
   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Pelikánová 

 

 

 

 

 

 

Řízená komunikace v rámci profesních 

komunit na příkladu zdravotnického tisku 
  

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014  

 

  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=a24a768451bcc665f5a49f5085b6baac&tid=2&do=main&doo=detail&did=125554


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Karolína Pelikánová 

Vedoucí práce: Mgr. Daniel Köppl 

 

 

Rok obhajoby: 2014 

 

 
  



   

 

Bibliografický záznam 

 

PELIKÁNOVÁ, Karolína. Řízená komunikace v rámci profesních komunit na příkladu 

zdravotnického tisku. Praha, 2014. 37 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních 

studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Daniel Köppl.  

 

Abstrakt 

Bakalářská práce Řízená komunikace v rámci profesních komunit na příkladu 

zdravotnického tisku zhodnocuje metodou analýzy mediálního trhu a ankety vliv B2B, 

oborových a odborných tištěných médií na rozhodování jejich čtenářů. Jako příklad 

slouží lékaři, jakožto primární skupina publika a časopis České lékařské komory, 

stavovské organizace všech lékařů působících v České republice, měsíčník Tempus 

medicorum (z lat. – čas lékařů). Cílem zkoumání bylo prokázat, že tištěná média 

vzhledem k cílové skupině mají svůj nezaměnitelný význam v rámci komunikačního 

mixu, a nelze je zatím nahradit elektronickými médii. Prostřednictvím analýzy popisuje 

strukturu českého mediálního trhu v segmentu odborného, nespecializovaného, 

zdravotnického tisku. Druhá část práce se zabývá vyhodnocením ankety a dílčími 

výstupy, které jsou v souvislostech zhodnoceny v závěru.  

Abstract 

This bachelor work entitled “Managed Communication within Professional 

Communities” uses analysis of media market and a survey to evaluate the effect of B2B 

and professional printed media for health professionals on decision-making of readers 

of these media. Medical doctors, as the primary target group, and the magazine 

published by the Czech Medical Chamber, the professional organization associating all 

medical doctors in the Czech Republic, entitled Tempus medicorum (lat. time of 

medical doctors) serve as an example. The objective of the analysis was to demonstrate 

that printed media enjoy a very important position in the communication mix due to the 

target group and cannot be replaced by electronic media for the present. It describes 

structure of the Czech media market in the segment of professional non-specialized 

printed media for health professionals based on the analysis. The second part of the 

work evaluates the survey and individual outcomes that are evaluated in context at the 

end of the work.  
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Úvod 

 

Komunikace a nepřetržitě aktualizovaný informační tok jsou v dnešním světě 

vyspělé civilizace naprostou samozřejmostí. Nejvýznamnějším nositelem aktuálních 

informací jsou zejména média, ať již tradiční – tištěná a audiovizuální –, tak nyní 

především digitální, využívající internet, která vše ještě markantněji zrychlila. Tato 

situace vyvolává určitý boj médií o čtenáře, diváky a posluchače, o přední postavení na 

mediální scéně, a to samozřejmě vyvolává zájem odborníků, kteří se touto oblastí 

zabývají. Hledají odpovědi, které nejsou pouze akademickou debatou, naopak jsou 

velice prakticky využitelné – jsou velice důležité mimo jiné také pro inzerenty a 

marketéry z nejrůznějších oborů. Má cenu ještě investovat do klasických novin a 

časopisů? Jak dlouho budou ještě lidé sledovat televizní pořady, když je omezují 

pevným časovým plánem, zatímco internet a sociální sítě jsou „živé“ a dostupné 

kdykoli? Je budoucnost komunikace opravdu pouze ve virtuálním prostoru? 

Je to celosvětový vývoj, a na českém mediálním trhu tomu není jinak. A ukazuje 

se a stále platí, že přes všechny odhady a věštění budoucnosti komunikace stojí tradiční 

tištěná média stále na své nezaměnitelné pozici vedle těch nových, a to včetně 

zachování tematických, oborových nebo odborných vymezení. Ba dokonce v určitých 

oborech jsou stále zcela nenahraditelná. 

Cílem této práce je metodou analýzy mediálního trhu a dotazníkového šetření 

zhodnotit vliv oborových a odborných tištěných médií na rozhodování jejich čtenářů – 

lékařů, na konkrétním příkladu časopisu České lékařské komory, stavovské organizace 

všech lékařů působících v České republice. Jedná se o měsíčník Tempus medicorum (z 

lat. – čas lékařů). Cílem práce je prokázat fakt, že tištěná média vzhledem k cílové 

skupině mají svůj nezaměnitelný význam v rámci komunikačního mixu, a nelze je zatím 

nahradit elektronickými médii. Práce analyticky popisuje strukturu českého mediálního 

trhu v segmentu odborného, nespecializovaného, zdravotnického tisku (do analýzy 

nejsou zahrnuta tematicky vymezená, odborná zdravotnická média – například 

jednotlivé odborné časopisy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, které 

se soustřeďují na speciální obory lékařství a vycházejí v nákladech přizpůsobených 

počtu lékařů v jednotlivých specializacích ve stovkách, maximálně v několika tisících 

kusů). 



   

 

3 

  

Téma své bakalářské práce – zhodnocení časopisu Tempus medicorum a jeho 

přijímání členy ČLK – jsem zvolila také z praktických důvodů, na základě svých 

pracovních zkušeností. Nesčetněkrát jsem se totiž setkala s výrazně negativním 

hodnocením tohoto média ze strany potencionálních inzerentů, jejichž hlavním 

argumentem bylo „nikdo ten časopis nečte“, v několika případech zaznělo „je to pračka 

peněz“, případně „jde o nesoudnou one man show“. Zajímalo mě, jaký základ tato 

tvrzení mají. Určitě pověst časopisu Tempus medicorum ovlivnila aféra z roku 2005 

s údajným úplatkářstvím ze strany farmaceutických firem kvůli setkání s tehdejším 

prezidentem a pozdějším ministrem zdravotnictví Rathem. Existuje tajná nahrávka 

jednání tehdejší vydavatelky časopisu Tempus medicorum MUDr. Evy Klimovičové se 

zástupcem společnosti Pfizer, která údajně cosi takového naznačuje, slibuje osobní 

setkání za dva či tři miliony poslané firmou na inzerci v časopise. Ať je to jak chce, 

každopádně se to stalo dávno, za jiného prezidenta ČLK, ba dokonce za jiného formátu 

a náplně časopisu Tempus medicorum. Proč se to tedy stále hodí? A podle čeho 

inzerenti a další soudí, že lékaři časopis své stavovské organizace nečtou?    

Rozhodla jsem se proto zeptat se přímo čtenářů-lékařů prostřednictvím ankety 

rozeslané respondentům prostřednictvím České lékařské komory. Jelikož je členství 

v ČLK povinné ze zákona, bylo oprávněným předpokladem, že touto cestou získám 

relevantní data pro další analýzu. Jak jsem zjistila, v novodobé historii časopisu Tempus 

medicorum se tato anketa stala pionýrským počinem, lékaři měli možnost se ke svému 

periodiku vyjádřit vůbec poprvé. Na jedné straně to znamená, že není s čím získaná data 

porovnávat. Na straně druhé je velice významným a nesporným pozitivem této analýzy, 

že respondenti při odpovědích nehodnotí primárně časopis Tempus medicorum jako 

médium a jeho pozici v digitálním světě. Spíše se dá předpokládat hodnocení práce 

redakce, vliv šéfredaktora na obsah časopisu, náměty a připomínky k náplni, ale rovněž 

obecné reakce na fungování komory… 

Základním předpokladem analýzy v mé práci je nezbytnost komunikace v rámci 

komunity – budeme-li komunikací rozumět „proces sdělování (ale také sdílení)“ (Foret, 

2006). V případě komunikace v rámci početné profesní skupiny je pak důležité zvážit, 

jaký druh informací poskytovat a jakým způsobem je sdělovat. Je časopis Tempus 

medicorum vhodným komunikačním kanálem České lékařské komory? Jak je vnímán 

svými čtenáři?  
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 Při definici časopisu Tempus medicorum jsem si položila otázku, zda se jedná o 

B2B, odborné či oborové médium. V případě tohoto konkrétního časopisu se dle mého 

jedná o tři v jednom. Časopis přináší důležitá sdělení komorová, včetně komentářů 

prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka, který je de facto zároveň mluvčím všech lékařů, 

k dění na české politické scéně, především k zákonům, vyhláškám a prohlášením ze 

strany Ministerstva zdravotnictví ČR, které se lékařů bytostně týkají. Proto se 

domnívám, že by měli mít všichni členové komory možnost o názorech prezidenta ČLK 

vědět, přemýšlet o nich a případně na ně reagovat. Paralelně časopis přináší odborné 

články a informace, a také v neposlední řadě informace o novinkách v oboru lékařství – 

například i legislativních změn.  

 Svou práci strukturuji od definice B2B, oborových a odborných médií, přes 

charakteristiku a analýzu českého mediálního trhu tištěných médií v segmentu zdraví a 

zdravotnictví, specifikaci cílové skupiny až k analýze a vyhodnocení odpovědí ankety o 

vnímání časopisu Tempus medicorum primární cílovou skupinou. 
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1. Definice termínu B2B média, oborová média a 

odborná média 

Média označovaná jako B2B, neboli business-to-business
1
, jsou primárně určena 

pro jednotlivé profesní segmenty nebo pro komunikaci samotným obchodním 

společnostem. Přinášejí specifické informace z jasně definovaného profesního prostředí 

a umožňují tak svým čtenářům získat přehled o novinkách a dění ve svém oboru 

(Průšová, 2013). V souvislosti se zdravím a zdravotnictvím existují také jasná omezení, 

která stanovuje Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů. Konkrétně se v něm říká: „Reklama na humánní léčivé 

přípravky zaměřená na odborníky může být šířena pouze prostřednictvím 

komunikačních prostředků určených převážně pro tyto odborníky (například odborných 

neperiodických publikací, odborného periodického tisku, odborných audiovizuálních 

pořadů).“ (BusinessCenter, 2014) 

Na trhu v České republice jsou některé z B2B titulů auditovány Kanceláří 

ověřování nákladu tisku (ABC ČR). Jsou to například časopisy Zboží a prodej, 

MarketingSalesMedia, Marketing & Media (ABCČR, 2014). Existuje však celá řada 

časopisů, které jsou distribuovány firemním zákazníkům či profesním skupinám, o 

kterých mnoho údajů neznáme. Výzkumem B2B titulů se zabývá Unie vydavatelů. 

