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Abstrakt

Teoretická část diplomové práce definuje základní  pojmy z oblasti  marketingu a 

poskytuje  celkový  přehled  marketingových  strategií.  Dále  pojednává  o  významu 

marketingu  ve  zdravotnictví  a  popisuje  možnosti  využití  internetových  technologií 

širokou veřejností ke kontaktu s odbornými zdravotnickými pracovníky a k získávání 

informací  z oblasti  zdravovědy.  Praktická  část  práce  pomocí  dotazníkového  šetření 

analyzuje  názor  pacientů  na  marketingové  aktivity  lékáren  a  důležitost  prezentace 

lékáren  na  internetu.  Dotazníky  byly  distribuovány  prostřednictvím  vybraných 

webových  a  facebookových  stránek  a  osobně  přímo  v malé  neřetězcové  lékárně 

v Berouně.  V rámci  praktické  části  také  proběhla  experimentální  reklamní  kampaň 

berounské lékárny zaměřená na tvorbu propagačních materiálů a realizaci internetové 

komunikace.  Výsledky práce  dokazují,  že  mnoho pacientů  a klientů  lékáren  hodnotí 

jejich  marketingové  aktivity  kladně.  Byl  zaznamenán  i  pozitivní  trend  využívání 

webových stránek lékáren, případně jejich stránek na sociálních sítích.

Klíčová  slova:  marketing,  zdravotnictví,  veřejná  lékárna,  internet,  sociální  sítě, 

Česká republika



Abstract

The  theoretical  part  of  this  diploma  thesis  defines  basic  terms  related  to 

the marketing and gives a general overview of marketing strategies. It also evaluates 

the importance  of  marketing  in public  health  services  and  describes  possibilities 

of internet health technologies that patients use for the contact with health professionals 

and  getting  information  about  health.  The  practical  part  analyzes  patients’  opinion 

on pharmacy marketing practice and importance of internet communication. Data were 

collected via the questionnaire survey among the users of internet and Facebook and 

customers in one independent community pharmacy in Beroun. Practical part also refers 

about  the  experimental  marketing  campaign  that  was  performed  in  the  pharmacy 

in Beroun  and  that  focused  on  the  creating  promotion  materials  and  technologies 

of internet  communication.  According to  results,  many patients  appreciate  marketing 

activities of community pharmacies. There is also noticeable a positive trend of using 

the web sites and social media to connect with the community pharmacy.

Key  words:  marketing,  healthcare,  community  pharmacy,  internet,  social  media, 

the Czech Republic
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Cíl práce

Cílem  této  práce  je  analýza  postojů  klientů  lékáren  k jejich  marketingovým 

aktivitám, dále vlivu, který na pacienty tato činnost má, a jejich názoru na důležitost 

internetové  prezentace  lékáren.  Provedeným  experimentem,  v rámci  něhož  byly 

implementovány  určité  prvky  internetových  technologií  do  marketingové  kampaně 

lékárny, byl následně popsán reálný dosah těchto aktivit.
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Úvod

Lékárna veřejného typu funguje jako každý jiný samostatný ekonomický subjekt. 

Ke svému provozu potřebuje generovat zisk a je tak přímo závislá na svých klientech. 

K tomu  nutně  musí  pečlivě  analyzovat  potřeby  svých  zákazníků  a  posléze  zvolit 

vhodnou  marketingovou  komunikaci.[1] Aby  si  lékárny  v současné  době  získaly  a 

následně  i  udržely  klienty,  přistupují  k mnoha  formám  marketingových  aktivit,  jež 

zahrnují především poskytování věrnostních programů a slev. Vzhledem k tomu, že je 

v oblasti  zdravotnictví marketing citlivé téma, bylo cílem této práce zmapovat  názor 

veřejnosti na uvedené aktivity a zhodnotit vliv, který na pacienty tato činnost má.

Během posledních let se mezi laickou veřejností rozmohlo využívání internetu a 

sociálních médií k získávání informací o zdraví a zdravém životním stylu. Pacienti se 

sdružují ve virtuálních komunitách na sociálních sítích,  aby diskutovali  o charakteru 

konkrétních obtíží, možnostech jejich léčby, zároveň zde hodnotí lékaře a zdravotnická 

zařízení a vzájemně si radí. Tímto způsobem zvyšují svou informovanost a získávají 

celkovou emoční a sociální podporu. Úlohou zdravotnických pracovníků by mělo být 

jim v této činnosti napomáhat. Zároveň lze uvedeného trendu využít i v marketingové 

komunikaci  zdravotnických  zařízení  včetně  lékáren.[2] Dalšími  zjišťovanými 

skutečnostmi  v rámci  této  práce  byl  tedy  názor  pacientů  na  důležitost  internetové 

prezentace lékáren a míra jejich využívání těchto technologií ve vztahu k lékárnám.

Provedením experimentu, v rámci něhož byly do marketingové komunikace malé 

neřetězcové lékárny implementovány prvky internetových komunikačních technologií, 

byl  zjišťován  význam  moderní  podoby  propagace  a  komunikace  lékárny  s  jejími 

klienty.  Následně  byl  analyzován  dosah  těchto  aktivit  a  jejich  hodnocení  klienty 

lékárny.

