. Marketing tří fakultních nemocnic v Praze – část praktická 

3.1.  Marketing ve třech pražských fakultních nemocnicích (výsledky analýz) 

3.2.  Marketingové oddělení nemocnice 

3.2.1. Návrh organizační struktury marketingového a prodejního oddělení 

3.2.2. Personální obsazení marketingového a prodejního oddělení 

3.3.   Management marketingu 

3.3.1. Analýza marketingových příležitosti nemocnic 

3.3.2. Tvorba marketingové strategie 

3.3.3. Kontrola a audit marketingové úspěšnosti 

4. Závěr 

5. Literatura a prameny 
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Příloha č. 2 – Výsledky z provedených výzkumů 
 
Dotazníkové šetření 
 

Tématem dotazníkového šetření bylo: Vliv dobrého jména nemocnice na rozhodování spotřebitele 

zdravotnických služeb. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v Praze, od 1. prosince 2005 do konce měsíce ledna 2006. 

Jednalo se o 50 dotazníků, které by byly vyplněny s uživateli služeb pražských fakultních 

nemocnic. Mezi tyto nemocnice patřila Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Institut 

klinické a experimentální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Na 

Bulovce. První část dotazníků byla vyplněna výzkumníky ve spolupráci s respondenty a další část 

dotazníků byla rozeslána elektronickou poštou pomocným výzkumníkům ve vyjmenovaných 

nemocnicích. Výzkumníci odpovědi respondentů zaznamenali elektronicky do dotazníků. 

Vyplněné dotazníky byly zaslány zpět poštou či elektronickou poštou. Dotazníky byly následně 

analyzovány. Základní charakteristika respondentů je: 

Specifikace: Počet: 
Respondentů: 50 
Nemocnici navštívilo za 3 roky: 33 
    
Mužů:  26 
Žen: 24 
    
VŠ: 31 
SŠ: 17 
Vyučen: 2 
    
Profese - technická: 13 
Profese - sociální: 7 
Profese - humanitní: 11 
Profese - ekonomická: 19 
    
Pravicově orientování: 32 
Levicově orientovaní: 4 
Politicky nevyhranění: 13 
    
Svobodní: 14 
Vdané/ Ženatí: 27 
Rozvedené/Rozvedení: 8 
Vdovy / Vdovci: 1 
    
Osoby s dětmi: 28 
Osoby bez dětí: 22 
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V dotazníku byly uvedeny níže uvedené otázky. U každé otázky jsou uvedeny výsledky, které 

vyplynulyz odpovědí respondentů : 

 

1.   Uveďte prosím co si představujete, když se řekne: nemocnice s respektovaným jménem a 

dobrou pověstí. 

Respondenti si pod nemocnicí s respektovaným jménem a dobrou pověstí představí následující: 

 

Moderní budova, moderní nemocnice, perfektní péče, krásné okolí, odborníci ve svých oborech, 

v nemocnici nedošlo k žádným incidentům, vstřícný personál, vzdělaný lékařský personál, moderní 

vybavení, klienti odcházejí zdraví, známí odborníci, fakultní, kontinuální péče o klienty, 

profesionální přístup, uzdravení, nemocnice v lese u řeky,  Motol, vládní klinika (Sanops), 

mediálně známá, ÚVN, známí odborníci, (takovou neznám), spolehlivost, neumírá se tam, mluví 

se o ní dobře, akreditovaná nemocnice, nemocnice bez incidentů, dobré reference od pacientů, 

univerzitní nemocnice, má tradici, moderní přístroje. 

 

Výše uvedená slova lze roztřídit do následujících kategorií: 

• Odborníci – známí odborníci 

• Modernost – moderní nemocnice, moderní budova, moderní přístroje, moderní vybavení,  

• Kvalita péče – vstřícný personál, profesionální přístup k pacientovi,  vzdělaný personál, 

fakultní nemocnice, akreditovaná nemocnice, klienti odcházejí zdraví 

• Místo -  krásné okolí, univerzitní nemocnice, nemocnice s tradicí, nemocnice ( FN Motol, 

ÚVN), vládní klinika (Sanops) 

• Popularita - mediálně známá nemocnice, dobré reference od pacientů, nemocnice bez 

incidentů, známí odborníci, o nemocnici se obecně mluví dobře 

 

2. Pořadí 5 položek, které vytvářejí nemocnici dobré jméno: 

Mezi první dvě položky, které nemocnici vytváří dobré jméno, označilo 30 (60%) respondentů 

znalost z médií a spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti. Řazení položek u 

respondentů bylo zhruba následující: 

 

• Znalost z médií 

• Spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti 

• Doporučují ji druzí na základě vlastní zkušenosti 

• Profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi 
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• Hezké prostředí čekáren a pacientských pokojů 

 

20 (40%) respondentů uvedlo, že mezi první dvě základní položky,  které nemocnici vytváří 

dobré jméno, řadí spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti a profesionální a 

přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi. Řazení položek u těchto respondentů bylo zhruba 

následující: 

 

• Spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti 

• Profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi 

• Doporučují ji druzí na základě vlastní zkušenosti 

• Známost nemocnice z médií 

• Hezké prostředí čekáren a pacientských pokojů 

 

3. Jaké pocity a představy se Vám vybavují při slově nemocnice s dobrou pověstí? 

Respondenti si při této otázce vybavili nejčastěji tyto pocity a představy: 

Profesionalita, důvěryhodnost, odbornost,  bezpečí, dobrá komunikace, přívětivost, známost 

 

4. Podle čeho by jste rozhodovali, v případě potřeby, na které z pražských nemocnic 

podstoupíte ošetření či léčbu? (První tři) 

Mezi první tři body, podle kterých by se respondenti rozhodovali v případě potřeby ošetření či 

léčby, uvedlo 34 (68%) respondentů známost nemocnice z médií. Tato skupina respondentů se 

rozhoduje nejčastěji dle těchto 5ti bodů:  

 

• Nemocnice je mediálně známá 

• Spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti 

• Profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi 

• Doporučují ji druzí na základě vlastní zkušenosti 

• Je dobře a časově dostupná 

 

Zbývajících 16 (32%) respondentů uvádí mezi prvními body spokojenost s lékařskou péčí na 

základě vlastní zkušenosti a profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi. Tato 

skupina respondentů se rozhoduje nejčastěji dle těchto 5ti bodů:  

• Spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti 

• Profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi 
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• Pacient je vždy dostatečně a citlivě předem informován o průběhu a dalším způsobu léčby 

• Spokojenost s přístupem sester při ošetřování na lůžku 

• Je dobře a časově dostupná 

 

5. Kdybyste měl podstoupit zákrok, kterou z uvedených nemocnic byste si vybral/a? 

Respondenti by nejraději podstoupili zákrok v Institutu klinické a experimentální medicíny 

(IKEM) a v Ústřední vojenské nemocnici Praha (ÚVN). Pořadí oblíbených nemocnic, které 

respondenti označili, bylo následující: 

1. Institutu klinické a experimentální medicíny  

2. Ústřední vojenské nemocnici Praha  

3. Nemocnice Na Homolce  

4. Fakultní nemocnice Motol  

5. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

6. Fakultní nemocnice Na Bulovce 

7. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

 

6. Popište jedním slovem představy, které Vás napadnou v souvislosti s Vámi vybranou 

nemocnicí? 