Historicky první výzkum B2B tisku byl realizován z iniciativy Unie vydavatelů v roce 

2004, ve své práci pak čerpám z výsledků průzkumu, který Unie vydavatelů zveřejnila 

v roce 2013
2
. Jednou z hlavních charakteristik čtenářů B2B titulů (platí i pro čtenáře 

odborných a oborových titulů) je synergie, jednotnost. Při tvorbě redakčních textů, 

stejně jako při rozhodování o umístění inzerce, je tento fakt využíván – čtenáře lze 

důvěrně oslovovat
3
 a využívat například i odborného jazyka, nebo sociolekt. „B2B 

časopisy odborná veřejnost potřebuje pro orientaci a přehled v oboru“ (Průšová, 2013). 

                                                 
1
 Zajímavým zjištěním při psaní této práce pro mne bylo, že neexistuje srozumitelný český ekvivalent 

termínu B2B = i proto jsem se beze zbytku rozhodla termín ve své práci plně využívat. V souvislosti 

s tímto zjištěním jsem si také položila otázku, zda existuje opravdu přesná definice titulů B2B? 

V dostupných zdrojích jsem ji nedohledala. 
2
 Výzkum byl rozdělen do dvou částí – jedna se věnuje výsledkům kvantitativního výzkumu, kdy 

dotazovanými byli manažeři firem zadávajících reklamu, ale také skupina předplatitelů; druhá část 

výzkumu proběhla na konkrétních kampaních publikovaných na přelomu roku 2012 a 2013 – při 

zkoumání těchto kampaní bylo využito několik kvalitativních metod, například technologie oční kamery. 

Výzkum realizovala výzkumná agentura Millward Brown Czech Republic na základě zadání Sekce 

časopis Unie vydavatelů. 
3
 Kupříkladu televizní reklamní kampaň telekomunikační společnosti T-Mobile doslova říká: „…tento 

týden poskytujeme našim!“  
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Zajímavým výsledkem citovaného výzkumu je také zjištění, že většina předplatitelů 

dává přednost tištěné verzi odborného časopisu (Průšová, 2013). 

„Odborné časopisy patří mezi nejdůležitější informační zdroje společně 

s odbornými webovými stránkami a veletrhy a konferencemi, a to i v porovnání 

s vlivem všeobecných časopisů na jejich čtenáře“ (Průšová, 2013)
4
. „B2B časopisy 

slouží jako hlavní zdroj inspirace“ (Průšová, 2013). „B2B časopisy jsou důležitým 

zdrojem pro vyhledávání informací společně s odborným webem“ (Průšová, 2013) – 

toto platí i pro inzerci. B2B časopisy ovlivňují rozhodování o nákupu (toto zjištění se 

opět týká i vlivu inzerce v B2B titulech, nejen redakčních článků, navíc reklama v B2B 

časopisech není vnímána jako nepříjemná ve srovnání s jinými mediálními kanály) 

(Průšová, 2013). 

 Odborná a oborová média přinášejí odborné texty bez popularizačních prvků. 

Jdou přímo k jádru problému s jasnou znalostí svého čtenáře vymezeného vlastním 

profesním zařazením a odborností. To se týká nejen samotných textů ale také vkládané 

inzerce. V případě médií v segmentu zdravotnického tisku se jedná zejména o tituly 

vydávané Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně – například Česká 

revmatologie, Česká gynekologie atp. 

2. Charakter a analýza českého mediálního trhu 

tištěných médií v segmentu zdraví a zdravotnictví 

Český mediální trh zdraví, respektive zdravotnictví, v žádném případě 

neopomíjí. Víceméně každá redakce všeobecně zaměřeného média má svého redaktora 

(např. Právo, MF DNES, Blesk zdraví, Vlasta, Receptář, Svět ženy atd.), který se věnuje 

tématu zdraví, zpravodajská média o dění ve zdravotnictví informují každodenně.  

Není tedy divu, že vznikly i tištěné tituly, které se tématu věnují výhradně, a jsou 

určeny právě odborné veřejnosti, lékařům všeobecně. Ve své práci i analýze českého 

mediálního trhu tištěných médiích jsem se zaměřila právě na ta, která jsou na lékaře 

zacílena. Počátkem roku 2014 pravidelně vycházejí následující tituly: Zdravotnické 

noviny (Ambit media); Zdravotnictví a Medicína (Mladá fronta); Medical Tribune 

                                                 
4
 V komparaci s výzkumem uskutečněným v roce 2004, resp. segmenty výsledků, které jsem měla 

možnost porovnat, jsem zjistila, že vnímání B2B titulů se nezměnilo; výsledky obou výzkumů jsou 

srovnatelné ve svých závěrech. 
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(Medical Tribune CZ); Časopis lékařů českých (Mladá fronta); Postgraduální medicína 

(Mladá fronta); Lékařské listy (Mladá fronta); Tempus medicorum (Česká lékařská 

komora). Zajímavostí je, že v tomto segmentu vzniká mezi vydavateli výrazná soutěž. 

Známějším sporem je ten o Zdravotnické noviny.  

V období po druhé světové válce, respektive počátkem padesátých let, měly své 

„vydavatelské podniky politické strany, ale i společenské organizace a další instituce 

oprávněné k vydávání tisku“ (Bednařík, a další, 2011). Zdravotnické noviny začalo 

vydávat v roce 1952 Vydavatelství a nakladatelství Práce pro odbory a stát. Po 

změnách, které přinesl rok 1989, se až v roce 1994 uzavřela licenční smlouva
5
 s novým 

vydavatelem, společností Strategie, s.r.o. Tato licenční smlouva se pak stala součástí 

smluv spojených s prodejem titulu, tudíž připadla novému majiteli Strategie, 

vydavatelství Mona. Stoprocentním vlastníkem mediálního domu Mona byl 

Nizozemský svaz nakladatelů neboli Verenigde Nederlandse Uitgeverijen (VNU). 

Společnost VNU byla jedním z největších holandských vydavatelství zabývajících se 

vydáváním B2B titulů – se 150 B2B časopisy obsadila 60% podíl trhu 

(FundingUniverse, 2014). Po akvizicích se Mona stala v roce 2002 součástí 

vydavatelství Sanoma Magazines Praha. Nutno podotknout, že přes veškeré změny ve 

vlastnictví Zdravotnických novin, respektive v možnosti jejich vydávání, se podařilo 

redakčnímu týmu zachovat vysokou kvalitu obsahu a přinášených zpráv. Nespornou 

výhodou byl fakt, že se o odbyt starali odboráři, kteří periodikum distribuovali do všech 

nemocnic (tento model se rozpadl až s příchodem Mladé fronty). Zejména díky tomu se 

Zdravotnické noviny staly jedničkou v odvětví zdravotnického tisku na trhu v České 

republice. Skutečné problémy nastaly v momentě, kdy vydavatelství Sanoma Magazines 

Praha ztratilo zájem o toto odvětví a rovněž přestalo se zřizovateli spolupracovat na 

novém výběrovém řízení a řešení kolem ochranných známek spojených s titulem
6
. Jako 

vydavatel Zdravotnických novin se bez zmocnění zřizovatele začalo objevovat 

vydavatelství Mladá fronta a.s., a právě zde se také přerušila redakční kontinuita 

Zdravotnických novin (celé osazenstvo redakce odešlo do titulu Medical Tribune). 

Vydavatelství Mladá fronta redakci sestavila nově. Zřizovatelé, tedy Ministerstvo 

zdravotnictví ČR a Odborový svaz, od toho okamžiku nepřestali usilovat o plný návrat 

                                                 
5
 Majitelem licence k vydávání a tedy zřizovatel Zdravotnických novin je historicky Ministerstvo 

zdravotnictví ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Dle Úřadu průmyslového vlastnictví 

jsou ochranné známky registrovány na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče.  
6
 Ochranné známky Zdravotnických novin si neoprávněně přihlásil a přisvojil vydavatel Strategie s.r.o. 
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vydavatelských práv. Vydavatelství Mladá fronta a.s. vydává od ledna roku 2014 

někdejší Zdravotnické noviny pod názvem Zdravotnictví a medicína (Mf, 2014), 

přičemž svou původní grafiku využívanou pro Zdravotnické noviny zachovává. 

Oficiální vydávání Zdravotnických novin aktuálně zastává vydavatelství Ambit media. I 

zde však existují podněty k zamyšlení, zda Ambit media získalo důvěru na základě 

dobře odváděné práce, nikoli dobrých vztahů s resortem
7
. 

V následujících podkapitolách přináším přehled jednotlivých titulů zabývajících 

se zdravotnictvím, které jsou určeny všeobecně celé široké lékařské obci.  

2.1 Zdravotnické noviny vydavatelství Ambit media 

Jedním z nejstarších periodik zaměřených na zdravotnictví a sociální péči 

v České republice jsou Zdravotnické noviny vydavatelství Ambit media. Tištěný náklad 

Zdravotnických novin je 25 000 kusů (Ambitmedia, 2014). Rok 2014 je již 63. 

ročníkem Zdravotnických novin, které vycházejí každých čtrnáct dní. Součástí novin 

jsou dvě stálé přílohy – Lékařské listy, které se věnují aktuálním tématům klinické 

medicíny a Kongresový list mapující odborné kongresy, konference a sympozia 

(Ambitmedia, 2014). Titul je určen předplatitelům z řad soukromých i nemocničních 

lékařů všech specializací, farmaceutů a ostatních zdravotnických profesionálů. Dále to 

jsou zástupci zřizovatelů, provozovatelů i managementu zdravotnických zařízení a 

zařízení sociální péče a také vrcholní představitelé zdravotních pojišťoven, státní správy 

a samosprávy (Ambitmedia, 2014).  