9



1 Teoretická část

1.1 Marketing

1.1.1 Vymezení pojmu marketing 

Pojem marketing se snaží vysvětlit nepřeberné množství definic. Například podle 

Americké marketingové asociace se jedná o  „aktivitu, soubor institucí a procesů pro  

vytváření, komunikaci, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky,  

klienty,  partnery  a  celou  veřejnost“.[3] Významný  americký  autor  publikací 

o marketingu  Philip  Kotler  jej  popisuje  jako  „umění  a  vědu  volby  cílových  trhů  a  

získávání, udržení a rozvoje zákazníků pomocí vytváření, dodávání a komunikace vyšší  

zákaznické hodnoty“.[4] Důležitou součástí marketingu je reklama. Tou se podle Zákona 

o regulaci  reklamy rozumí  „oznámení,  předvedení  či  jiná prezentace šířené zejména  

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu  

spotřeby  nebo prodeje  zboží,  výstavby,  pronájmu nebo prodeje  nemovitostí,  prodeje  

nebo  využití  práv  nebo  závazků,  podporu  poskytování  služeb,  propagaci  ochranné  

známky, pokud není dále stanoveno jinak“.[5] Všemi těmito definicemi se jejich tvůrci 

snaží říci jedno: marketing je komunikace, a to s obchodním záměrem.[6]

1.1.2 Marketingové koncepce

Výraz marketing pochází z anglického slova „market“, což česky znamená „trh“. 

Jádrem marketingové  komunikace  je  právě  tedy  orientace  na  trh.  Co  se  však  týká 

marketingových myšlenek, prošla společnost značným vývojem.

Jednou z nejstarších podnikatelských koncepcí je přístup výrobní. Předpokládá, že 

zákazníci  preferují zboží, jež je dostupné a především cenově přijatelné.  Objevují se 

snahy zracionalizovat a zlevnit výrobu, zvýšit produktivitu práce a následně snížit cenu 

finálního  produktu.  Toho  všeho  se  povedlo  dosáhnout  například  zavedením  pásové 

výroby.[1]

Po orientaci na cenu, hromadnou výrobu a odbyt zboží se pozornost začala pomalu 

zaměřovat na jeho jakost. Vznikl tzv.  výrobkový koncept, jenž přinesl diverzifikaci 

produktů  dle  jejich  kvality  a  posléze  i  ceny.  Vznikly  značkové  výrobky,  které  sice 

10



neměly potenciál masivního a impulzivního nákupu zákazníky, ale dokázaly si vytvořit 

určitý okruh odběratelů. Podpora této koncepce sází na originalitu a tradici. I dnes hraje 

v obchodní strategii mnoha podniků důležitou roli, bylo by však nerozumné soustředit 

se  pouze  na  ni.  Přílišné  zaměření  na  konkrétní  sortiment  by  totiž  mohl  vést  k jisté 

stagnaci výroby bez dalších inovací.[7]

Prodejní koncepce přesouvá odpovědnost na obchodní oddělení společnosti. Snaží 

se prodat to, co bylo firmou vyprodukováno, a zdůrazňuje potřebu přesvědčit zákazníka 

o koupi.  A to  především v situaci,  kdy je  trh  produkty  nasycen  a  podnik  potřebuje 

podporovat odbyt. Jednostranné zaměření na tuto koncepci by však mohlo být riskantní. 

Spoléhalo by totiž spíše než na kvalitu či cenu výrobku na prosté přesvědčení zákazníka 

o  tom,  že  produkt  chce  nebo potřebuje.  Dalo  by  se  i  říci,  že  je  zde  zboží  nejprve 

vyrobeno a až následně je hledán způsob, jak jej prodat.[4]

Marketingový koncept se na rozdíl od předchozích poprvé snaží více soustředit na 

zákazníky. Jinými slovy, nejprve podnik analyzuje jejich potřeby a teprve poté určuje 

vhodný způsob výroby a distribuce. Výrobce se tedy snaží uspokojit poptávku, ne ji 

vytvářet.  Cílem podniku  je  tak  pochopitelně  dosáhnout  vyšší  efektivity  oproti  jeho 

konkurenci.[8]

Na  počátku  21.  století  se  pak  začaly  objevovat  nové  přístupy  podnikového 

marketingu.  Vyústily  v takzvaný  holistický  marketingový  koncept.  Ten  sestává 

z konceptů vztahového, integrovaného, interního a výkonového marketingu. 

Ve zkratce lze říci, že vztahový marketing se snaží získat zákazníky, posléze s nimi 

navázat  vztah  a  dlouhodobě  uspokojovat  jejich  potřeby.  Integrovaný  koncept  zase 

napojuje jednotlivé marketingové aktivity a kampaně podniku tak, aby se jejich obsah 

vzájemně doplňoval a účinek násobil. V interní koncepci marketingu se firma orientuje 

na své zaměstnance.  Najímá schopné adepty,  školí  je a motivuje tak,  aby vyznávali 

vhodný postoj ke společnosti a dokázali ji tak i prezentovat. Poslední zmíněný koncept 

–  výkonový  –  se  řeší  finanční  (ziskovost,  hodnota  značky)  i  nefinanční  (rozsah 

klientely)  přínosy marketingových programů nejen pro firmu jako takovou, ale i pro 

lidskou společnost. To především v situaci, kdy marketing firmy samotný podnik a jeho 

zákazníky přesahuje a má dopady na lidskou společnost jako celek. Tehdy je třeba brát 

v úvahu  i  etický,  společenský,  právní  a  environmentální  kontext  firemních  aktivit. 