Respondenti si pod nemocnicí, kterou si vybrali, představili následující: 

Znalost prostředí, kvalita péče, hezké prostředí, profesionalita, profesionálové, jistota, bezpečí, 

vstřícnost a přívětivost v komunikaci, odbornost, dostupnost, v místě bydliště, vysoká vědecká 

úroveň, známost z médií, dobrá zkušenost druhých, kompatibilita,, operace, Praha, nová budova, 

profesor Pirk, mufloni, Prof. Pavko, dobrá pověst, kvalita, místo bydliště, léčili se tam známí lidé, 

je nejblíže, spokojenost, krátké čekací doby, nové metody, pružná, největší nemocnice, moderní 

přístrojové vybavení, různorodé finanční zdroje, dostupnost, vysoká vědecká úroveň, odborníci, je 

akreditovaná, jistota, rodinná atmosféra. 

 

Výše uvedená slova lze roztřídit do následujících kategorií: 

• Odborníci – profesionálové, jména (Prof. Pirk, Prof. Pavko) 

• Modernost –  nová budova, nové léčebné metody, moderní přístrojové vybavení, 

různorodé finanční zdroje 

• Kvalita – kvalita péče, kvalita, profesionalita, vstřícnost a přívětivost v komunikaci, 

odbornost, kompatibilita péče, operace, krátké čekací doby, pružnost, vysoká vědecká 

úroveň, akreditace,  
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• Popularita– známost z médií, léčili se tam známí lidé, dobrá zkušenost druhých, dobrá 

pověst,  

• Místo – dostupnost, v místě bydliště, Praha, je nejblíže, hezké prostředí, 

• Pocity – jistota, bezpečí, spokojenost, rodinná atmosféra 

 

7. Jste Vy nebo některý z vašich známých spokojen/a s kvalitou zdravotní péče ve 

vybrané nemocnici? 

46 (92%) respondentů je s kvalitou zdravotní péče ve vybrané nemocnici spokojeno. 

 

Tabulka (Bod 7) Počet  %  
Rozhodně ANO  20 40  
Spíše ANO  26 52  
Nevím  4 8  
Spíše NE  0 0  
Rozhodně NE  0 0  

 
8. Jste Vy nebo některý z vašich známých spokojen/a s přístupem personálu k pacientovi ve 

vybrané nemocnici? 

43 (86%) respondentů uvádí, že jsou oni či jejich známý spokojeni s přístupem personálu 

k pacientovi ve vybrané nemocnici. 3 respondenti ne. 

 

Tabulka (Bod 8) Počet  %  
Rozhodně ANO 15 30 
Spíše ANO 28 56 
Nevím 4 8 
Spíše NE 3 6 
Rozhodně NE 0 0 

 
 

9. Jste Vy nebo některý z vašich známých spokojen/a s prostředím čekáren a pacientských 

pokojů ve vybrané nemocnici? 

43 (86%) respondentů uvádí, že jsou spokojeni s prostředím čekáren a pacientských pokojů ve 

vybrané nemocnici, 4 neví a 3 jsou nespokojeni. 

 

 

Tabulka (Bod 9) Počet  %  
Rozhodně ANO 16 32 
Spíše ANO 27 54 
Nevím 4 8 
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Spíše NE 3 6 
Rozhodně NE 0 0 

 
10. Myslíte si, že rozhodnutí pacienta o tom kde chce být operován, je ovlivněno také 

dobrým jménem  a dobrou pověstí nemocnice ? 

46 (92%) respondentů si myslí, že rozhodnutí pacienta o tom, kde chce být operován, je ovlivněno 

také dobrým jménem  a dobrou pověstí nemocnice, 3 si to nemyslí a jeden je nerozhodný. 

 

Tabulka (Bod 10) Počet  %  
Rozhodně souhlasím  34 68  
Spíše souhlasím  12 24  
Nevím  1 2  
Spíše nesouhlasím  3 6  
Rozhodně nesouhlasím  0 0  

 
11. Vnímáte uspokojení, pokud podstupujete léčbu či operaci v nemocnici s dobrou pověstí? 

45 ( 90%) respondentů vnímají spokojenost pokud podstupujete léčbu či operaci v nemocnici 

s dobrou pověstí. 

Tabulka (Bod 11) Počet  %  
Rozhodně ANO 34 68 
Spíše ANO 11 22 
Nevím 4 8 
Spíše NE 1 2 
Rozhodně NE 0 0 

 

12. Pokud jste byl/a nespokojen/a s léčbou či ošetřením v nemocnici, vyberete si v případě 

potřeby dalšího ošetření či léčby tu samou nemocnici? 

42 (84%) respondentů si nevyberou, v případě potřeby dalšího ošetření tu samou nemocni, pokud 

by byli nespokojeni s léčbou či ošetřením v navštívené nemocnici, 5 by znovu navštívilo 

nemocnici.  

Tabulka (Bod 12) Počet  %  
Rozhodně ANO 5 10 
Spíše ANO 0 0 
Nevím 3 6 
Spíše NE 26 52 
Rozhodně NE 16 32 

 



 94 

 

13. Pokuste se vybrat nemocnici ve všech třech tabulkách, kterou navštívíte v případě, že 

potřebujete podstoupit komplikovanější léčbu nebo ošetření. 

 

a) Pokud klient potřebuje podstoupit komplikovanější léčbu nebo ošetření, vybere si 45 (90%) 

respondentů, nemocnici s dobrou pověstí, přestože je hůře dopravně dostupná, než nemocnice 

s rozporuplnou pověstí. 2 (4%) respondenti na danou otázku neodpověděli. 

 

Tabulka I. (Bod13)  Počet % 
A: Nemocnice s dobrou pověstí, která je hůře dopravně přístupná.  45 90  

B: Nemocnice s rozporuplnou pověstí, která je velmi dobře dopravně přístupná.  3 6  
 

b) 39 (78%) respondentům nevadí, že nemocnice nemá pěkné prostředí čekáren a pacientských 

pokojů, hlavně když má dobré jméno. 5 (10%) respondentů na danou otázku neodpovědělo. 

 

Tabulka II. (Bod 13)  Počet % 

A: 
Nemocnice s dobrou pověstí a dobrým jménem, která má staré a nepěkné prostředí 
čekáren a pacientských pokojů.  39 78  

B: 
Nemocnice s rozporuplnou pověstí, která má velmi příjemné prostředí čekáren a 
pacientských pokojů.  6 12  

 
 

c) 27 (54 %) respondentů by volilo raději nemocnici s horší kvalitou odborné klinické péče, před 

nemocnicí s pověstí vysoce odborné péče, z důvodu vlídného a profesionálního přístupu 

personálu ke klientovi. 