2.2 Zdravotnictví a Medicína vydavatelství Mladá fronta 

Čtrnáctideník Zdravotnictví a Medicína určený pro odborníky ve zdravotnictví a 

farmacii vychází v tištěném nákladu 28 000 kusů (Mf, 2014). Je doručován 

předplatitelům a distribuován na odborných veletrzích a konferencích. Dá se 

konstatovat, že Mladá fronta se snaží dlouhodobě etablovat v segmentu zdravotnického 

tisku. A to i díky faktu, že vyrábí velkou část odborných titulů České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně, které jsou téměř s jistotou řečeno prodělečné. 

                                                 
7
 V článku Anny Klepalové v týdeníku Euro se spekuluje, zda za důvěrou směrovanou do vydavatelství 

Ambit media není známost podnikatele Miroslava Lekeše a náměstka tehdejší ministryně zdravotnictví 

Marka Šnajdra (Klepalová, 2009). 
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Zdravotnictví a medicína se nadále snaží plnit edukační funkci napříč medicínskými 

odbornostmi (Mf, 2014).  

2.3 Medical Tribune vydavatelství Medical Tribune 

Dalším silným hráčem na trhu zdravotnického tisku jsou noviny Medical 

Tribune. Vycházejí jako týdeník (mimo prázdnin) v nákladu 20 000 kusů 

(MedicalTribune, 2012). Poskytují zejména prostor k diskuzím, vyjádření názoru a to 

nejen z řad lékařské nebo zdravotnické veřejnosti, ale také mezi politiky, ekonomy či 

právníky – v diskutabilních kauzách ve zdravotnictví plní úlohu investigativní 

žurnalistiky a snaží se rozkrývat zákulisní boje. Přestože jsou noviny pojmenovány 

anglickým názvem
8
, nejedná se o periodikum překladové – redakční materiály jsou 

původní, podepřené širokým okruhem spolupracovníků z různých oblastí medicíny. Pro 

vylepšení přehlednosti je Medical Tribune tvořen třemi tematickými sešity a oborově 

zaměřenými přílohami (MedicalTribune, 2012).  

2.4 Časopis lékařů českých vydavatelství Mladá fronta  

Časopis lékařů českých vychází šestkrát za rok v nákladu 3 500 (Mf, 2014) a je 

nejstarším a nejprestižnějším českým lékařským časopisem. Jako vědecký časopis 

publikuje původní vědecké práce ze všech oborů medicíny; postgraduální doškolovací 

funkci plní články přehledného typu k vybraným aktuálním tématům. Časopis přináší 

také zprávy ze zahraničních sjezdů, dějin lékařství, zprávy o životě lékařských 

společností, recenze knih aj. (Mf, 2014).  

2.5 Postgraduální medicína vydavatelství Mladá fronta 

Odborný časopis Postgraduální medicína vznikl v roce 1999 a vychází devětkrát 

ročně v nákladu 10 000 kusů (Mf, 2014). Časopis je koncipován jako zdroj informací 

pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů a proto poskytuje přístup k současným 

medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě. Časopis má dvě základní 

části: jednu z pravidelných i příležitostných rubrik a druhou monotematickou nazvanou 

Focus. Časopis obsahuje test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání České 

                                                 
8 Medical Tribune vycházejí pro lékaře a zdravotníky v mnoha zemích světa – obdobné tituly vycházejí 

např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku, v sousedním Polsku či Maďarsku i v dalekém Japonsku.  
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lékařské komory, který se vztahuje k monotematické části a je ohodnocen dvěma 

kreditními body (Mf, 2014).  

2.6 Lékařské listy vydavatelství Mladá fronta 

Lékařské listy vycházejí jako měsíčník v nákladu 28 000 kusů (Mf, 2014) a je 

určen primárně předplatitelům. Distribuován je také na odborných veletrzích a 

konferencích. Záměrem tohoto média je poskytovat medicínský servis – informovat 

zdravotnickou veřejnost o novinkách a trendech v jednotlivých lékařských oborech (Mf, 

2014). 

2.7 Tempus medicorum České lékařské komory 

Měsíčník Tempus medicorum je oficiálním časopisem České lékařské komory 

(ČLK), vychází od roku 1991 jedenáctkrát ročně. Náklad je přesně dán počtem aktuálně 

registrovaných členů ČLK, kteří dostávají každý výtisk na jméno, přímo do schránky
9
. 

Od počátku roku 2014 se tiskne každý měsíc přibližně 48 000 kusů (ČLK, 2014). 

Tempus medicorum je jediným z vyjmenovaných médií, které se cíleně snaží oslovit 

celou širokou lékařskou obec bez ohledu na specializaci. Tomu odpovídá i tištěný 

náklad. Od poloviny roku 2010 zajišťuje vydavatelství Mladá fronta pro Českou 

lékařskou komoru grafické práce, tisk a distribuci, podílí se rovněž na nákupu inzerce.  

S ohledem na dlouholetou historii časopisu je třeba zmínit některé milníky ve 

funkčnosti a vnímání České lékařské komory a časopisu Tempus medicorum. Po 2. 

světové válce, konkrétně v roce 1950, byla ministrem zdravotnictví Josefem Plojharem 

zrušením Zákona o lékařských komorách ukončena činnost stavovských organizací 

(Kubíček, a další, 2011). Činnost České lékařské komory pak byla obnovena v roce 

1991 přijetím zákona 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické 

komoře a České lékárnické komoře (Ministerstvo-vnitra)
10

. Na prvním ustavujícím 

sjezdu bylo rozhodnuto, že jako tiskovinu ČLK bude využívat renomovaný Časopis 

lékařů českých (Kubíček, a další, 2011). 

                                                 
9
 Kromě adres lékařů dochází časopis Tempus medicorum také na zhruba 500 vybraných adres ředitelství 

zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, ředitelství nemocnic apod. 
10

 Ze zákona 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře vyplývá, že ČLK je garantem lékařské péče v České republice, i z tohoto důvodu je členství 

v ČLK povinné.   
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V roce 1992 vyšlo první číslo Časopisu České lékařské komory, které začalo 

sloužit jako informační médium v rámci lékařské stavovské organizace. Vycházel ve 

formě „zvláštního“ bulletinu, který měl pro každé své číslo jednotnou titulní stranu – 

pouze s názvem a znakem České lékařské komory
11

 a zastával spíše roli 

vnitropodnikového média. Firemní časopisy obecně řečeno stojí vedle B2B titulů a 

slouží také jako firemní marketingový nástroj, nebo kanál interní komunikace.  

Teprve od října roku 1993, kdy vyšlo první oficiální číslo, se stal z časopisu 

pravidelný měsíčník v novém designu. Od prvopočátku tvořila časopis z jedné čtvrtiny 

inzertní příloha (Kubíček, a další, 2011).  Inzeráty ještě v roce 2005, před vypuknutím 

zmiňované kauzy dr. Klimovičové, tvořily základ časopisu – bez ohledu na grafickou 

čistotu či dokonce obsah článků. Nahodilé rubriky byly zaplněny komorovými 

informacemi psanými úsporným jazykem i fontem, jako by měly zabírat co nejméně 

místa vhodného pro prodej inzerentům. Dlužno dodat, že to zřejmě bylo jediné období 

v historii časopisu Tempus medicorum, kdy byl rentabilní, ba dokonce pro komoru 

vydělával nezanedbatelné prostředky. 

 Do roku 2014 stáli v čele obnovené České lékařské komory čtyři prezidenti – 

prvním byl profesor Miloš Štejf, DrSc., internista a kardiolog, druhým prezidentem 

ČLK byl gynekolog a porodník Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., jehož v roce 

1998 vystřídal MUDr. David Rath, který pro fungování ČLK i časopisu představoval 

významné změny – a to včetně změny výtvarné podoby i názvu časopisu na současný 

Tempus medicorum. Rath byl ve funkci až do roku 2005, kdy byl odvolán
12

 a vystřídán 

současným prezidentem ČLK, angiologem MUDr. Milanem Kubkem (Kubíček, a další, 

2011). Roky 2005 a 2006 byly pro časopis i ČLK vcelku významné a bouřlivé. Po 

nuceném odchodu MUDr. Davida Ratha se veřejně řešila trestní odpovědnost ve 

financování časopisu v souvislosti s fungováním MUDr. Evy Klimovičové, která v té 

době zastávala funkci sekretáře vědecké rady České lékařské komory a později byla i 

poradkyní ministra Ratha, a její firmy při jeho výrobě. Tato kauza i po dlouhých devíti 

letech stále ovlivňuje vnímání časopisu veřejností. Kritické názory ze strany lékařů 

                                                 
11 

„Znak ČLK, vytvořený prvním polistopadovým děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně a přednostou Fyziologického ústavu prof. MUDr. Pavlem Braveným (*1931). Znak – podle autora 

ideově znázorňující motto: Česká lékařská komora zajišťuje lékařský stav – obsahoval ve španělském 

štítě iniciály komory a hůlku s „lékařským hadem“ (= Dracunculem).“ (Kubíček, a další, 2011) 
12

 MUDr. David Rath se snažil zachovat si funkci prezidenta ČLK a současně vykonávat post ministra 

zdravotnictví.  
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spíše souvisejí s kritikou fungování ČLK, případně jsou vyjádřením nesouhlasu 

s konáním prezidenta Kubka. Tedy i z tohoto důvodu je analytický pohled na názory 

čtenářů časopisu Tempus medicorum významným přínosem – například pro vhodné 

formulování nabídky inzerentům či pro případně argumenty v diskuzi s kritiky. 