Důraz  na  tento  koncept  by  se  dal  očekávat  například  v marketingu  společností,  jež 

produkují služby nebo výrobky využívané v oblasti zdravotnictví či sociálních služeb.[4]
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Uvedená  ucelená  marketingová  koncepce  je  uplatňována  v nejrozvinutějších 

zemích světa a je zde významně upřednostňována před jinými. Společnost těchto států 

se tím totiž brání tomu, aby podnikání mělo čistě ekonomický záměr.[1]

Nutno ovšem k veškerým zmíněným marketingovým koncepcím dodat, že úspěšné 

firmy musí své přístupy neustále přehodnocovat podle změn trhu.[4]

1.1.3 Marketingový mix

Jednotlivé nástroje, které podnik využívá v rámci dané strategie, v sobě zahrnuje 

marketingový mix.[9] Jedná se o nejrůznější aktivity rozdělené na čtyři základní pilíře 

marketingu, označované jako tzv. 4P. Jedná se o zkratky z anglických výrazů product, 

price, place a promotion.

Výrobek (angl. Product)

„Výrobkem je cokoli,  co může být na trhu nabídnuto pro uspokojení přání nebo  

potřeby,  včetně  fyzického  zboží,  služeb,  zážitků,  událostí,  osob,  míst,  majetku,  

organizací,  informací  a myšlenek“.[4] Obecně  se  produkty  dělí  na  spotřební  zboží 

(nakupované  za  účelem  osobní  spotřeby)  a  výrobní  prostředky  (podléhají  dalšímu 

zpracování,  případně  mohou  být  předmětem  nájmu  nebo  prodeje).[8] Výběr 

marketingové strategie se pochopitelně odvíjí od charakteru nabízeného výrobku.

Podle definice produktů mezi ně spadají kromě fyzických výrobků i služby. Ty jsou 

popisovány jako výkony poskytované zákazníkům, které nejsou žádným vlastnickým 

právem poskytovatele. Jejich výroba bývá vázána na fyzický produkt, ale nemusí tomu 

tak být vždy. Často však služby výrobek ve větší či menší míře doprovázejí.  Jednou 

z jejich hlavních charakteristik je nehmatatelnost – nemohou být prohlédnuty ani jinak 

smyslově vnímány spotřebitelem před jejich zakoupením. Dále jsou neoddělitelné, to 

znamená, že na sebe často jednotlivé služby navazují, k jejich poskytnutí bývá potřeba 

fyzická  přítomnost  spotřebitele  a  nemohou  být  nijak  před  zakoupením  skladovány. 

S tím souvisí i pomíjivost služeb, která může znamenat problém ve chvíli, kdy poptávka 

po nich kolísá. Jejich proměnlivost zase závisí na tom, kým, kdy, kde a také komu jsou 

poskytovány.  Výrobci,  distributoři,  ale  i maloobchodníci  se v současné době v rámci 

konkurenčního boje stále více zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb.[4]
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Cena (angl. Price)

Cena výrobku udává množství  financí,  jichž se bude muset  zákazník vzdát,  aby 

výměnou získal nabízený produkt. Je tedy pro většinu spotřebitelů ukazatelem hodnoty 

výrobku. Cenu určují na jedné straně náklady vynaložené na výrobu produktu, na druhé 

straně pak poptávka.[8] Dále se cena odvíjí od aktuální pozice podniku na trhu, možností 

konkurence,  kvality  výrobku  a  fází  životního  cyklu,  ve  které  se  produkt  zrovna 

nachází. [1]

Vnímání  cen produktů spotřebitelem bývá často velmi  subjektivní  a  proměnlivé 

vzhledem k situaci, ve které se nachází konkrétní zákazník i jeho okolí. Zatímco dříve 

ekonomové předpokládali,  že  spotřebitelé  přijímají  cenu takovou,  jaká je  stanovená, 

dnes  si  prodejci  uvědomují,  že  informace  o  cenách  jsou  spotřebiteli  aktivně 

vyhodnocovány na základě předchozích nákupních zkušeností, reklam, ale i rozhovorů 

se  známými  či  blízkými.  Jejich  rozhodnutí  o  koupi  se  tedy  utváří  podle  toho,  zda 

vnímají  cenu jako adekvátní.  A právě  toto  vnímání  je  často  ovlivňováno  samotným 

uvedením ceny (například ve srovnání s údajně vyšší skutečnou cenou výrobce) nebo 

zařazením výrobku do určité cenové hladiny (kdy zdražení může v očích spotřebitele 

zvýšit kvalitu produktu).[4]

Distribuce (angl. Place)

Ačkoli  výraz „place“ v překladu znamená spíše „místo“,  překládá se v literatuře 

o marketingu  termínem  „distribuce“.  Jedná  se  o  zprostředkování  cesty  produktu  od 

výrobce ke spotřebiteli. Není-li v možnostech výrobce zajistit si distribuci sám, může 

k tomu využít specializovanou firmu. Tyto služby zahrnují mnohé činnosti od přepravy 

a skladování zboží, přes poskytování úvěrů až po sjednávání koupí a prodejů. Pomocí 

distribučních kanálů mohou být vedle fyzického zboží poskytovány rovněž služby, a to 

často  prostřednictvím  různých  médií.  Ve chvíli,  kdy je  jedna  distribuční  společnost 

využívána  několika  navzájem si  konkurujícími  společnostmi,  řeší  se  vzniklá  situace 

různými  dohodami.  Například  smlouvou  ustanovující,  že  výrobce  na  určitém území 

bude využívat pouze jednoho distributora nebo že dealer bude nabízet pouze zboží jedné 

společnosti.[4,8]
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Propagace (angl. Promotion)

Posledním  pilířem  marketingového  mixu  je  propagace  neboli  marketingová 

komunikace.  Pomocí té se výrobci snaží spotřebitele o svých výrobcích či  značkách 

přímo  i  nepřímo  informovat.  Je  dialogem,  který  firmě  slouží  k navázání  vztahu  se 

zákazníkem.[4] Spočívá však mimo jiné i ve vyhledávání, přesvědčování a ovlivňování 

spotřebitelů.  Zahrnuje v sobě tzv.  komunikační  mix,  o  kterém bude blíže  pojednáno 

dále.