 

Tabulka III. (Bod 13)  Počet % 

A: 
Nemocnice pověstná velmi dobrou a odbornou lékařskou péčí, ale s lékaři a 
personálem, který se chová nevlídně k pacientovi.  18 36  

B: 
Nemocnice s průměrnou kvalitou odborné lékařské péče, s lékaři a personálem, který 
se chová vlídně a profesionálně k pacientovi.  27 54  
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FOCUS GROUP 
Během prosince 2005 byla použita pro potvrzení či vyvrácení níže uvedených hypotéz výzkumná 

metoda „focus group“. Této výzkumné metodě bylo vystaveno celkem 12 respondentů, kteří byli 

rozděleni do 2 skupin. První skupina pocházela z Prahy a druhá skupina pocházela z Moravy.  

 

Výzkumný tým: 

Výzkumný tým byl pro tento krok tvořen dvěma výzkumníky. Vedoucím výzkumníkem byl 

vedoucí odboru marketingu a prodeje nemocnice. Jeho asistentem v této věci byl manager oddělení 

marketingu. Tento asistent však byl pouze účasten focus group u skupiny P, jejiž popis je uveden 

v části „Respondenti“. Oba dva výzkumníci se profesionálně pohybují v oblasti marketingu a jejich 

cílem je zlepšit kvalitu služeb klientům nemocnice. 

 

Respondenti: 

Respondenti byly rozděleny do dvou skupin. Oproti plánovanému počtu 6ti lidí jich nakonec bylo 

12. Každá ze skupin měla 6 členů. Tyto dvě skupiny byly pracovně označeny takto: 

• Skupina P - tato skupina byla tvořena 6ti lidmi, z oblasti Prahy. Věkové rozmezí se pohybovalo 

od 22 – 50 let. Věk prvních tří respondentů ve skupině se pohyboval v rozmezí 22 – 30 let, 

čtvrtý respondent byl ve věku 36 let a vek posledních dvou respondentů se pohyboval od 40 - 

50 let. Vzdělání respondentů nebylo nižší než středoškolské. Z 40% převažovalo u respondentů 

vzdělání vysokoškolské. Respondenti z této skupiny mají možnost využít širokou a poměrně 

hustou síť fakultních a církevních nemocnic, které se v Praze vyskytují a které jim nabízí své 

služby. 

 

• Skupina M -  skupina M byla tvořena také 6ti lidmi, z oblasti východní Moravy, z Bojkovska. 

Její věkové rozmezí bylo však oproti skupině P širší. Pohybovalo se od 17 – 75 let. První 

respondent skupiny měl 17 let, dva respondenti se pohybovali ve věku 20 – 30 let, další dva 

respondenti se pohybovali ve věku 40 – 50let a poslední respondent byl ve věku 75 let. 

Respondenti měli z 60% vysokoškolské vzdělání, z 30% středoškolské vzdělání a z 10% 

vzdělání ukončené výučním listem. Respondenti mohou v případě potřeby vážnějšího ošetření 

či operace využít služeb dvou okresních nemocnic, které jsou ve vzdálenosti 30 km. První 

nemocnice je v Uherském hradišti a druhá nemocnice je ve Zlíně. Nejbližší velká 

specializovaná nemocnice je v Brně. 
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Specifika skupiny z Prahy (P) a skupiny z Moravy (M): 

Skupina:  (P) (M) 
Oblast: Praha Bojkovsko 
Počet: 6 6 
Ženy: 3 2 
Muži: 3 4 
Věk: 22 – 50 17 – 75 
Vzdělání: SŠ, VŠ SOU, SŠ, VŠ 
Nemocnice: Hustá síť nemocnic 2 nemocnice na 30 km 
Druh nemocnice: Fakultní a specializované Okresní 

 

Základní zkoumané hypotézy: 

1. Klienti nehodnotí v nemocnici kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče, ale kvalitu servisu, 

který je jim před léčbou, během léčby a při ukončení léčby poskytován. 

 

2. Klienti na základě hodnocení kvality poskytovaného servisu hodnotí kvalitu celé nemocnice. 

 

3. Nemocnice, která staví svou hodnotu a své dobré jméno na efektivní marketingové 

komunikaci s veřejností a kvalitních servisních službách pacientům, ovlivňuje rozhodnutí 

klienta směrem k nepřímému nákupu jejich služeb. 

 

Základní otázky pro focus group: (Uvedené otázky sloužily k rozproudění diskuze) 

• Uveďte prosím, co si představujete, když se řekne: nemocnice s respektovaným jménem a 

dobrou pověstí? 

• Jaké pocity a představy se Vám vybavují při slově nemocnice s dobrou pověstí? 

• Myslíte si, že rozhodnutí pacienta o tom, kde chce být operován, je ovlivněno také dobrým 

jménem  a dobrou pověstí nemocnice ? 

• Vnímáte uspokojení, pokud podstupujete léčbu či operaci v nemocnici s dobrou pověstí? 

• Co si představujete pod slovy: kvalitní péče? 

• Jaké atributy musí splňovat klinika/oddělení s dobrým jménem? 

• Podle jakých měřítek posuzujete úroveň kvality dané kliniky/oddělení? 

• Jaké služby a chování personálu Vám musí klinika/oddělení nabízet, když jste nemocní, 

aby jste v ní byli velmi spokojení? 

• Vnímáte uspokojení, pokud podstupujete léčbu či operaci v nemocnici s dobrou pověstí? 
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Realizace: 

Realizace focus group probíhalo ve dvou krocích: 

1. Sestavení týmu – hlavním bodem bylo získání spolupracovníka pro tento dílčí krok výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že priority v oblasti marketingu v posledních dvou měsících roku 2005 

leželi v jiných oblastech, byl průzkum proveden ve volném čase pracovníků oddělení 

marketingu. To však nijak neohrozilo kvalitu výsledků, které byly získány. 

2. Realizace focus group – z Prahy bylo získána skupin P. Při návštěvě Moravy byla hlavním 

výzkumníkem sestavena také skupina M. Záměrem bylo, zda se odpovědí respondentů skupiny 

M budou v některých bodech odlišovat od respondentů skupiny P. 

 

Vyhodnocení realizace výzkumného kroku: 

Respondenti potvrdili hypotézy 1, 2 a 3 a současně je doplnili o následné poznatky: 

1. Respondenti nehodnotí jen kvalitu poskytovaného servisu, ale také výsledný pocit po 

klinickém zákroku. Přesněji hodnotí, zda se cítí lépe a zdravěji. 

2. Respondenti si uvědomují existenci dvojí kvality: profesionální a klientské 

• Profesionální kvalita – kvalitu provedeného lékařského zákroku dovede posoudit pouze 

lékař a nikoliv laik – klient.  