Časopis Tempus medicorum je v současné době plněn aktuálními tématy 

(přibližně z 60 %). O jejich náplni vypovídají názvy rubrik – Činnost ČLK, Dohodovací 

řízení, Celoživotní vzdělávání, Právní poradna atd. Věnují se akcím pořádaným 

komorou (pasování Rytíře českého lékařského stavu, předání Ceny prezidenta ČLK za 

mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů, jednání prezidenta ČLK 

s představiteli české politické scény, působení zástupců ČLK na významných 

zahraničních akcích, vzdělávací semináře, Ples lékařů českých atd.) (ČLK, 2014). 

Časopis Tempus medicorum se mimochodem v roce 2011 poměrně významným 

způsobem zapsal i do historie akce Děkujeme, odcházíme, která zapojila do stávky 

několik tisíc lékařů. Vyhledávaným a vysoce hodnoceným ze strany lékařů je právní 

servis, který na stránkách Tempus medicorum poskytuje ČLK prostřednictvím 

odborníků vlastní právní kanceláře svým členům. Obdobně jsou vnímány i komentáře 

různých politických kroků vládních orgánů včetně ministerstev, které se nějakým 

způsobem lékařů dotýkají. Častým tématem jsou dohodovací řízení o ceně lékařské 

práce (vyjednávání např. o ceně „bodu“, který proplácí zdravotní pojišťovny lékařům za 

jednotlivé pracovní úkony).  

Významnou část stránek pravidelně zaplňují servisní rubriky – personální 

inzerce a aktualizovaný přehled akreditovaných kurzů ČLK. I vzhledem k vysokému 

počtu drobných inzertních oznámení je zřejmé, že tato rubrika je velice sledována. 

2.8 Shrnutí 

Výhodou B2B, odborných a oborových titulů je řízená (adresná) distribuce, 

využití veřejných databází a také vysoký tištěný náklad. Ten však není auditovaný, je 

pak otázkou, jaké je skutečné publikum (a jak početné) konkrétního titulu. Složitější je 

pak financování tohoto druhu titulů – prostředky jsou získávány buď u předplatitelů, 

nebo z inzerce.  
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Při komparaci oficiálně uváděných tištěných nákladů vydavateli jednotlivých 

periodik lze konstatovat, že časopis Tempus medicorum má v dané profesní skupině 

plošně nejširší zastoupení, zvláště s ohledem na fakt, že má téměř nulovou remitendu 

(neboli neprodané noviny), pohybuje se vždy v počtu několika kusů (ČLK, 2014). U 

časopisu jako je Tempus medicorum hraje silnou roli závažnost informací, na kterou je 

třeba brát zřetel při tvorbě jednotlivých vydání.  

Porovnání tištěného nákladu u odborných médií určených 

lékařům 

Zdravotnické noviny  25 000 

Zdravotnictví a Medicína 28 000 

Medical Tribune 20 000 

Časopis lékařů českých 3500 

Postgraduální medicína 10 000 

Lékařské listy 28 000 

Tempus medicorum   48 000 

 

3. Specifika cílové skupiny B2B a oborových médií 

v segmentu zdravotnického tisku 

Cílovou skupinu čtenářů v segmentu zdravotnického tisku jsem rozdělila do pěti 

skupin. Ve své práci se zabývám zejména primární skupinou příjemců – lékaři (z této 

skupiny jsem pro účely této práce nezohlednila stomatology a farmaceuty). Právě 

výhradně těm je určen časopis Tempus medicorum, který mi posloužil jako příklad k 

vyhodnocení účinnosti řízené komunikace v rámci profesní skupiny.  

Sekundární skupinou příjemců je ostatní zdravotnický personál a široká 

veřejnost.  

Zdravotnictví je výrazně regulovaným odvětvím, práce lékařů, stomatologů a 

farmaceutů má legislativní rámec, existují zde také zákonná omezení například 

z pohledu reklamy – přičemž se bavíme o komunitě, na kterou míří hodně komerční 

komunikace, komerční subjekty vytvářejí na zdravotnické profesionály nemalý tlak. 
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Existuje zde i vysoká kontrola veřejností, zdravotnictví a zdraví jsou tradičním 

tématem.  

3.1 Lékaři 

V České republice žije 10,5 milionu obyvatel (ÚZIS, 2014)
13

, z čehož lékaři 

tvoří necelého půl procenta. Přesto je tato profesní komunita vnímána jako elita 

s výsadním postavením
14

. A jako taková jistě stojí za bližší pohled. Lékaři se profesně 

dělí do třech skupin: lékaři se soukromou praxí (podnikatelé), lékaři zaměstnanci (mezi 

kterými jsou jak absolventi tak vedoucí lékaři – tato skupina je relativně jasně 

rozkastovaná) a lékaři nepracující
15

 (například v důchodovém věku či na mateřské 

dovolené)
16

.  

Dalším silně vymezujícím faktorem je profesní odbornost lékařů. Dle 

dostupných informací vyhodnocených 31. 12. 2012 je nejhojněji zastoupen obor 

všeobecné praktické lékařství (z celkového počtu aktivních lékařů se jedná o 13,2 %). 

Dalším významně zastoupeným oborem je tzv. interna neboli vnitřní lékařství (necelých 

9 %). Personálně vyrovnanými obory jsou chirurgie (6,3 %) a gynekologie a porodnictví 

(6,2 %). Přibližně pětiprocentní zastoupení mají obory praktické lékařství pro děti a 

dorost, anesteziologie a intenzivní medicína. Obory neurologie, psychiatrie, radiologie a 

zobrazovací metody či oftalmologie představují zhruba tříprocentní podíl z celku. 

Obory kardiologie, ortopedie, dermato-venerologie, rehabilitační a fyzikální medicína, 

ORL (otorinolaryngologie) či dětské lékařství znamenají vždy zhruba 2,5% podíl. 

Ostatní obory představují vždy méně než 600 odborných lékařů (ÚZIS, 2012). 

Při porovnání údajů ze Zdravotnické ročenky České republiky (ÚZIS, 2012) a 

odpovědí na anketní otázku ohledně profesní odbornosti je zřejmé, že se vzorek 

respondentů značně podobá reálnému rozložení profesních odborností lékařů (nejčastěji 

                                                 
13

 ÚZIS ČR uvádí 10 505 405 (k 31. 12. 2011) 
14

 „Elita: kategorie osob, společenských skupin, které v určitém systému zaujímají vedoucí nebo jinak 

významnou úlohu, a to v důsledku vlastních individuálních nebo profesionálních kvalit či sociálního 

postavení.“ (Ftorek, 2012) 
15

 Viz příloha číslo 1: Počet členů České lékařské komory v letech 2009 a 2010, zdroj: ČLK. 
16

 Členství v ČLK zaniká úmrtím nebo zrušením registrace v ČR; členy ČLK jsou i zahraniční lékaři, kteří 

mají v ČR platnou registraci k vykonávání profese lékaře. 
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jsou zastoupeny obory praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, vnitřní 

lékařství, chirurgie, gynekologie atd.)
17

.  

Všeobecně je důležitým kritériem u cílové skupiny řízené komunikace 

genderové rozložení. Nezaznamenala jsem však, že by s tímto kritériem časopis Tempus 

medicorum ve své náplni počítal. Jedním z důvodů může být relativně rovnocenná 

vyváženost mezi lékaři-muži a lékaři-ženami. Ovšem z údajů ÚZIS ČR také vyplývá, že 

existují odchylky v genderovém profesním rozložení u některých odborností: lékaři-

muži mají početní převahu v oborech chirurgie a urologie, lékaři-ženy v oborech 

dermato-venerologie a praktické lékařství pro děti a dorost (ÚZIS, 2012). V celkovém 

porovnání výsledků uveřejněných ve Zdravotnické ročence České republiky 2012 (44 % 

muži; 56 % ženy) vyplývá (ÚZIS, 2012), že genderové rozložení je téměř totožně jako u 

respondentů zadávané ankety (45,5 % muži; 54,5 % ženy).  

Zajímalo mě také porovnání věkových kategorií. Zdravotnická ročenka České 

republiky 2012 uvádí, že průměrný věk lékařů byl u mužů 48,9 let, u žen 47,5 let a za 

obě pohlaví činil 48,1 let. V porovnání s respondenty ankety pak vycházejí jednotlivé 

skupiny takto: věková kategorie 20–30 let je zastoupena 9,8 % dle ročenky, 8,2 % 

z účastníků ankety; věková kategorie 30–40 let 22,3 % dle ročenky, 21,3 % z účastníků 

ankety; věková kategorie 40–50 let 22,9 % dle ročenky, 24,1 % z respondentů ankety; 

věková kategorie 50–60 let 25,5 % dle ročenky, 24,9 % z účastníků ankety; věková 

kategorie 60 a více 20,3 % dle ročenky, 20,20 % z respondentů ankety.  

3.1.1 Shrnutí 

S ohledem na porovnání zastoupení jednotlivých věkových kategorií, 

genderového rozložení a také profesní odbornosti cílové skupiny lékařů mohu tvrdit, že 

se v anketě mezi lékaři – čtenáři časopisu Tempus medicorum podařilo získat 

demograficky vyvážený vzorek respondentů blížící se reálu. 

Co se týká komunikace, je třeba si uvědomit, že všechny popsané faktory 

naznačují, že i v rámci jedné profesní skupiny je třeba správně a s velkým rozmyslem 

volit její způsob a náplň v rámci stavovské organizace, tak aby byla nejlépe všeobecně 

platná, užitečná a vyvážená. 