Rozšířený marketingový mix

Vedle  tradičních  4P  definuje  Philip  Kotler  nové  komponenty  marketingového 

mixu, které podle něj lépe odrážejí pojetí holistického marketingu. Jedná se o termíny 

„lidé“  (angl.  People),  „procesy“  (angl.  Processes),  „programy“  (angl.  Programs)  a 

„výkon“ (angl. Performance).[4]

První pojem –  lidé – má v marketingovém mixu dvojí význam. Na jedné straně 

označuje  zákazníky  a  zdůrazňuje  nutnost  o  ně  odpovídajícím  způsobem  pečovat. 

Zákazník, který se setká s ochotou a zájmem, se bude pochopitelně k prodejci vracet 

spíše a častěji než ten, vůči němuž bude projevována lhostejnost či neúcta. Na straně 

druhé  označení  reprezentuje  interní  marketing  a  fakt,  že  zaměstnanci  jsou 

nepostradatelní pro úspěšnost firmy. Spokojený a zdatný pracovník totiž tvoří základ 

příznivého obrazu firmy na veřejnosti.[7]

Procesy odrážejí  kreativitu,  disciplínu  a  strukturu,  jež  vstupují  do  marketingu, 

společnosti pomocí nich řídí své aktivity. V souvislosti s orientací na zákazníky zahrnují 

procesy činnosti, jako je identifikace potřeb spotřebitelů nebo analýza jejich požadavků 

i stížností.  Při  správném  nastavení  procesů  je  firma  schopná  plánovat  své  aktivity, 

navazovat dlouhodobé vzájemně prospěšné vztahy a fungovat v souladu s moderními 

marketingovými myšlenkami a koncepty.[4,10]

Mezi  programy jsou  řazeny  všechny  aktivity  podniku,  namířené  směrem 

ke spotřebitelům.  Mimo  jiné  zahrnují  všechna  původní  4P  a  slouží  k tomu,  aby 

programy firmy tvořily celek, který bude větší než jejich pouhý součet. 

Na závěr  výkon podchycuje – stejně jako v holistickém marketingu – ukazatele 

s finančním i nefinančním dopadem v rámci podniku samotného,  ale i  aktivity tento 

podnik zdaleka přesahující.[4]
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Uvedená nová 4P slouží firmě k dosažení většího souladu se zbytkem společnosti. 

Nutno ještě dodat, že další autoři publikací o marketingu a marketingových teorií pro 

své  potřeby  uvádějí  i  jiné  složky  marketingového  mixu.  Ty  však  většinou  v sobě 

v různém měřítku zahrnují aktivity zde popsané. 

1.1.4 Komunikační mix

Komunikační mix je vlastně součástí mixu marketingového, konkrétně je zahrnut 

v posledním ze 4P – propagaci (angl. Promotion). Je definován opět jako komplex čtyř 

dílčích nástrojů, konkrétně se jedná o reklamu, osobní prodej, podporu prodeje a práci 

s veřejností.[6]

Reklama (angl. Advertising)

„Reklama dokáže být nákladově efektivním způsobem, jak rozšířit své sdělení, ať už  

je jeho cílem zvýšit  povědomí o značce nebo poučit  lidi“.[4] Nutno zdůraznit,  že jak 

zákon,  tak  odborná  literatura  chápe reklamu jako sdělení  šířené  zejména  médii.  Při 

přípravě  reklamní  kampaně  musí  její  tvůrci  nejprve  definovat  cílovou  skupinu  a 

postupně ji motivovat. Teprve poté rozhodují o poslání neboli cíli reklamy, o sděleních, 

jež budou jejím prostřednictvím hlásat,  a  řeší,  jaká média  k tomu využijí.  Dále pak 

určují,  kolik  financí  jsou  ochotni  do  reklamy  investovat,  a  nakonec  je  třeba  také 

zhodnotit výsledky kampaně.

Reklama  může  být  čistě  informativní,  kdy  vytváří  povědomí  o  značce,  dále 

přesvědčující,  která  tvoří  oblibu  výrobku a  rozhodnutí  si  jej  koupit,  upomínací,  jež 

stimuluje opakované nákupy výrobků či služeb, a další.[4]

Přestože  je  mnohdy  reklama  značně  obtěžující,  je  pravda,  že  se  jedná  pouze 

o monolog, který je jejím prostřednictvím veden se zákazníkem. Vyvolává na zákazníka 

tedy mnohem menší tlak než například obchodní agent.[8]

Osobní prodej (angl. Personal Sales)

Jedná se o formu ústní konverzace mezi zákazníkem a obchodním agentem. Je to 

živý  vzájemný  vztah,  který  slouží  nejen  k přesvědčení  spotřebitele  o  jednorázovém 

nákupu,  ale  určitým  způsobem  jej  zavazuje  k udržování  vztahu  a  případnému 

zopakování nákupu.[8]
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Obchodní zástupce může být však úspěšný pouze tehdy, je-li dostatečně školený. 