• Klientská kvalita – klient posuzuje hodnotu a kvalitu zařízení a odborníků na základě této 

rovnice: 

Klientská kvalita = Výsledky léčby (pacient se cítí zdravý) + Konvenience (příjemné 

jednání a prostředí) + Image (známost z médii, reference známých, znalost odborníků).  

3. Respondenti řadí do kvality péče následující: efektivní logistika a koordinace péče, příjemné a 

optimální prostředí, dobrá strava pacientů, vlídný a přívětivý personál, profesionální 

vystupování zaměstnanců, dostatečné poskytování informací klientům o tom, co se s nimi bude 

dít a co se děje. 

4. Respondenti vnímají parametry klientské kvality velmi dobře a mají  tendenci podle nich 

hodnotit nemocnici jako celek, včetně kvality lékařské a ošetřovatelské péče.  

5. Respondenti uvedli, že pověst nemocnice je dle nich tvořena: referencí známých, vlastní 

zkušeností a referencí z médií.  

6. Respondenti uvedli, že pověst nemocnice a kvalita služeb jsou pro ně spojené nádoby. Kvalita 

služeb, z jejich pohledu, zvyšuje či naopak poškozuje hodnotu a dobrou pověst nemocnice. 

7. Mezi respondenty ze skupiny P a M se objevily názorové rozdíly ohledně otázky: Preferujete 

nemocnici s dobrou pověstí v případě plánovaných klinických zákroků? Skupina P uvedla, že 

preferuje nemocnici s dobrou pověstí. Skupina M uvedla, že nemocnici s dobrou pověstí 
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preferuje pouze v případě vážných lékařských zákroků. V případě operace např. slepého střeva 

by využila nabídky nejbližší okresní nemocnice. 

 

Z položených dotazů se díky focus group dali vydefinovat prakticky čtyři základní 

témata/kategorie. Těmito tématy bylo: dobré jméno nemocnice, kvalita nemocnice, kvalita služeb, 

hospitalizace a spokojenost klienta. 

 

Dobré jméno nemocnice: 

Respondenti shodně zařadili pod atributy, které tvoří dobré jméno nemocnice, tyto body: 

• Odborná úroveň nemocnice a odborníci nemocnice 

• Profesionální chování personálu k oblasti důstojnosti, informovanosti a intimitě 

• Dobré reference druhých o nemocnici 

• Příjemné a důstojné prostředí v kterém je klient hospitalizován 

• Přístrojové vybavení nemocnice a znalost personálu tyto přístroje obsluhovat 

• Dobrá kuchyně 

• Reference médii o daném zdravotnické zařízení 

Podle respondentů, při bližším zkoumání, zahrnuje odborná úroveň nemocnice způsob chování 

lékařů a sester k jejich osobě. Podle chování lékařů a sester usuzují nejvíce na výši odbornosti 

zdravotnického personálu nemocnice. Zajímavé je, že reference médii o nemocnici řadí až na 

posledním místě. Rozhodujícím prvkem pro ně jsou reference od známých a vlastní zkušenost. Lze 

říci, že dobré jméno nemocnice nevytváří odborná lékařská a ošetřovatelská služba, ale kvalitu 

servisu, který je jim před léčbou, během léčby a při ukončení léčby poskytován. 

 

Kvalita nemocnice: 

Na kvalitu nemocnice podle respondentů poukazují tyto atributy: 

• Komplexnost nabízených služeb 

• Dobrá pohotovostní lékařská služba 

• Profesionální chování personálu a soukromí při příjmů pacientů 

Respondenti rozdělovali při otázce ohledně kvality, kvalitu nemocnice a kvalitu služeb.V oblasti  

kvalita nemocnice je pro nemocnici důležité, zda nabízí komplexní služby. Přesněji služby z oblasti 

chirurgie, ORL, gynekologie, neurologie, pediatrie, očního a interního lékařství. Dále nemocnice 

musí mít funkční pohotovostní lékařskou službu, která je schopnu klientovi poskytnout co 

nejrychlejší úlevu od potíží a v neposlední řadě také rozhoduje, jak jsou klienti přijímání. Zda je 

respektovaná jejich intimita a zda nejsou vystavování stresu, že musí před čekárnou plnou lidí 
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popisovat zdravotnímu personálu důvody proč přišli, nebo nebudou ohroženi tím, že když budou 

vyšetřování, nevstoupí jiní klienti do ambulance.  

 

Kvalita služeb: 

Na kvalitu služeb podle respondentů poukazují tyto atributy: 

• Profesionální chování personálů 

• Respektování důstojnosti klientovi osobnosti 

• Informovanost klienta 

• Logistika a koordinace péče o klienta 

• Možnost návštěv přátel a příbuzných 

• Hotelové služby – dobrá strava, hezké prostředí pokojů a čekáren. 

Z hlediska tohoto bodu si lze povšimnout, že kvalita služeb je hodnocena dle toho, co může klient 

zhodnotit z pozice vlastní zkušenosti. Kvalita poskytovaných služeb není hodnocena v žádném 

případě z hlediska skutečné lékařské a ošetřovatelské odbornosti, ale podle kvality servisu. 

Atributy, které přisoudili respondenti kvalitě služeb se shodovaly s atributy, které dle nich vytváří 

dobré jméno nemocnice. Může být možná konstatováno, že kvalita, tak jak ji chápou respondenti, 

současně vytváří dobré a hodnotné jméno nemocnice a naopak, dobré a hodnotné jméno 

nemocnice poukazuje na skutečnost, že daná nemocnice poskytuje respondentům ty kvality, které 

si žádají. 

 

Hospitalizace a spokojenost klienta: 

V této oblasti se skupina P poněkud rozcházela se skupinou M.  

• Skupina P tvrdila, že nejen v případě vážných zákroků, ale i v případě banálních 

operačních zákroků či lékařských zákroků, které si žádají specialistu z nemocnice a nejen 

praktického lékaře, by vyhledali nemocnici, která dle dostupných referencí je kvalitní a 

dobrou nemocnicí.  

• Skupina M naopak tvrdila, že v případě banálních lékařských a operačních zákroků by 

využila služeb nejbližší nemocnice. Jen v případě vážných operací či lékařských zákroků 

by vyhledali nemocnici, která dle referencí a médii patří k těm nejlepším. Mezi tyto 

nemocnice byly řazeny pražské fakultní nemocnice a brněnská fakultní nemocnice. 
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Obě skupiny se však shodli na dvou bodech: 

• Dobrá pověst nemocnice ovlivňuje jejich rozhodnutí, zda se rozhodnou využít nabídky 

služeb té či oné nemocnice. 

• Respondenti cítí určitou spokojenost, když jsou hospitalizování v nemocnici s dobrou 

pověstí, ale celkovou spokojenost cítí až na konci léčby, podle výsledku léčby. Pokud léčba 

dopadla dobře a byly uspokojeny jejich očekávání, cítí velké uspokojení, že se nechali 

hospitalizovat právě v této nemocnici. 