                                                 
17

 Viz příloha číslo 2:  Slovní mapa vztahující se k anketní otázce 15 
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3.2 Stomatologové 

Stomatologové neboli zubní lékaři jsou absolventy vysoké školy s titulem 

MDDr. (doktor zubního lékařství). Zájmy, odbornost a etiku povolání této profesní 

skupiny zastupuje Česká stomatologická komora, která vznikla v roce 1991 

v návaznosti na krátké trvání Lékařské stomatologické komory, a její fungování podléhá 

zákonu č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a 

České lékárnické komoře. Členství je povinné, v současné době je registrováno zhruba 

8000 členů. Česká stomatologická komora komunikuje se svými členy také 

prostřednictvím odborného stavovského časopisu LKS, který vychází jako měsíčník 

v auditovaném nákladu 10 400 kusů a je zdarma rozesílán všem členům ČSK, dle 

aktuálního adresáře studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, 

dentálním hygienistům, odborným zdravotnickým školám, vybraným společnostem, 

českým a zahraničním předplatitelům (ČSK, 2014).  

3.3 Farmaceuti 

Profesním garantem další oborově samostatné skupiny lékárníků neboli 

farmaceutů je Česká lékárnická komora, jejíž činnost je ukotvena v zákoně č. 220/1991 

Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře. Členství je povinné pro všechny absolventy vysokoškolského studia v oboru 

farmacie, kteří pracují v lékárnách na území České republiky. Komora komunikuje se 

svými členy také prostřednictvím svého časopisu s názvem Časopis českých lékárníků, 

který je zdarma zasílán všem členům ČLnK. Počet členů ČLnK k 31. prosinci 2012 činil 

8189 (ČLnK, 2014). 

3.4 Ostatní zdravotnický personál („nelékařská“ povolání) 

Skupina nelékařských pracovníků ve zdravotnictví je specifikována v zákoně 

číslo „94/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních)“ (MZCR, 2014). Jedná se o poměrně dosti 

početnou a nehomogenní skupinu, do které patří zdravotničtí pracovníci nelékaři s 

odbornou způsobilostí, všeobecné sestry a porodní asistentky, zdravotničtí pracovníci 
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nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí, zdravotničtí pracovníci nelékaři pod 

odborným dohledem nebo přímým vedením, jiní odborní pracovníci nelékaři 

s odbornou způsobilostí (ÚZIS, 2012).  

Jako příklad média určeného této skupině uvádím odborný měsíčník Sestra, 

který vychází v nákladu 18 000 kusů pro předplatitele, distribuován je na odborných 

kongresech a veletrzích. Je určený sestrám, porodním asistentkám, ergoterapeutům, 

fyzioterapeutům, radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, zdravotně 

sociálním pracovníkům a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, má 

dlouholetou tradici. Vychází již 24. rokem
18

. Nedílnou součástí a tradiční praktickou 

přílohou časopisu je Kalendář vzdělávacích akcí, který je vydáván dvakrát ročně. 

Speciální příloha vychází vždy při vyhlašování soutěže pro zdravotní sestry s názvem 

Sestra roku. Tato soutěž a slavnostní vyhlášení je koncipováno zejména jako ocenění 

obětavé práce zdravotních sester a bratrů (Mf, 2014).  

3.5 Široká veřejnost – pacienti 

Kromě profesionálů zaměstnaných ve zdravotnictví (lékaři a „nelékaři“) zajímají 

medicínské informace také širokou veřejnost neboli potenciální pacienty, kdy pacient je 

osoba, které je poskytována zdravotní péče. Pacientem se během života stává každý 

z nás, včetně lékařů, pokrytí této skupiny je téměř stoprocentní. Tento odhad vychází 

z předpokladu, že pacientem je již novorozeně, které přichází na svět s pomocí lékařů a 

hned v prvních dnech života je pod lékařským dohledem. Dalším podkladem je 

skutečnost, že po celou dobu života jsme „povinni“ podstupovat kontrolní, preventivní 

vyšetření. Přestože jsou pro celou skupinu pacientů informace ze segmentu zdraví a 

zdravotnictví zajímavé, jejich zájem je rozmělněn v nespočtu médií zabývajících se 

touto tematikou. Předpokládám, že při nejmenším každý obyvatel Česka je pojištěncem 

jedné z aktuálně sedmi zdravotních pojišťoven v ČR (MZCR, 2014). Každá 

z pojišťoven plošně oslovuje své pojištěnce informačními bulletiny, ve kterých se ale 

zaměřuje na „svá“ témata. Jinými slovy, tato skupina není oslovována jednotně.  

                                                 
18

 Bakalářská práce Mgr. Karolíny Hejné zpracovává téma 20 let časopisu Sestra. Přináší pohled do 

historie ošetřovatelských časopisů od počátku 19. století, stejně jako cestu časopisu Sestra v proměnách 

času. 
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4. Anketa o vnímání informací v časopise Tempus 

medicorum primární cílovou skupinou 

Při rozhodování o metodologii výzkumu k případnému potvrzení daných 

hypotéz jsem zvolila anketu, která byla připravena jako anonymní; kromě odpovědí na 

otázky jsem u respondentů zjišťovala základní demografické údaje genderové, 

regionální a profesní zařazení a to včetně údaje o věku.  

Dvě definice, které jsem dohledala v dostupných pramenech, mne ujistily, že 

volím správnou cestu: Anketa je vlastně dotazování většinou s použitím dotazníku, 

orientace v otázkách je snadná, většina otázek je uzavřených (Petrusek, 1996), na rozdíl 

od „způsobu shromažďování informací od vzorku zájmové populace známé jako 

výběrové šetření
19

“ (Bowling, 1999). Pro účely vyhodnocení hypotéz jsem potřebovala 

získat pohled skupiny čtenářů stavovského časopisu Tempus medicorum a k tomuto 

účelu se anketa osvědčila jako dobrá volba. 

Primární skupina lékařů, kterou jsem zvolila, je všeobecně vnímána jako profese 

s obrovským časovým i psychickým vytížením. To je jeden z důvodů, proč se předem 

nedalo příliš odhadnout, od jak velkého vzorku respondentů získám odpovědi. Ve fázi 

přípravy projektu jsem tedy pracovala s předpokladem, že podklady budou relevantní již 

od vzorku 100 účastníků ankety.  Tento předpoklad svým způsobem ovlivnil také výběr 

anketních otázek.  

Cílová skupina lékařů je zajímavá mimo jiné i tím, že je automaticky relativně 

demograficky vyvážená (co se týká generového poměru, rozložení věkových kategorií i 

regionálního pokrytí).  

K oslovení respondentů jsem vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů a 

tedy nemožnosti dostat se k registru lékařů včetně jejich kontaktů, zvolila cestu oficiální 

spolupráce s Českou lékařskou komorou. Jak jsem již zmínila, Česká lékařská komora 

prostřednictvím časopisu Tempus medicorum komunikuje se všemi registrovanými 

lékaři v České republice, včetně lékařů na zahraničních stážích či misích nebo lékařů 

v důchodovém věku, lékařek (i lékařů) na mateřské, respektive rodičovské dovolené. 

Prostřednictvím časopisu Tempus medicorum a s pomocí prezidenta České lékařské 

                                                 
19

 Přeloženo z anglického originálu: „survey – a method of collecting information from a sample of the 

population of interest (known as a sample survey).“ 
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komory MUDr. Milana Kubka, který je také šéfredaktorem časopisu, jsem oslovila 

celkem zhruba šest tisíc lékařů prostřednictvím elektronické pošty, ve které měli 

zpřístupněný odkaz k anketě
20

 v elektronické podobě
21

.  

Průběžně jsem pak sledovala stav odpovědí, přičemž jsem během čtyř dnů 

získala nadprůměrnou návratnost (response-rate), ta je obecně považována za závažný 

limit ankety – obvyklá je návratnost 1–3%. Zvyšovat se pak dá věcnou (hmotnou) 

motivací (Petrusek, 1996). V případě mé ankety k podobné motivaci nedošlo, přesto 

odpověděla více než polovina dotázaných respondentů, respektive sedm procent všech 

registrovaných lékařů v České republice. Mohla jsem začít s analýzou odpovědí – 

pracovala jsem celkem s 3610 anketními formuláři, přičemž pouze v osmi případech 

došlo k pravděpodobně technické chybě a nebyla vyplněna žádná data.  

Tak masivní účast v odborné anketě je rozhodně mimořádná a z mého pohledu 

potěšující. Ovšem na stranu druhou jsem si byla vědoma, že takto velký vzorek může 

přinést určité zkreslení, jako tomu bylo asi v nejznámějším případě The Literary Digest 

před prezidentskými volbami v roce 1936 – tehdy rozeslali téměř deset milionů 

dotazníků a z nich vyhodnotili dva miliony odpovědí. Z výsledků průzkumu 

předpověděli, že volby vyhraje republikán Alfred Landon (s 57 % hlasů). Gallup na 

základě svých šetření předpověděl naopak vítězství demokratického kandidáta Franklina 

Roosevelta (s 56 % hlasů). Volby vyhrál Roosevelt, který získal 62,5 % hlasů voličů. 

Důvodem takto významného omylu The Literary Digest byl podle Gallupa fakt, že své 

anketní otázky rozesílali na základě seznamů majitelů telefonů a aut. Zatímco v 

předešlých prezidentských volbách nebylo volební chování občanů příliš ovlivněno 

jejich ekonomickým postavením, v roce 1936 v době hospodářské krize se majetkové 

disproporce mezi občany vyhrotily a nižší a střední třídy (z nichž většina neměla ani 

telefon, ani automobil) volily zejména demokratického kandidáta Roosevelta, zatímco 

vyšší třídy volily republikána Landona (Krejčí, 2003). 