Má totiž  mnoho  úkolů,  mezi  nimi  vyhledávat  zakázky  nebo  potenciální  zákazníky, 

následně s nimi udržovat pravidelný kontakt, dokázat rozdělit čas mezi stávající a nové 

klienty, sdělovat informace o nabízených výrobcích. Prodejce dále poskytuje nejrůznější 

služby,  například  poradenství  s problémy  či  poskytování  technické  asistence,  také 

provádí  průzkum  trhu  a  v případě  dočasného  nedostatku  výrobků  musí  rozhodnout 

o tom, kteří zákazníci produkty přednostně získají. Oslovování zákazníků, prezentace 

výrobků,  překonávání  námitek  a  uzavírání  prodejů  tedy  nejsou  zdaleka  jedinými 

činnostmi, které obchodní zástupce vykonává, jak by se mohlo na první pohled zdát.[4]

Osobním prodejem  sice  nelze  zasáhnout  velkou  skupinu  spotřebitelů  najednou, 

vztah s nimi je ovšem hlubší a i efektivita prodeje může být díky schopným prodejcům 

vyšší.  V porovnání  třeba  s reklamou  má  totiž  mnohem  větší  potenciál  přesvědčit 

zákazníka o koupi.

Podpora prodeje (angl. Sales Promotion)

„Podpora prodeje je činností, jejímž cílem je podpořit prodej zboží a služeb, dovést  

zákazníka k rozhodnutí o koupi“;[9] na rozdíl od reklamy poskytuje podnět ke koupi, 

nikoli  důvod.  Podpora  prodeje  bývá  využívána  často  ve  fázi  začínajícího  poklesu 

prodeje výrobku. Zajišťuje metody a opatření k zastavení tohoto poklesu, ideálně jeho 

zvratu  k předcházejícímu  objemu  prodeje.  Tyto  nástroje  mohou  být  zaměřeny 

na spotřebitele a zahrnovat například různé vzorky, kupony, slevy, odměny,  výhodné 

balíčky,  soutěže,  věrnostní  programy,  ale  třeba  i  možnost  vyzkoušet  si  výrobek 

(příkladem  může  být  zkušební  jízda  při  nákupu  vozu).  Patří  sem  však  i  podpora 

prodejních  kanálů  ve  snaze  přesvědčit  maloobchodníky nebo  velkoobchodníky,  aby 

značku do svého sortimentu zařadili, skladovali co největší množství výrobků a sami 

iniciovali jejich prodej; činí tak pomocí poskytování slev, příspěvků či zboží zdarma. 

Naposled se podpora prodeje soustředí i na firmy a prodejní síly, a to prostřednictvím 

nejrůznějších  veletrhů  a  kongresů,  soutěží  pro  prodejní  zástupce  a  reklamních 

předmětů. [4,7]

Práce s veřejností (angl. Public Relations)

Označení  „práce  s veřejností“  je  jedním  z překladů  anglického  výrazu  „Public 

Relations“ (PR), jenž se běžně v souvislosti s marketingem v českém jazyce používá. 

Jejím  prostřednictvím  komunikuje  podnik  s nejrůznějšími  členy  zainteresované 
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veřejnosti. Tou je myšlena jakákoli skupina, která má o firmu skutečný či potenciální 

zájem, případně i vliv na její schopnost plnit své cíle. Ve starší literatuře se lze setkat 

ještě s jiným překladem, a to „publicita“. Toto označení znamenalo nepřímou stimulaci 

poptávky,  neplacenou  propagátorem  produktu  a  zajištěnou  různými  nezávislými 

subjekty,  například  médii.[8] Z tohoto  důvodu  je  jednou  z hlavních  součástí  práce 

s veřejností právě udržování dobrých vztahů s tiskem. Stále je rovněž důležité zvyšovat 

publicitu  výrobků.  V současné  době  se  však  pojetí  PR  rozšířilo  ještě  o  korporátní 

komunikaci, neboli vytváření image společnosti. Firmy také více zasahují do dění, které 

se jejich činností zdánlivě netýká. Například poskytují poradenství v oblasti veřejných 

otázek, čímž se snaží přispět k vytvoření dobrého jména společnosti.  Nakonec nelze 

opomenout  lobbing,  neboli  jednání  se  zákonodárci  a  představiteli  vlády  ve  snaze 

podpořit  tvorbu,  regulaci,  případně i  zákaz zákonů,  jež by měly na provoz podniku 

významný vliv.[4]

Další složky komunikačního mixu

Vedle  zmíněných  nástrojů  komunikačního  mixu,  které  jsou  považovány  často 

za základní, existují i mnohé další, neméně důležité.

Přímý marketing vynechává  prostředníky během doručování  výrobků a služeb 

a cíleně  potenciální  zákazníky  vyhledává  a  kontaktuje.  Využívá  k tomu  například 

rozesílání  katalogů  přímo  na  adresu  spotřebitele  či  jeho  oslovení  telefonem.  Tento 

přístup  má  potenciál  ovlivnit  větší  množství  zákazníků  než  třeba  osobní  prodej,  je 

v porovnání  s  ním  i  mnohem  méně  finančně  nákladný.  Umožňuje  také  získat  více 

informací  o  zákazníkovi  a  jeho  potřebách,  které  mohou  být  následně  analyzovány 

a využity  například  při  tvorbě  či  úpravě  marketingové  kampaně.  Na druhou  stranu 

přímý marketing narušuje soukromí oslovených, čímž v nich může vyvolat negativní 

emoce a zvyšuje riziko možného zneužití osobních údajů.[4,11]