• V případě potřeby akutního ošetření vyhledají pomoc u nejbližší nemocnice, která se 

v jejich okolí vyskytuje. 

 

Z hlediska výsledků může být tvrzeno následující: 

1. Klienti nehodnotí v nemocnici kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče, ale kvalitu servisu, který 

je jim před léčbou, během léčby a při ukončení léčby poskytován. 

2. Klienti na základě hodnocení kvality poskytovaného servisu hodnotí kvalitu celé nemocnice. 

To znamená, že klienti mají své pojetí o hodnocení kvality léčby, tak jako lékaři mají zase své 

pojetí hodnocení kvality léčby, která stojí spíše na hodnocení výsledku a nepřítomnosti 

pooperačních komplikací. 

3. Existuje „klientská kvalita“ – klient posuzuje hodnotu a kvalitu zařízení a odborníků na základě 

této rovnice: 

Klientská kvalita = Výsledky léčby (pacient se cítí zdravý) + Konvenience (příjemné 

jednání a prostředí) + Image (známost z médii, reference známých, znalost odborníků).  

4. Nemocnice, která staví svou hodnotu a své dobré jméno na kvalitních servisních službách 

pacientům, ovlivňují rozhodnutí klienta směrem k nepřímému nákupu jejich služeb. 

5. Kvalita servisu a dobré výsledky v léčbě vytváří dobré jméno nemocnice a zpětně dobré jméno 

nemocnice se udrží rozvojem kvality servisních služeb a rozvojem komunikace s klientem a 

veřejností. 
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Odpovědi zástupců managementu nemocnice: 
Prostřednictvím telefonu a emailu byli osloveni tři vedoucí představitelé nemocnic a  měli 

odpovědět na 5 otázek. Tyto otázky i jednotlivé odpovědi jsou uvedeny níže. Mezi těmito 

třemi respondenty byly zastoupeny tyto funkce: 

• Náměstek pro personální práci a tiskový mluvčí současně (NP) 

• Náměstek pro ošetřovatelskou péči (Hlavní sestra) (NO) 

• Primář oddělení (PO) 

Dotazníkové šetření se realizovalo v dubnu 2006.  

Otázky položené respondentům a jejich následné odpovědi: 

1) Je podle Vás marketing významný pro nemocnici a pokud ano/ne tak z jakého důvodu?  

• NP: Je nejen významný, ale hlavně přínosný. Přínos vidím ve dvou základních 

oblastech: budování image nemocnice směrem ke klientům a podíl na obchodní 

politice nemocnice. 

• NO: Marketing je pro rozvoj nemocnice velmi důležitý z hlediska nabídky služeb zdrav. 

zařízení, ale i naopak pro přijímání co nejkvalitnějších služeb z venčí. 

• PO: V tržním prostředí jednoznačně ANO, zvýšení tržeb. V řízeném systému, kde výnosy 

neodpovídají provedené práci, je možné marketing využít pouze u výkonů nehrazených 

pojišťovnou, což je mizivé procento, pokud se nechováme jako Třinecký Holding. 

Shrnutí: Respondenti se shodují, že marketing je pro nemocnici důležitý. Respondent PO však 

klade důraz na to, že význam marketingu je plně jednoznačný pouze v plně tržním prostředí. 

 

2) Vidíte využití marketingu v procesu řízení nemocnice a při sestavování nemocniční 

strategie? Pokud ano/ne tak z jakého důvodu? 

• NP: Ano.  Marketing nutí zpracovat dílčí koncepce oddělení a klinik, přičemž 

výsledkem je získání informací o tom, kam chce klinika či oddělení směřovat. 

Marketing je koordinátorem pro centralizaci dílčích koncepcí oddělení a klinik do 

nemocniční strategie. 

• NO: Ano, marketing je důležitý při řízení ZZ a při tvorbě strategie z hlediska nabídky 

služeb ZZ a celkově při prezentaci ZZ. Např. máme ve ZZ nejlepší prenatální péči, ale z 

okolí o tom nikdo neví, neboť neumíme služby nabídnout. 

• PO: Jistě, ale přínos marketingu nesmí být ztrátový. Stále mám na mysli regulované 

výnosy a tržní náklady. 
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Shrnutí: Respondenti vidí využití marketingu při řízení nemocnice a při strategickém plánování. 

Respondent PO však dodává, že marketing musí respektovat specifičnost českého zdravotnického 

tržního prostředí, kde jsou regulované výnosy a tržní náklady a nesmí vést nemocnici směrem, 

který by byl ztrátový. 

 

3) Co konkrétně zahrnujete pod marketingovou činnost nemocnice? 

• NP: Budování image nemocnice a její prezentace, marketingové služby nemocnice, 

rozvoj marketingových programů, Public Relations. 

• NO: Prezentaci ZZ v tisku, televizi. Nabízíme různé druhy služeb pro naše klienty, máme 

informační mapu pro klienty a pravidelně se píše v denících o nové činnosti v nemocnici, o 

nových odděleních a výhledy do budoucnosti, dále získávání kvalitních dodavatelů 

různých doplňkových činností a služeb, které se v ZZ potom provozují ( kvalitní lékař 

....atd.). 

• PO: Marketingový výzkum /dotazníkové ankety mezi pacienty, jiná šetření/ analýza 

výsledků, určení strategie, operační plán a jeho implementace. 

Shrnutí: Respondenti zahrnují pod marketingovou činnost nemocnice následující: Public 

Relations, marketingový výzkum, tvorba strategií a operačních plánů, rozvoj marketingových 

programů a služeb, budování image nemocnice. 

 

4) Kdo by se měl podle Vás konkrétně zabývat marketingem nemocnice? 

• NP: Skutečné odborníky a profesionály z oblasti marketingu nemocnice nedokáže 

zaplatit. Marketing by měl být komplexně řešen profesionály na úrovni outsorcingu. 

• NO:(osoba/oddělení) Měla-by to být osoba, která rozumí marketingu a systému 

zdravotnických a sociálních služeb a finančnímu řízení. 

• PO: Dle velikosti nemocnice, malé nemocnice si nemohou dovolit celé oddělení. 

Shrnutí: Marketingem by se měli v nemocnici zabývat, dle respondentů, profesionálové, kteří jsou 

buď z nemocnice, či jsou najati na základě outsorcingu. Tito profesionálové by měli mít znalosti 

z oblasti nemocničního marketingu, finančního řízení a z oblasti systému zdravotnických a 

sociálních služeb. Respondent PO doplňuje, že menší nemocnice si nemohou dovolit zřídit 

marketingové oddělení. 

 

5) Zahrnujete pod obchodní činnost nemocnice také marketing? Pokud ano/ne tak z jakého 

důvodu? 
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• NP: Ano.  Pokud chci rozvíjet nějakou obchodní činnost nemocnice, musím znát potřeby a 

přání trhu. Nabízím-li např. nějaké nadstandardní služby zákazníkům (pacientům), musím 

znát jejich přání. To je základ marketingu. 