Nutno ještě podotknout, že také v případě mé ankety mohlo dojít ke zkreslení: 

Dotazovaná skupina respondentů lékařů měla již předem dané charakteristiky – byla 

                                                 
20

 Viz příloha číslo 3: Přesné znění zadávané ankety 
21

 Po bleskovém průzkumu na internetu jsem zvolila platformu webu MojeAnketa.cz, která nekladla 

jakékoli překážky k širšímu dotazování (narazila jsem například na prostory, které povolovaly zdarma 

pouze deset otázek, atd.). Velmi příjemně zjištění pak pro mě bylo, že odpovědi jsou řazeny do excelové 

tabulky a je pak možné jednoduše pracovat s grafy. 
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schopná nebo ochotná komunikovat s využitím internetu: prostřednictvím elektronické 

pošty (touto cestou respondenti obdrželi odkaz k elektronické verzi ankety) a 

elektronického dotazníku ankety. Ovšem tato vlastnost byla vlastně v opozici s mou 

hlavní hypotézou, že tištěná média vzhledem k cílové skupině mají svůj nezaměnitelný 

význam v rámci komunikačního mixu, který není nahraditelný elektronickými médii.    

4.1 Časopis jako vhodný komunikační kanál v rámci 

profesní komunity 

Obecně se již několik let předpovídá zánik tištěných médií – lidstvo nezvratně 

vstoupilo do digitálního věku a jiná média už nebudou potřebná
22

. Dle mého názoru 

však tištěná média mají na trhu, i u svých příjemců, své nezaměnitelné místo a upřímně 

řečeno si reálně neumím představit věk, ve kterém by papír (knihy, časopisy, noviny) 

mohl chybět. Na cestě k potvrzení hypotézy, že tištěná média vzhledem k cílové 

skupině mají svůj nezaměnitelný význam v rámci komunikačního mixu, který není 

nahraditelný elektronickými médii, jsem již měla možnost podepřít tento názor 

výzkumem Unie vydavatelů
23

. K vyhodnocení dané hypotézy u cílové skupiny lékařů 

jsem pak využila celkem následující dvě anketní otázky.   

4.1.1 Je Tempus medicorum vhodným komunikačním kanálem 

České lékařské komory? 

V šesté otázce ankety měli respondenti možnost na otázku, zda časopis Tempus 

medicorum oceňují jako vhodný komunikační kanál se svou stavovskou organizací 

ČLK, vybírat ze tří odpovědí „Ano“, „Ne“ a „Ostatní“ – tato možnost vybízela 

k podrobnějšímu komentáři, využilo ji pouhých pět procent respondentů (187)
24

. 

Převažující odpovědí bylo „ano“. Ze zbylých odpovědí vyplynulo, že téměř 

sedmdesát tři procent respondentů (2610) časopis Tempus medicorum oceňuje jako 

vhodný komunikační kanál se svou stavovskou organizací, Českou lékařskou 

komorou
25

.  

                                                 
22

 Dennis McQuail v nedávném  rozhovoru v pořadu Hyde Park České televize (10. května 2014) uvedl, 

že dle jeho osobního odhadu budou mít tradiční média vždy své místo v každé domácnosti (za 

předpokladu, že lidská společnost bude fungovat námi známým způsobem).  
23

 Viz kapitola 1 této práce. 
24

 Viz příloha číslo 4: Vyhodnocení anketní otázky číslo 6. 
25

 Viz příloha číslo 4: Vyhodnocení anketní otázky číslo 6.  
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Naopak 22,3 % (805) respondentů Tempus medicorum jako vhodný 

komunikační kanál ČLK neoceňuje. Jak je uvedeno výše, 5,2 % respondentů využilo 

možnosti svoji odpověď doplnit. U těchto rozepsaných odpovědí se často opakovala 

formulace „nevím“, „částečně ano“, „elektronická verze by byla dostatečná“). 

Vzhledem k tématu je informace o dostatečnosti elektronické komunikace samozřejmě 

důležitá, tuto odpověď ale zvolilo pouze 0,8 % (29) respondentů. Tento názor je proto 

možné považovat za menšinový. Tím spíše, že účastníky ankety byli pouze lékaři, kteří 

s počítačem pracují, elektronicky komunikují a logicky by tudíž měli mít k elektronické 

podobě časopisu Tempus medicorum vstřícný postoj. 

Ačkoliv pro potvrzení hypotézy stačí prostá převaha souhlasných odpovědí na 

anketní otázku, z analytického hlediska je jistě zajímavé podívat se na rozdíly mezi 

skupinami souhlasících a nesouhlasících. Analýza využívající nástroje statistické 

analýzy dat, která by případně byla zajímavá pro stavovskou organizaci – Českou 

lékařskou komoru, přesahuje rámec bakalářské práce. Je ale možné upozornit například 

na fakt, že z mého pohledu paradoxně webové stránky ČLK nejčastěji navštěvuje 

věková skupina lékařů 50–60 let, a totiž jedenkrát za měsíc. 

Shrnutí: Respondenti většinou (73 %) hodnotí časopis Tempus medicorum jako 

vhodný komunikační kanál s Českou lékařskou komorou.  

4.1.2 Kolik času průměrně věnujete časopisu Tempus 

medicorum? 

První otázka zjišťovala čtenost časopisu. Dotazovala jsem se, „kolik času 

průměrně věnujete četbě časopisu Tempus medicorum?“. Respondenti mohli vybírat ze 

čtyř možností: 1. Časopis ani neprolistuji; 2. Pět minut; 3. Patnáct minut; 4. Časopis čtu 

po částech delší dobu. 

Vzhledem ke stanovené hypotéze jsou podstatné výsledky odpovědi „časopis čtu 

po částech delší dobu“ a na opačné straně škály „časopis ani neprolistuji“, které jsem 

dala do souvislosti s věkovými kategoriemi respondentů. Všechny tři kategorie 40 a 

více právě tato dvě tvrzení na opačných stranách škály dělí téměř totožným způsobem: 

minimum respondentů uvádí (průměrně 4 %), že časopis ani neprolistuje. Naopak delší 

dobu (více než patnáct minut – vybrali odpověď „časopis čtu po částech delší dobu“) 

s časopisem stráví průměrně 57,3 % respondentů. U respondentů do 30 let jsem pak 
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očekávala mnohem větší podíl těch, kteří časopis ani neprolistují – v digitálním věku asi 

vcelku přirozeně platí, že čím mladší uživatel, tím větší svázanost s internetem a 

novými technologiemi obecně. Ale ani zde má hlavní hypotéza, že tištěná média 

vzhledem k cílové skupině mají svůj nezaměnitelný význam v rámci komunikačního 

mixu, který není nahraditelný elektronickými médii, nebyla vyvrácena – časopis ani 

neprolistuje 15 % respondentů ve věku 20–30 let. 

Kolik času v průměru věnujete časopisu Tempus medicorum? 

 Časopis ani 

neprolistuji 

5 minut 15 minut Časopis čtu 

po částech 

delší dobu 

20–30 let 15 % 29 % 26 % 
 

30 % 

30–40 let 11 % 27 % 29 % 33 % 

40–50 let 6 % 15 % 33 % 47 % 

50–60 let 4 % 11 % 28 % 57 % 

60 let a 

více 
2 % 8 % 21 % 68 % 

 

Celkově pouze o něco více než dvacetina respondentů (6,7 %, absolutně 242) 

uvedla, že „časopis ani neprolistuje“. Zhodnotím-li, že cílová skupina čtenářů časopis de 

facto dostává povinně, neboli si jej nepředplatila, nevybrala, hodnotím toto periodikum 

jako úspěšné.  

Více než devadesát tři procent respondentů stráví pět a více minut četbou 

časopisu Tempus medicorum. Konkrétně se volilo ze tří dalších možností: Respondenti 

časopis čtou pět minut (takto odpovědělo celkem 591 respondentů). Tuto variantu jsem 

nabídla zejména z toho důvodu, aby ti, kteří s časopisem nestráví úplně hodně času, 

měli možnost připustit, že prostřednictvím časopisu s Českou lékařskou komorou přeci 

jen komunikují. Pět minut může totiž znamenat četbu krátkých článků, mezi které 

mohou patřit komorová oznámení, informace o kurzech akreditovaných komorou apod.  

Pro ověření, že oněch 591 respondentů nezaujímá negativní postoj vůči časopisu 

jako takovému a tudíž hypotézu o komunikaci s komorou mohu potvrdit, porovnala 

jsem si prostřednictvím kontingenční tabulky odpovědi týkající se dalšího vnímání 

časopisu u těchto respondentů – například, zda někdy využili informace z časopisu 

v praxi nebo časopis, případně jeho části, archivují. Ukázalo se, že téměř polovina 

„pětiminutových čtenářů“ časopis někdy prakticky využila a téměř 21 % procent 

časopis, nebo jeho části, archivuje!  
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Další možností bylo časové rozpětí patnáct minut, které již značí, že si příjemce 

časopisu opravdu některé články či sdělení přečte (celkem se jedná o 27,6 % 

respondentů). Téměř polovina respondentů uvádí, že „čte časopis po částech delší dobu“ 

(49,3 %)
26

.   

Respondenti tedy většinou časopis čtou pět a více minut, téměř polovina z nich 

jej navíc čte po částech delší dobu
27

.  

K potvrzení hypotézy, že většina respondentů, kteří časopis Tempus medicorum 

oceňují jako vhodné médium pro komunikaci, jej zároveň čtou nejdéle, jsem 

analyzovala pomocí kontingenční tabulky odpovědi na dvě otázky. Otázku číslo 6 – 

„Oceňujete časopis Tempus medicorum jako vhodný informační kanál s Vaší 

stavovskou organizací ČLK?“ a otázku číslo 1 – „Kolik času v průměru věnujete četbě 

časopisu Tempus medicorum?“. V odpovědi na otázku číslo 6 respondenti většinou 

hodnotili (72,5%) Tempus medicorum jako vhodný komunikační kanál. Otázka 

sledující délku času strávenou četbou časopisu Tempus medicorum první otázku 

podporuje – časopis čte „po částech delší dobu“ téměř polovina všech respondentů 

(1775). Z porovnání skupiny respondentů, kteří časopis čtou nejdéle a těch, kteří jej 

oceňují jako vhodný komunikační kanál, vyplynulo, že téměř celá skupina respondentů, 

která „čte časopis po částech delší dobu“, jej zároveň oceňuje jako vhodný komunikační 

kanál (1607). Odpovědi na obě otázky stanovenou hypotézu potvrzují: Většina 

respondentů, kteří časopis Tempus medicorum oceňují jako vhodné médium pro 

komunikaci, jej zároveň čte nejdéle. 