Interaktivní marketing se zaměřuje na komunikaci po internetu. Jeho obrovskou 

výhodou  je  široký  záběr  zákazníků,  zároveň  však  přináší  nebezpečí  jeho  snazšího 

přehlédnutí  nebo  ignorování  ze  strany  spotřebitele.  Interaktivní  marketing  zahrnuje 

i kontextovou reklamu, jež umožňuje nabízet produkty podle vyhledávaných klíčových 

slov. Dále využívá e-mail a mobilní telefony a stále častěji i sociální sítě, kdy jejich 

uživatelé  mezi  sebou  snadno  sdílejí  své  názory.  Ty  však  nemusejí  být  vždy  jen 

pozitivní. Právě ústní šíření informací, ať už osobně nebo online, může tedy společnosti 

přinášet jak značný profit s vynaložením minima nákladů, tak i velké riziko.[4]
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V neposlední  řadě  do  propagace  můžeme  zařadit  i  sponzorování nejrůznějších 

událostí.  To je založeno na principu  služby a protislužby,  kdy sponzor  poskytnutím 

finanční částky dostává protislužbu,  jež mu pomáhá dosáhnout jeho marketingových 

cílů.  Sponzorované  akce  však  musejí  být  vhodně  zvoleny  vzhledem  k  charakteru 

podniku a  nabízených  služeb.  Nejčastěji  nachází  sponzoring  uplatnění  ve  sportovní, 

sociální a kulturní oblasti.[9]

Následující  část  práce  se  bude  mimo  jiné  blíže  zabývat  specifiky  zmíněných 

součástí marketingového i komunikačního mixu v oblasti zdravotnictví a farmacie.
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1.2 Marketing ve zdravotnictví

1.2.1 Specifika marketingu ve zdravotnictví

Obecné marketingové teorie a jejich metody,  jež byly doposud rozebírány, nelze 

zcela  jednoduše  aplikovat  do  oboru  zdravotnictví.  Je  tomu  tak  především  vlivem 

různých faktorů, které tuto oblast odlišují od běžného tržního prostředí. 

Za prvé je to fakt, že pro fungování zdravotnictví jako takového je nezbytně nutná 

přítomnost  mnoha jeho podsystémů,  jež spolu různě kooperují.  Ty zároveň komplex 

zdravotnictví ovlivňují, stejně tak jako na něj působí velké množství dalších faktorů. 

Mezi  ně  patří  například  dostupnost  a  kvalita  vstupních  zdrojů a  také  skutečnost,  že 

obnova zdraví závisí z velké míry na pravděpodobnosti a na dispozicích jedince. Další 

zvláštností je přesah služeb systému zdravotnictví. Nesnaží se uspokojit potřeby pouze 

současných generací obyvatelstva,  ale vytváří  příznivé podmínky i  pro zdravý vývoj 

generací příštích.[1] Mnohé priority a úsudky občanů jsou ovlivňovány také etickými 

aspekty zdravotnictví. Problematika poskytování zdravotnické péče je vnímána velice 

citlivě, a to jak ze strany potenciálních pacientů, tak z pohledu odborných pracovníků. 

V neposlední řadě je specifickým rysem tohoto systému i často velmi dlouhá prodleva 

mezi  případnými  vědeckými  objevy  a  možností  jejich  aplikace  v léčebné  péči. 

Například  léčiva  musejí  projít  dlouhodobým testováním,  než  se  dostanou  do  rukou 

pacientů, aby bylo možné vyloučit jejich škodlivost.[12]

Uvedené  faktory  společně  s legislativní  regulací  možnosti  řízení  zdravotnictví 

značně  omezují.  Zde  získává  na  důležitosti  strategický  management  a  jeho  nedílná 

složka – marketing. Ten umožňuje identifikovat a realizovat tržní příležitosti a snižovat 

rizika plynoucí  z konkurence.[13] Při  tvorbě marketingového plánu musí  zdravotnické 

zařízení  co  nejlépe  rozpoznat  potřeby  svých  potenciálních  klientů,  které  jsou  také 

ovlivňovány mnoha  faktory.  Kupříkladu  na  spotřebu  léčiv  má  vliv  na  jednu  stranu 

složení populace a její zdravotní stav, zároveň však i individuální přístupy a motivace 

pacientů. Rovněž je nutné zohlednit situaci, případně roční období, při němž k nákupům 

dochází a fakt, kdo o nákupu rozhoduje, například v rámci rodiny.[14]

Současně  je  třeba  si  uvědomit,  že  veškerá  zdravotnická  zařízení  budovaná  na 

podnikatelském principu, ať už jde o nemocnice, lékárny či ambulantní ordinace lékařů, 

potřebují generovat zisk. Jedině tak se mohou udržet v činnosti,  uspokojovat potřeby 
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svých  pracovníků,  poskytovat  zdravotnickou  péči  a  technologicky  se  rozvíjet.  A 

finanční příjem těchto zařízení mnohdy závisí právě na rozsahu a kvalitě poskytovaných 

služeb.[1]

Existenci marketingu v oboru péče o lidské zdraví ospravedlňuje dále informativní 

funkce  reklamy.  Zdravotničtí  pracovníci  jsou  jejím  prostřednictvím  zpravováni 

o možnostech léčby, účinku a správném podávání léčiv apod. Proces podpory produktu 

zajišťuje  kontinuální  doplňování  odborných  znalostí  zdravotnického  personálu. 

Dostatečná informovanost tak rozšiřuje možnosti výběru léčivých přípravků a zvyšuje 

pravděpodobnost  jejich  správné  indikace  k léčbě  konkrétní  choroby.  Léčivo,  které 

nenaplňuje potřeby pacientů, nebude komerčně úspěšné navzdory veškerým reklamním 

aktivitám firmy a snaze jejích obchodních zástupců.[14]

Poptávka a nabídka

V tržním sektoru ovlivňuje nabídku a poptávku především cena. Obecně platí, že 

čím je cena produktu při zachování nákladů vyšší,  tím jsou výrobci více motivováni 

k výrobě a nabídka stoupá. Naopak poptávka po zboží roste s jeho klesající  cenou.[9] 

V segmentu zdravotnictví však nabídku a poptávku generují i  jiné mechanismy,  a to 

vlivem státu i mnoha různých faktorů detailněji popsaných výše. 