• NO: Ano. Nemáme marketinkové oddělení, ale snažíme se používat prvky z marketingu. 

• PO: Ano, marketing je součástí obchodní činnosti. 

Shrnutí: Respondenti jednohlasně souhlasí s tím, že marketing je součástí obchodní činnosti 

nemocnice. 
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Marketing a marketingové aktivity ve vybraných fakultních nemocnicích 
Na základě analýzy byly zjištěny slabé a silné stránky Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB), 

Fakultní Thomaerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

(VFN) v těchto oblastech: 

• Strategie, hodnoty a vize 

• Organizace marketingu a prodeje 

• Poskytování specifických služeb 

• Marketingová komunikace 

• Průzkumy  trhu 

V níže uvedené tabulce jsou označeny slabé stránky (symbolem -), částečně silné stánky 

(symbolem /) a silné stránky (symbolem +) u vybraných nemocničních zařízení. Každá silná 

stránka nemocnice je ohodnocena 1 bodem a částečně silná 0,5 bodu.  

 

Hodnocené stránky  FNB FTNsP VFN 

1. Strategie, hodnoty a vize:       

Existence Koncepce rozvoje nemocnice - - + 
Existence Koncepce rozvoje marketingu a PR - - - 
Nemocnice prezentuje své motto a své hodnoty veřejnosti - - - 
Hodnocení 1: 0 0 1 

2. Organizace marketingu a prodeje:       
Existence marketingového oddělení či marketingového úseku - - - 
Existence oddělení poskytujících nadstandardní služby - + - 
Existence klinik/oddělení poskytujících nadstandardní ubytování + + + 
Existence oddělení klinických hodnocení  - + - 
Existence osob provádějících marketingové a specifické  prodejní 
aktivity + + + 
Hodnocení 2: 2 4 2 
3. Poskytování specifických služeb:       
Prodej nadstandardních služeb - + - 
Prodej nadstandardního ubytování na klinikách/odděleních + + + 
Prodej reklamních ploch + + + 
Prodej prostor, techniky a odborníků na klinická hodnocení + + + 
Hodnocení 3: 3 4 3 
4. Marketingová komunikace:       
Existence tiskového mluvčího + + - 
Existence úseku zodpovídajícího za PR + + + 
Existence pressroom - - + 
Proaktivní a efektivní práce s médii   - - + 
Grafika a architektura www stránek nemocnice + - - 
Informační přehlednost www stránek nemocnice + / - 
Existence nemocničního časopisu - - + 
Vydávání výroční zprávy + + + 
Hodnocení 4: 5 3,5 5 
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5. Průzkumy trhu:       
Dělají se cílené průzkumy a segmentace zdravotnického trhu - - - 
Realizují se průzkumy spokojenosti pacientů + + + 
Realizují se průzkumy spokojenosti zaměstnanců nemocnice / / / 
Poskytují se průzkumy spokojenosti klinikám/oddělením + + + 
Zveřejňují se průzkumy spokojenosti na intranetu - - - 
Zveřejňují se průzkumy spokojenosti na extranetu - - - 
Hodnocení 5: 2,5 2,5 2,5 
CELKOVÉ HODNOCENÍ (+) 12,5 14 14 

 
Tato analýza byla provedena během měsíce června a července roku 2005. 

Základní marketingové a prodejní aktivity nemocnice FNB:  

• Koncepce rozvoje nemocnice na 5 let – zda má nemocnice koncepci rozvoje, nelze zjistit. 

Zaměstnanci nemocnic o této koncepci nic nevědí. Management nemocnice ji nejspíše 

nevypracoval, nebo s ní zaměstnance nemocnice neseznámil. 

• Marketingové oddělení -  nemocnice nemá marketingové oddělení. Pravděpodobně 

většinu marketingových aktivit realizuje tiskový mluvčí v kooperaci s ostatními náměstky 

jednotlivých útvarů.   

• Oddělení nadstandardní péče o klienta  - nemocnice podle organizační struktury nemá 

žádné oddělení, které by se cíleně zabývalo nadstandardní péčí o klienta. V rámci 

nemocnice je však poskytována nabídka nadstandardního ubytování na pacientských 

pokojích, ale nikoliv nabídka nadstandardní péče. 

• Oddělení zabývající se prodejem reklamních ploch či prodejem klinických hodnocení 

– Oddělení, které by se specializovalo na tuto činnost není vytvořeno. Prodej reklamních 

ploch a  prodej odborných sil a možností klinik/oddělení v oblasti klinických hodnocení 

leží v kompetencích dvou stran: legislativně právního oddělení a náměstka pro léčebnou 

péči.  

• Public relations (PR) - nemocnice realizuje PR  prostřednictvím tiskového mluvčího.  

• Nemocniční časopis - nemocnice v roce 2005 nevydávala žádný nemocniční časopis, 

který by byl určen zaměstnancům či klientům.  

• Výroční zpráva nemocnice – nemocnice každý rok vydává výroční zprávu. Tuto zprávu 

vyvěšuje nemocnice na svých www stránkách.  

• Internetová prezentace nemocnice -  www stránky jsou přehledné a poskytují klientovi 

základní informace o nabídce péče, kterou poskytují jednotlivé kliniky a odborná oddělení. 

Chybí však anglický překlad nemocničních www stránek a jasné poselství nemocnice ke 

klientovi. 
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• Průzkumy spokojenosti – nemocnice provádí pravidelně průzkumy spokojenosti 

pacientů.  

 

Základní marketingové a prodejní aktivity nemocnice FTNsP:  

• Koncepce rozvoje nemocnice na 5 let –nemocnice FTNsP koncepci rozvoje 

pravděpodobně nemá. Zaměstnanci nemocnice o této koncepci nic nevědí. Management 

nemocnice ji buď nevypracoval, nebo s ní zaměstnance nemocnice neseznámil - tak jako 

v případě FNB. 

• Marketingové oddělení -  nemocnice nemá marketingové oddělení. Tak jako v případě 

FNB, většinu marketingových aktivit realizuje tiskový mluvčí v kooperaci s ostatními 

náměstky jednotlivých útvarů.   

• Oddělení nadstandardní péče o klienta  - nemocnice má podle organizační struktury 

oddělení, které se cíleně zabývá nadstandardní péčí o klienta. Toto oddělení je zařazeno 

pod „náměstka pro kliniky“ a je označeno jako „Oddělení IPP“ (Individuální program 

péče). Nadstandardní péče je poskytována ve formě individuálních preventivních a 

klinických programů a dále ve formě nabídky vstupních a preventivních zdravotních 

prohlídek zaměstnanců firem. V rámci nemocnice je také poskytována nabídka 

nadstandardního ubytování na pacientských pokojích na jednotlivých klinikách a 

odděleních 

• Oddělení zabývající se prodejem reklamních ploch a klinických hodnocení – 

Oddělení, které se specializuje na pronájem reklamních ploch je zařazeno pod útvar 

náměstka pro techniku a provoz. Toto oddělení je označeno jako „ Oddělení nájmů a 

pronájmů“.  