4.2 Využití informací odborného časopisu v praxi 

Čtenost jakéhokoli časopisu dle mého názoru ještě nutně nemusí mnoho 

vypovídat o jeho užitečnosti či oblíbenosti. Mohu se například zeptat: Upekli jste někdy 

velikonočního beránka podle receptu z časopisu Receptář? Nebo: Nalíčila jste se podle 

návodu uveřejněného v časopise Elle? Ať už je odpověď jakákoli, teprve pak mohu 

zjistit, co ve skutečnosti daný časopis svým čtenářům přináší. U komorového časopisu 

Tempus medicorum nám ověření praktičnosti periodika může více vypovědět o jeho 

užitečnosti, respektive jeho důležitosti pro řízenou komunikaci v rámci profesní skupiny 

lékařů. K tomuto účelu mi posloužila čtveřice následujících otázek. 

                                                 
26

 Viz příloha číslo 5: Vyhodnocení anketní otázky číslo 1. 
27

 Viz příloha číslo 5: Vyhodnocení anketní otázky číslo 1. 
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Čtvrtou anketní otázkou v pořadí jsem se ptala, zda respondent „někdy využil 

informace z časopisu Tempus medicorum v praxi? (Nejen z oblasti medicíny, ale 

například i práva, atd.)“ Téměř 72 % odpovědělo kladně
28

. Při takto vysokém 

pozitivním ohlasu na náplň časopisu jsem hledala upřesnění v následující páté 

nepovinné otázce. Zde měli dotazovaní možnost se konkrétněji rozepsat. („Pokud ano, 

uveďte příklad“) Přestože neodpověděli všichni ti, kteří časopis prakticky využívají, 

našla jsem mezi 1501 odpověďmi jako nejčastěji vyhledávané následující: právní 

poradnu, změny v legislativě, odborné články, přehledy vzdělávacích kurzů, 

farmakologické informace, upřesnění k úhradové vyhlášce atd.  

V souvislosti s využitím časopisu mě mimo jiné zajímalo, zda se stane, že jeho 

čtenáři jednotlivá čísla uchovávají, nebo alespoň jejich části (zajímavé články, 

kazuistiky atd.). Téměř padesát procent respondentů archivuje časopis Tempus 

medicorum kompletně či jednotlivé články
29

. V následující nepovinné otázce svou 

volbu upřesnilo 1223 respondentů. Nejčastějšími důvody k archivaci časopisu či jeho 

částí uváděli například jednoduchý argument, aby se k časopisu mohli v budoucnu 

vrátit, nebo aby měli respondenti možnost nápomocné důležité informace k praxi či 

z právní poradny znovu dohledat.  

Celá skupina těchto dotazů mě přesvědčila, že časopis Tempus medicorum je pro 

své příjemce vhodným přísunem informací od vlastní stavovské organizace České 

lékařské komory, ze kterých často čerpají, či které stojí za to zachovat jako případnou 

pomoc nebo nápovědu potřebnou pro vykonávání jejich profese. 

4.3 Digitální verze časopisu není dobrým řešením 

Na tomto místě znovu připomínám, že žijeme v digitálním věku. Informace se 

přenášejí významně rychleji, než bývalo zvykem ještě například před dvaceti lety. 

Digitální zpravodajská média aktualizují přehledy dění kolem nás (ať už v rámci České 

republiky nebo z celého světa) takřka po minutách, téměř každý tištěný titul má svou 

internetovou verzi. Nicméně místo, aby tištěná média postupně plošně zanikala, opak je 

pravdou. Jen v tomto roce mě o možném potvrzení mé osobní hypotézy, která 

jednoznačně tištěná média nezavrhuje – a to nejen z mého osobního hlediska, ale i 

                                                 
28

 Viz příloha číslo 6: Vyhodnocení anketní otázky číslo 4. 
29

 Viz příloha číslo 7: Vyhodnocení anketní otázky číslo 2. 
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vzhledem k chování čtenářů v ČR
30

, ujistil fakt, že se významný americký časopis 

Newsweek vrátil v březnu 2014 zpět na papír (Radiožurnál, 2014)
31

. K lepšímu 

pochopení profesní komunity lékařů je třeba uvést, že existuje stále nízké procento těch, 

kteří jsou dostatečně technicky vybaveni (ať už znalostmi nebo informačními 

technologiemi). Jen necelých šest a půl tisíce lékařů, je ochotno nebo schopno 

poskytnout elektronickou adresu pro přímou komunikaci s Českou lékařskou komorou. 

Je to společenství, kde stále hojně funguje papírová komunikace, nezřídka na psacím 

stroji. Nehledě na to, že platí rčení „co je psáno, to je dáno“, informace na webových 

stránkách se mohou změnit – nemají tedy velkou důvěryhodnost.  

4.3.1 Webové stránky České lékařské komory 

Z velké většiny kladné zodpovězení anketní otázky, zda respondenti oceňují 

časopis Tempus medicorum jako vhodný komunikační kanál se svou stavovskou 

organizací, mimo jiné také říká, že tato skupina respondentů chce s komorou 

komunikovat. Zajímalo mě, zda by lékaři více neocenili elektronickou verzi 

komunikace, navzdory výše uvedeným hypotézám. Ptala jsem se tedy, „jak často 

navštěvujete webové stránky ČLK?“. Jasně vymezená byla možnost „každý den“, 

kterou označilo 14 respondentů (0,4 %), druhá varianta byla „1x týdně“ – tu zaškrtlo 

136 respondentů (3,8 %), třetí varianta nabízela „2x za měsíc“ – zde se našlo celkem 

239 respondentů (6,6 %) a čtvrtá konkrétní možnost byla „1x za měsíc) – tu si vybralo 

1240 respondentů (34,4 %). Variantu „ostatní“ zvolilo téměř 55 % lékařů (1973)
32

. U 

této varianty měli respondenti možnost upřesnit svou odpověď slovně. Pro lepší 

představu jsem využila slovní mapu, ze které vyplynulo, že lékaři komorové webové 

stránky navštěvují 1x ročně, stránky nenavštěvují, případně navštěvují dle potřeby
33

.  

4.3.2 Druh vyhledávaných informací 

Doplňující otázkou k problematice digitalizace komunikace v rámci členské 

základny ČLK jsem zjišťovala, jaký druh informací lékaři na webu komory vyhledávají. 

                                                 
30

 Relativně pravidelně sleduji výstupy ABC ČR, ze kterých je patrné, že se časopisy v ČR stále prodávají 

a dostupných titulů na trhu je vysoký počet. 
31

 „Poslední“ tištěné vydání časopisu Newsweek vyšlo v USA 31. prosince 2012. 
32

 Viz příloha číslo 8: Vyhodnocení anketní otázky číslo 7. 
33

 Viz příloha číslo 9: Slovní mapa vztahující se k anketní otázce číslo 7. 
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Prostřednictvím slovní mapy jsem zjistila, že se nejčastěji jedná o informace právní, 

aktuality, novinky, kurzy, kontakty, podklady ke vzdělávání a další
34

.   

4.3.3 Shrnutí 

K případnému potvrzení, že je časopis vhodným komunikačním kanálem 

v rámci profesní komunity, jsem potřebovala zjistit, jaké je reálné vnímání časopisu, 

jaká je jeho čtenost a zda je zastupitelný s využitím nových médií. Proto jsem se 

respondentů ptala na čas, který s časopisem stráví (jak dlouho jej čtou), zda jsou pro ně 

informace v časopise užitečné (zda využili informace z časopisu v praxi) a zda by pro 

ně nebyla vhodnější elektronická verze časopisu, komunikace jako takové (ptala jsem 

se, jak často navštěvují komorové webové stránky a jaký druh informací zde případně 

hledají). Z popsané analýzy odpovědí pak mohu konstatovat: Většina čtenářů časopis 

Tempus medicorum považuje za vhodný komunikační kanál v rámci své profesní 

komunity.   

4.4 Čtenáři-autoři 

V rámci ankety určené lékařům jsem mimo jiné zjišťovala, zda mohu uvažovat o 

aktivní obousměrné komunikaci v rámci profesní komunity s využitím časopisu – ptala 

jsem se: „Jste přispěvatelem, autorem textů otištěných v časopise Tempus medicorum? 

Jinými slovy: Chápete Tempus medicorum jako možnou platformu pro publikování 

svých názorů?“ Kladně odpovědělo necelých šest procent respondentů. Porovnala jsem, 

zda častěji přispívají muži či ženy. Aktivnějšími pisateli se ukázali být muži – přispívá 

jich 6 % z celkového počtu respondentů-mužů (114). Žen přispěvatelek je z celkového 

počtu respondentů-žen o polovinu méně – pouhá 3 % (74). V celkovém počtu 

respondentů jsou nejčastěji přispěvatelé ve věku 50–60 let (6 %) a 60 a více (8 %). 

Dá se tedy konstatovat, že pokud respondenti přispívají články či texty do 

časopisu Tempus medicorum, závisí na věku i pohlaví. 

Zajímalo mě, proč lékaři přispívají (posílají) texty do časopisu. Nejčastějším 

důvodem je možnost vyjádřit názor – tento převládající argument mě přesvědčil, že 

časopis může být vhodnou platformou pro obousměrnou komunikaci, přestože většina 

respondentů není přispěvateli. Zajímalo mne proč. V odpovědích převažoval názor, že 

lékaři nemají potřebu, důvod nebo čas své názory zveřejňovat prostřednictvím časopisu.  