Poptávka  může  být  vyvolána  potřebou subjektivní  (kdy jedinec  vnímá  zhoršení 

svého zdravotního stavu) a objektivní (založené na snaze preventivně sledovat zdravotní 

stav  obyvatelstva  a  snižovat  hrozící  zdravotní  rizika).  Lidé  mnohdy  vyhledávají 

zdravotnickou péči až ve chvíli, kdy se nacházejí v akutním stavu, objektivní potřebu 

mnohdy nepociťují  a preventivní  opatření  tak nevyhledávají.  Proto je důležitá  úloha 

státu,  jenž  vytváří  takzvanou  zdravotní  politiku.[15] Ta  se  zabývá  zkoumáním 

zdravotních  potřeb  obyvatel  i  jednotlivých  populačních  skupin  a  poskytováním 

preventivní,  léčebné  a  rehabilitační  péče.  Zdravotní  politika  tak  vytváří  objektivní 

poptávku  ve  zdravotnictví.  Poptávka  sama  o  sobě  však  neodpovídá  vždy  skutečné 

potřebě.  Existují  lidé,  kteří  navštěvují  zdravotnická  zařízení  i  přesto,  že  to  jejich 

zdravotní  stav nevyžaduje,  zároveň jsou i  tací,  jež  zdravotnickou péči  i  přes mnohé 

obtíže z různých důvodů odmítají.  Zdravotní  politika  státu tedy zjišťuje  i  to,  zda se 

poptávka  blíží  objektivní  potřebě,  případně  je-li  oproti  ní  nadhodnocená  či 

podhodnocená.[16]

Nabídka  je  dána  mimo  jiné  také  skladbou  zdravotnických  zařízení,  jejich 

technologickými možnostmi, ale i obecným přístupem státu a zdravotních pojišťoven. 
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Protože je lékařství věda, jež vyžaduje velmi specializované vzdělání, liší se nabídka 

ve zdravotnictví od typických služeb. Klient dokáže často jen těžko odhadnout, jsou-li 

doporučená vyšetření nezbytně nutná, a ovlivnit tak nabízenou péči může jen částečně. 

Z ekonomických  důvodů  by  pak  mohlo  dojít  k takzvané  nadbytečné  nabídce,  tedy 

výkonům,  které  nejsou  s ohledem  na  vážnost  situace  nevyhnutelné.  K posouzení 

nutnosti  těchto  intervencí  z ekonomického  hlediska  slouží  revizní  lékaři  zdravotních 

pojišťoven.[15] Nabídku dále ovlivňuje také celkový počet zdravotnických zařízení1 na 

určitém území, konkrétně v souvislosti s hustotou zalidnění daného regionu. Například 

v České  republice  celkový  počet  těchto  zařízení  sice  konstantně  stoupá,  ovšem 

v přepočtu  na  množství  obyvatel  za  posledních  třináct  let  vzrostl  pouze  nepatrně. 

Zatímco v roce 2003 připadalo na 10 000 obyvatel 26 zdravotnických zařízení, o pět let 

později to bylo necelých 27 a v roce 2013 opět jen o jedno více. Výrazněji však přibylo 

lékařů, respektive klesl počet obyvatel, kteří připadají na jednoho lékaře. Roku 2003 to 

bylo 255 obyvatel, v roce 2008 o devatenáct méně a o pět let později měl jeden lékař na 

starosti v průměru už jen 222 pacientů. Rozložení poskytovatelů zdravotnické péče však 

není všude stejné, koncentruje se především do míst s větší hustotou zalidnění.[17,18,19,20]

V oblasti  nabídky  a  poptávky  je  význam  marketingu  celkem  jasný.  Pomáhá 

analyzovat potřeby potenciálních klientů a generovat správným způsobem služby, jež 

jimi budou využity.[4]

1.2.2 Legislativní úprava a omezení marketingu ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví má však i svá úskalí. Jak už bylo uvedeno, nejedná se 

o ryze tržní prostředí, kdy je cena produktu ovlivňována především jeho výrobní cenou 

a poptávkou a potenciálního zákazníka tedy limituje v koupi pouze množství peněz, jež 

má  k dispozici.  Do  oblasti  poskytování  zdravotních  služeb  není  z etických  důvodů 

možné tento mechanismus aplikovat bez nějaké právní a společenské regulace.[15]

Použití  reklamy  na  humánní  a  veterinární  léčivé  přípravky  v České  republice 

upravuje Zákon o regulaci reklamy. Definice pojmu reklamy je vedle obecné formulace 

v tomto právním předpisu rozšířena pro humánní  léčivé přípravky také na  „všechny 

informace,  přesvědčování  nebo pobídky  určené  k  podpoře  předepisování,  dodávání,  

1 Mezi dále uváděná zdravotnická zařízení patří samostatná ambulantní zařízení (včetně ordinací lékařů), 

nemocnice,  léčebny dlouhodobě nemocných,  psychiatrické léčebny,  ozdravovny,  zvláštní zdravotnická 

zařízení (kam patří  například kojenecké ústavy a dětské domovy),  zařízení lékárenské péče a orgány 

ochrany veřejného zdraví.
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prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků“.[5] Dále následuje výčet 

takovýchto činností, jako jsou například návštěvy obchodních zástupců farmaceutických 

firem,  poskytování  vzorků  léčiv  či  sponzorování  vědeckých  kongresů  s účastí 

odborníků.

Podle tohoto zákona jsou dále rozlišovány dva druhy reklamy na léčivé přípravky. 