Klinickými hodnoceními se zabývá právní oddělení v kooperaci s náměstkem pro léčebnou 

péči. FTNsP má dceřinnou společnost FTN Informatika, s.r.o., v níž se nachází  Oddělení 

klinických hodnocení. To koordinuje oblast klinických hodnocení v nemocnici. 

• Public relations (PR) - nemocnice realizuje PR  prostřednictvím tiskového mluvčího, 

kterým je dle organizačního řádu personální náměstek.  

• Nemocniční časopis - nemocnice v roce 2005 nevydávala žádný nemocniční časopis, 

který by byl určen zaměstnancům či klientům.  

• Výroční zpráva nemocnice – nemocnice každý rok vydává výroční zprávu. Tuto zprávu 

však nemocnice na svých www stránkách neprezentuje.  

• Internetová prezentace nemocnice -  www stránky jsou jednoduché a klientovi poskytují 

základní, někdy jen kusé informace o nabídce péče, kterou poskytují jednotlivé kliniky a 
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odborná oddělení. WWW stránky nemocnice jsou provedeny pouze v českém jazyce. 

Grafika stránek je špatně řešená. Stránky obsahují mnoho grafických prvků, které ruší 

dobrý dojem. Tak jako v případě FNB, chybí stránkám jasné poselství nemocnice směrem 

ke klientovi. 

• Průzkumy spokojenosti – nemocnice provádí pravidelně průzkumy spokojenosti 

pacientů.  

 

Základní marketingové a prodejní aktivity nemocnice VFN:  

• Koncepce rozvoje nemocnice na 5 let – nemocnice má koncepci nemocnice 

prezentovanou na intranetu. Vedoucí zaměstnanci nemocnice mají k této koncepci přístup.  

• Marketingové oddělení - nemocnice nemá marketingové oddělení. Většinu 

marketingových aktivit se ve VFN realizuje prostřednictvím asistentky ředitele ve 

spolupráci s ostatními útvary náměstků.  

• Oddělení nadstandardní péče o klienta  - nemocnice podle organizační struktury nemá 

žádné oddělení, které by se cíleně zabývalo nadstandardní péčí o klienta. V rámci 

nemocnice je však poskytována nabídka nadstandardního ubytování na pacientských 

pokojích, ale nikoliv nabídka nadstandardní péče. 

• Oddělení zabývající se prodejem reklamních ploch a klinických hodnocení – pod 

Obchodně-investičním odborem se nachází Oddělení nákupu a prodeje služeb a 

pronájmů, které řeší pronájem reklamních ploch. Oddělení, které by se specializovalo 

na prodej odborných sil a možností klinik/oddělení v oblasti klinických hodnocení leží 

pravděpodobně v kompetencích dvou stran: legislativně právního oddělení a náměstka pro 

léčebnou péči.  

• Public relations (PR) - nemocnice realizuje PR  prostřednictvím asistentky ředitele. 

Tiskový mluvčí zde není jmenován.  

• Nemocniční časopis - nemocnice vydává vlastní nemocniční časopis, který je určen 

zaměstnancům a klientům VFN. Jmenuje se: Nemocnice 

• Výroční zpráva nemocnice – nemocnice vydává každý rok výroční zprávu. Tuto zprávu 

však nemocnice na svých www stránkách neprezentuje. 

• Internetová prezentace nemocnice -  www stránky jsou nepřehledné a grafika stránek je 

velmi chudá. Internetové stránky nemocnice poskytují klientovi základní informace o 

nabídce péče, kterou poskytují jednotlivé kliniky a odborná oddělení. Anglický překlad 

www stránek VFN chybí. Jasné poselství nemocnice ke klientovi zde opět není 

prezentováno. 
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• Průzkumy spokojenosti – nemocnice provádí pravidelně průzkumy spokojenosti 

pacientů.  
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Příloha č. 3 – Dotazník 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dotazník pro marketingový výzkum 
 
 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 

dotazník, který je Vám předkládán, si klade za cíl zjistit, zda v případě potřeby využíváte 
možnost ošetření či léčby u jakékoliv nejbližší nemocnice nebo zda spíše vyhledáváte nemocnici 
s respektovaným jménem a dobrou pověstí.  
Výsledné informace, které budou získány díky Vaší spolupráci, zařadím do závěrů diplomové 
práce, která se zabývá rolí marketingu ve zdravotnických organizacích. 
 
 
 Předem Vám děkuji za spolupráci. 
        
 
 
 
        Bc. Pavel Rivola, DiS. 
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Příloha č. 3 – Dotazník 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dotazník pro marketingový výzkum 
 
 
 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 

dotazník, který je Vám předkládán, si klade za cíl zjistit, zda v případě potřeby 
využíváte možnost ošetření či léčby u jakékoliv nejbližší nemocnice nebo zda spíše 
vyhledáváte nemocnici s respektovaným jménem a dobrou pověstí.  
Výsledné informace, které budou získány díky Vaší spolupráci, zařadím do závěrů diplomové 
práce, která se zabývá rolí marketingu ve zdravotnických organizacích. 
 
 
 Předem Vám děkuji za spolupráci. 
        
 
 
 
        Bc. Pavel Rivola, DiS. 
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Svou odpověď u otázek, pokud nebude uvedeno jinak, vyjádřete prosím zaškrtnutím. 

 
 

1. Jak často jste byl/a během posledních třech let v nemocnici ošetřen/a, léčen/a či 
operován/a? 
 
1. vůbec 
2. 1x 
3. 2x 
4. vícekrát 
  

2. Uveďte prosím co si představujete, když se řekne: nemocnice s respektovaným jménem a 
dobrou pověstí? 
 
Ve své odpovědi buďte prosím konkrétní.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
3. Níže je uvedeno 5 položek, které vytvářejí nemocnici dobré jméno. Sestavte prosím jejich 

nové pořadí podle toho, jak jsou pro Vás osobně důležité. Nové pořadí zapište pomocí 
číslic od 1 (nejdůležitější hodnota) do 5 (nejméně důležitá hodnota) do volného sloupce 
vpravo. Pod bodem F) můžete uvést další hodnotu, která se Vám vybavuje a nebyla zahrnuta 
v tabulce. 
 

A) Známost nemocnice z médií   
B) Hezké prostředí čekáren a pacientských pokojů   
C) Doporučují ji druzí na základě vlastní zkušenosti   
D) Spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti   
E) Profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi   
F) Další:   
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4. Jaké pocity a představy se Vám vybavují při slově nemocnice s dobrou pověstí? Pod body 

K) a L) můžete uvést další pocity, které se Vám vybaví a nebyly zahrnuty v tabulce. K míře 
souhlasu užijte prosím, u všech bodů, níže uvedenou škálu. 

 
Příklad: 
Cítíte-li spíše důvěryhodnost udejte 2; necítíte-li rozhodně důvěryhodnost nemocnice, pak udejte 
hodnotu 5. 
 