                                                 
34

 Viz příloha číslo 10: Slovní mapa vztahující se k anketní otázce číslo 8. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce na téma Řízená komunikace v rámci profesních komunit 

na příkladu zdravotnického tisku bylo metodou analýzy popsat strukturu českého 

mediálního trhu v segmentu odborného, nespecializovaného, zdravotnického tisku (do 

analýzy nebyla zahrnuta tematická, odborná, zdravotnická média) a zadáním a 

vyhodnocením ankety přiblížit vliv B2B, oborových a odborných tištěných médií na 

rozhodování jejich čtenářů. Navržená hlavní hypotéz říkala, že tištěná média vzhledem 

k cílové skupině mají svůj nezaměnitelný význam v rámci komunikačního mixu, který 

není nahraditelný elektronickými médii.  

 Jako příklad nám posloužila primární skupina příjemců zdravotnického tisku – 

lékaři a jejich stavovský časopis Tempus medicorum, který vydává Česká lékařská 

komora a který je adresně odesílán všem lékařům působících v České republice.  

 Zajímalo mě, jakou má časopis Tempus medicorum reálnou čtenost, zda jej 

lékaři prakticky využívají a zda by nepovažovali za lepší řešení využívat ke komunikaci 

s ČLK elektronická média. Tyto proměnné jsem dávala do souvislosti se základními 

demografickými údaji – gendrovým rozložením respondentů a věkem, které ve vnímání 

a používání médií hrají silnou roli.  

K zodpovězení hypotéz jsem prostřednictvím České lékařské komory oslovila 

skupinu respondentů v rámci elektronické ankety. Získala jsem odpovědi od sedmi 

procent lékařů. K vyhodnocení odpovědí jsem použila excelové tabulky a grafy a 

pracovala jsem s kontingenční tabulkou.     

Dílčí výsledky ankety směřovaly k potvrzení mé hlavní hypotézy: Většina 

respondentů (72,5 %) uvedla, že oceňuje časopis Tempus Medicorum jako vhodný 

komunikační kanál s ČLK. Více než 93 % respondentů tráví s časopisem Tempus 

medicorum pět a více minut – z čehož vyplývá, že pouze necelých sedm procent 

respondentů rovnou vyhazuje. Téměř 72 % procent respondentů někdy v praxi využila 

informace z časopisu a necelá polovina jej archivuje. 29 respondentů uvedlo, že by 

informace od komory ocenili v elektronické podobě. Z výsledků ankety potažmo 

vyplynulo, že kritická skupina respondentů je výrazně menšinová. Oč zajímavější je pak 

fakt, že v profesní skupině lékařů je slyšet hodně hlasitě. 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=a24a768451bcc665f5a49f5085b6baac&tid=2&do=main&doo=detail&did=125554
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Tyto výsledky potvrzují, že tištěná média vzhledem k cílové skupině mají svůj 

nezaměnitelný význam v rámci komunikačního mixu, který není nahraditelný 

elektronickými médii. Domnívám se, že tuto hypotézu podporuje fakt, že podle statistik 

ÚZIS ČR (ÚZIS, 2012) má skupina lékařů průměrný věk kolem padesáti let a stárne. 

Obecně platí, že starší příjemci médií inklinují k papírové podobě titulů a na internetu 

tráví méně času než mladší generace. I z tohoto důvodu mohu předpokládat, že časopis 

Tempus medicorum bude oslovovat lékaře i nadále. 

 

Summary 

The objective of the bachelor work entitled “Managed Communication within 

Professional Communities” describes structure of the Czech media market in the 

segment of professional non-specialized printed media for medical professionals 

(specialized professional media were not included in the analysis) based on the analysis 

of the printed media for health professionals and the survey evaluation in order to 

evaluate how B2B and professional printed media affect decisions of their readers. The 

main hypothesis was that due to the target group, the printed media enjoyed a unique 

position in the communication mix and cannot be replaced by electronic media.  

 The primary target group of the printed media for health professionals – medical 

doctors – and the professional magazine Tempus medicorum published by the Czech 

Medical Chamber and mailed as direct mail to all medical doctors in the Czech 

Republic serve as an example.  

The author was interested in the actual readership of the Tempus medicorum 

magazine, whether medical doctors actually read the magazine, and if they might prefer 

electronic media for communication with the Czech Medical Chamber. These variations 

were put into context with the basic demographic data – gender and age mix of the 

respondents that play an important role in the perception and use of the media.  

In order to respond to the hypothesis, the author addressed a group of 

respondents by means of an electronic survey mediated by the Czech Medical Chamber. 

The response rate was seven percent. Excel charts, graphs and a contingency table were 

used to evaluate the responses.  
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Individual outcomes of the surveys inclined to confirm the main hypothesis. 

Most respondents (72.5%) responded that they appreciated the Tempus Medicorum as a 

suitable communication channel with the Czech Medical Chamber. More than 93% of 

respondents dedicate at least five minutes of their time to the Tempus Medicorum 

magazine – this indicates that less than seven percent of respondents discard the 

magazine directly. 29 respondents stated that they would appreciate receiving the 

information from the Czech Medical Chamber electronically. The results of the survey 

indicate that the group of respondents voicing the critical opinion is in minority. The 

fact that the opinions of this group are voiced very loudly is then even more interesting.  

These results confirm that the printed media are very important in the 

communication mix due to the target group and cannot be replaced by electronic media. 

This hypothesis is also supported by the statistics published by the Institute of Health 

Information and Statistics of the Czech Republic, i.e. that the average age of medical 

doctors is around fifty years and the group is ageing. Generally, the older readers tend to 

prefer printed media and spend less time on the internet than younger generations. 

Therefore, it can be anticipated that the Tempus medicorum magazine will continue to 

address medical professionals.  

 

 

 

 

 

 

.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Počet členů České lékařské komory v letech 2009 a 2010, zdroj: ČLK. 

Počet členů ČLK 
         2009     2010     

    Muži Ženy Celkem Muži  Ženy Celkem 

Soukromí lékaři 5420 7493 12913 5466 7549 13015 

Absolventi (0.-2. 
rok) 1266 2643 3909 1230 2512 3742 

Ostatní zaměstnanci 9727 10642 20369 9548 10518 20066 

Vedoucí lékaři 2340 1044 3344 2364 1051 3742 

Zaměstnanci 
celkem 13333 14289 27622 13142 14081 27223 

Důchodci 
nepracující 2232 3204 5436 2383 3400 5783 

MD 4 2580 2584 5 2543 2548 

Ostatní   472 420 892 476 450 926 

Celkem   21461 28016 49447 21472 28023 49495 

        Zdroj: registr ČLK 
       

 

Příloha č. 2: Slovní mapa vztahující se k anketní otázce číslo 15 
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Příloha č. 3: Přesné znění zadávané ankety  

Anketa k bakalářské práci na téma:  

Řízená komunikace v rámci profesních komunit na příkladu zdravotnického tisku 

Anketa je určená pro příjemce časopisu Tempus medicorum, který vydává profesní organizace Česká 

lékařská komora (ČLK) pro všechny své členy 

1. Kolik času v průměru věnujete četbě časopisu Tempus medicorum? 

a. Časopis ani neprolistuji 

b. 5 minut 

c. 15 minut 

d. Časopis čtu po částech delší dobu 

2. Archivujete časopis Tempus medicorum? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Pouze fragmenty (články, právní poradnu atd.) 

3. Pokud ano, uveďte důvod, proč časopis – nebo určité stránky – archivujete: 

4. Využil/a jste někdy informace z časopisu Tempus medicorum v praxi? (Nejen z oblasti 

medicíny, ale například i práva, atd.) 

a. Ano 

b. Ne 

5. Pokud ano, uveďte příklad: 

6. Oceňujete časopis Tempus medicorum jako vhodný informační kanál s Vaší stavovskou 

organizací ČLK? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Ostatní 

7. Jak často navštěvujete webové stránky ČLK? 

a. Každý den 

b. 1x týdně 

c. 2x za měsíc 

d. 1x za měsíc 

e. Jinak 

8. Co na webových stránkách nejčastěji hledáte?  

9. Jste přispěvatelem, autorem textů otištěných v TM? Jinými slovy: Chápete Tempus medicorum 

jako možnou platformu pro publikování svých názorů? 

a. Ano, pravidelně (6 až 11 příspěvků ročně) 

b. Ano, občas (3 až 5 příspěvků ročně) 

c. Výjimečně (1 až 2 příspěvky ročně) 

d. Ne, nikdy 

10. Pokud přispíváte, proč? 

11. Pokud nepřispíváte, proč? 

12. Uvítali byste v časopise konkrétní téma nebo rubriku?  

a. Ano, rád bych si přečetl o…. 

b. Ne, s podobou časopisu jsem spokojen 

13. Jste 

a. Muž  

b. Žena 

14. Váš věk je 

a. 20–30 let 

b. 30–40 let 

c. 40–50 let 

d. 50–60 let 

e. 60 let a více 

15. V jakém regionu působíte? 

16. Jaká je Vaše profesní odbornost? 

17. Jaký je Váš pracovní poměr? 

a. Zaměstnanec 

b. Soukromá praxe 

c. Zaměstnanec a soukromá praxe 

d. Důchodce, mateřská dovolená 



   

 

34 

  

Příloha č. 4: Vyhodnocení anketní otázky číslo 6 

N = 3602 

 

 

Příloha č. 5: Vyhodnocení anketní otázky číslo 1 

N = 3602 
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Příloha č. 6: Vyhodnocení anketní otázky číslo 4 

N = 3602 

 

 

Příloha č. 7: Vyhodnocení anketní otázky číslo 2 

N = 3602 

 

 

 

 



   

 

36 

  

Příloha č. 8: Vyhodnocení anketní otázky číslo 7 

N = 3602 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Slovní mapa vztahující se k anketní otázce číslo 7 
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Příloha č. 10: Slovní mapa vztahující se k anketní otázce číslo 8 
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