Rozhodně ANO Spíše ANO Nevím Spíše NE Rozhodně NE 
1 2 3 4 5 

 
A) Vstřícnost 1 2 3 4 5 
B) Bezpečí 1 2 3 4 5 
C) Dobrá komunikace 1 2 3 4 5 
D) Přívětivost 1 2 3 4 5 
E) Klid 1 2 3 4 5 
F) Profesionalita 1 2 3 4 5 
G) Pomoc 1 2 3 4 5 
H) Odbornost 1 2 3 4 5 
CH) Důvěryhodnost 1 2 3 4 5 
I) Známost 1 2 3 4 5 
J) Naděje 1 2 3 4 5 
K) Další ……………… 1 2 3 4 5 
L)   1 2 3 4 5 

 
5. Podle čeho by jste rozhodovali, v případě potřeby, na které z pražských nemocnic 

podstoupíte ošetření či léčbu? Nové pořadí zapište pomocí číslic od 1 (nejdůležitější 
hodnota) do 14 (nejméně důležitá hodnota) do volného sloupce vpravo. Pod bodem P) můžete 
uvést další hodnotu, která se Vám vybavuje a nebyla zahrnuta v tabulce. 

 
A) Nemocnice je mediálně známá    
C) Doporučují ji druzí na základě vlastní zkušenosti   
D) Spokojenost s lékařskou péčí na základě vlastní zkušenosti   
E) Je dobře časově a dopravně dostupná  
F) Krátké čekací doby  
G) Existuje možnost se předem objednat na hodinu a den  
H) Spokojenost s přístupem sester při ošetřovaní na lůžku   
CH
) 

Pacient je vždy dostatečně a citlivě předem informován o 
průběhu a dalším způsobu léčby  

I) Profesionální a přívětivé chování zaměstnanců k pacientovi   
J) Dobré jídlo v případě hospitalizace  
K) Příjemné prostředí čekáren  
L) Příjemné prostředí pacientských pokojů  
M) Nemocnice má věrností programy  
N) Další:   
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6. Kdybyste měl podstoupit zákrok, kterou z uvedených nemocnic by jste si vybral/a? 
 

A) Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)   

B) Nemocnice Na Homolce   

C) Fakultní Thomayerova nemocnice  v Krči   

D) Fakultní nemocnice Motol   

E) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV)   

F) Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)   

G) Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN)   

H) Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB)   
 

7. Popište jedním slovem představy, které Vás napadnou v souvislosti s Vámi vybranou 
nemocnicí? 

 
Ve své odpovědi buďte prosím konkrétní: 
 

 1) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 3) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
8. Jste Vy nebo některý z vašich známých spokojen/a s kvalitou zdravotní péče ve 

vybrané nemocnici? 
 

1. Rozhodně ANO   
2. Spíše ANO   
3. Nevím   
4. Spíše NE   
5. Rozhodně NE   

 
9. Jste Vy nebo některý z vašich známých spokojen/a s přístupem personálu k pacientovi ve 

vybrané nemocnici? 
 

1. Rozhodně ANO   
2. Spíše ANO   
3. Nevím   
4. Spíše NE   
5. Rozhodně NE   
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10. Jste Vy nebo některý z vašich známých spokojen/a s prostředím čekáren a pacientských 

pokojů ve vybrané nemocnici? 
 

1. Rozhodně ANO   
2. Spíše ANO   
3. Nevím   
4. Spíše NE   
5. Rozhodně NE   

 
 

11. Myslíte si, že rozhodnutí pacienta o tom kde chce být operován, je ovlivněno také 
dobrým jménem  a dobrou pověstí nemocnice ? 

 
1. Rozhodně souhlasím   
2. Spíše souhlasím   
3. Nevím   
4. Spíše nesouhlasím   
5. Rozhodně nesouhlasím   

 
12. Vnímáte uspokojení, pokud podstupujete léčbu či operaci v nemocnici s dobrou pověstí? 
 

1. Rozhodně ANO   
2. Spíše ANO   
3. Nevím   
4. Spíše NE   
5. Rozhodně NE   

 
13. Pokud jste byl/a nespokojena s léčbou či ošetřením v nemocnici, vyberete si v případě 

potřeby dalšího ošetření či léčby tu samou nemocnici? 
 

1. Rozhodně ANO   
2. Spíše ANO   
3. Nevím   
4. Spíše NE   
5. Rozhodně NE   

 
14. Pokuste se vybrat nemocnici, ve všech třech tabulkách, kterou navštívíte v případě, že 

potřebujete podstoupit komplikovanější léčbu nebo ošetření? 
 
I. 

A) 
Nemocnice s dobrou pověstí, která je hůře dopravně 
přístupná.  

B) 
Nemocnice s rozporuplnou pověstí, která je velmi dobře 
dopravně přístupná.  

 
II. 

A) 
Nemocnice s dobrou pověstí a dobrým jménem, která má 
staré a nepěkné prostředí čekáren a pacientských pokojů.  

B) 
Nemocnice s rozporuplnou pověstí, která má velmi příjemné 
prostředí čekáren a pacientských pokojů.  

 



 114 

III. 

A) 

Nemocnice pověstná velmi dobrou a odbornou lékařskou 
péčí, ale s lékaři a personálem, který se chová nevlídně 
k pacientovi.  

B) 

Nemocnice s průměrnou kvalitou odborné lékařské péče, s 
lékaři a personálem, který se chová vlídně a profesionálně 
k pacientovi.  

 
15. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

 
1. Základní 
2. Vyučen bez maturity 
3. S maturitou 
4. Vyšší 
5. Vysokoškolské 

 
16. Jaká je Vaše politická orientace? 
 

1. Rozhodně levicová 
2. Spíše levicová 
3. Středová či nevyhraněná 
4. Spíše pravicová 
5. Rozhodně pravicová 

 
17. Oblast v které pracujete či se pohybujete je zaměřením: 

 
 1.Technická 
 2. Humanitní  
 3. Sociální 
 4. Ekonomická 
   
 

18. Uveďte prosím Váš rodinný stav: 
 
 1. Svobodná/ svobodný bez dětí 
 2. Svobodná/svobodný s dětmi 
 3. Vdaná/Ženatý bez dětí 
 4. Vdaná/Ženatý s dětmi 
 5. Rozvedená/rozvedený bez dětí 
 6. Rozvedená/rozvedený s dětmi 
 7. Vdova/vdovec bez dětí 
 8. Vdova/vdovec s dětmi  
 
19. Jaké je Vaše pohlaví? 

 
1. Žena 
2. Muž 
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20. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 
1. 18 – 29 
2. 30 – 44 
3. 45 – 59 
4. 60+ let 
 

21. V které městské části Prahy žijete?  Doplňte prosím číslo městské části, ve které bydlíte. 
 
Městská část Praha ……. 

 

 
 
 

Děkuji Vám za spolupráci! 