První z nich je propagace zaměřená na širokou veřejnost. Jejím předmětem „mohou být  

humánní  léčivé  přípravky,  které  jsou  podle  svého  složení  a  účelu  uzpůsobeny  a  

koncipovány tak, že mohou být použity bez stanovení diagnózy, předpisu nebo léčení  

praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka“.[5] Obsahem této reklamy nesmějí 

být léčiva vázaná na lékařský předpis, stejně tak omamné a psychotropní látky. Zákon 

uvádí mnohá další omezení, jako je například zákaz cílení reklam výhradně na osoby 

mladší  patnáct  let,  naznačování  zaručené  účinnosti  léčivého  přípravku  nebo  snaha 

vyvrátit  jeho  nežádoucí  účinky.  Reklama  nesmí  svým  vyzněním  vést  pacienta 

k možnému chybnému  stanovení  vlastní  diagnózy.  V dalších  bodech se zákon snaží 

různými způsoby zakázat,  aby z reklamy cílené na širokou veřejnost vyplýval dojem 

snadného a nepochybného vyléčení na základě užití  léčivého přípravku nebo naopak 

zhoršení zdravotního stavu v případě jeho nepodání. Výjimku z těchto omezení tvoří 

akce schválené Ministerstvem zdravotnictví,  které podporují očkování.  Vakcíny totiž 

nejen  že  jsou  vázané  na  lékařský  předpis,  ale  reklama  může  naznačovat,  že  jejich 

nepodáním by mohl být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav občanů.[5] Zákon o léčivech 

uvádí, že se jakékoli prvky reklamního charakteru nesmějí vyskytovat na obalu léčivého 

přípravku ani v jeho příbalové informaci.[21]

Co  se  týká  reklamy  zaměřené  na  odborníky,  ta  může  být  šířena  „pouze 

prostřednictvím  komunikačních  prostředků  určených  převážně  pro  tyto  odborníky  

(například  odborných  neperiodických  publikací,  odborného  periodického  tisku,  

odborných audiovizuálních  pořadů)“.  Musí obsahovat základní  informace o léčivém 

přípravku a zároveň dostatek potřebných a objektivních údajů, aby si odborníci mohli 

vytvořit vlastní názor o jeho terapeutické hodnotě. K tomuto účelu je nutné přiložit i 

zdroje  těchto  informací.  Zároveň  z reklamy musí  vyplývat  způsob výdeje  a  hrazení 

těchto  přípravků  z veřejného  pojištění.  Zákon  dále  definuje  rozsah  bezplatně 

poskytovaného pohoštění a ubytování v souvislosti s akcemi konanými za odborným či 

vědeckým účelem nebo možnosti a povinnosti týkající se činnosti odborných zástupců 

farmaceutických firem včetně podmínek poskytování vzorků léčivých přípravků.[5]
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Farmakovigilance

Legislativa ukládá výrobcům léčivých přípravků, respektive držitelům rozhodnutí 

o registraci,  povinnost  takzvané  farmakovigilance.  Dle  Zákona  o  léčivech  se  jedná 

o „dohled nad léčivými přípravky směřující k zajištění bezpečnosti a co nejpříznivějšího  

poměru rizika a prospěšnosti léčivého přípravku“. Zahrnuje shromažďování informací 

o bezpečnosti léčivého přípravku, dále jejich vyhodnocování a provádění příslušných 

opatření.  K těmto  účelům  byl  také  zřízen  farmakovigilanční  ústav,  který  provozuje 

systém sledování a hlášení nežádoucích účinků registrovaných léčiv a potíží spojených 

s jejich užíváním a umožňuje tak studovat  vývoj  poměru prospěšnosti  a rizik těchto 

přípravků.[21] 

V procesu klinického zkoušení léčivého přípravku, jenž předchází jeho registraci, 

bylo  účinkům léčiva  vystaveno  poměrně  omezené  množství  dobrovolníků  po určité 

časové období.  V té  době nemuselo  dojít  k projevu nežádoucích  účinků  a  interakcí, 

které  se  vyskytují  s četností  nižší,  než  byl  počet  subjektů  klinického  hodnocení.  Po 

vstupu přípravku na trh se hovoří o čtvrté fázi klinického výzkumu, označované také 

jako post-marketingové sledování. V tomto stadiu životního cyklu je léčivý přípravek 

užíván v běžné klinické praxi a vystaven tak široké populaci. Následně je upřesňován 

jeho  bezpečnostní  profil,  kdy  může  docházet  k mnohým regulačním  opatřením 

vedoucím k bezpečnějšímu a efektivnějšímu užívání léčivého přípravku. Mezi ně patří 

například  změna  textů  doprovázejících  přípravek  ve  smyslu  doplnění  četnosti, 

závažnosti či charakteru nežádoucích účinků, dále omezení indikace nebo preskripce, 

změna výdeje či dávkování a v krajním případě může dojít i k úplnému stažení léčiva 

z trhu.  Informace  vyhodnocované  farmakovigilančním  systémem  poskytují  vedle 

farmaceutických společností i zdravotničtí pracovníci, na něž se povinnost sledování a 

hlášení podezření na nežádoucí účinky rovněž vztahuje. [14,22]

1.2.3 Marketingový mix ve farmacii

I  v oblasti  zdravotnictví  a  farmacie  se  na tvorbě marketingové strategie  podílejí 

jednotlivé součásti marketingového mixu. Zatímco ty byly v této práci dosud uváděny 

z obecného  pohledu,  zde  budou  rozebrány  z  hlediska  farmaceutického  průmyslu  a 

zdravotnictví i se všemi svými specifiky. První a podstatnou odlišností je, že prvotní 

nákup provádí  zdravotnický profesionál,  tedy lékař  či  farmaceut,  kteří  se tak stávají 

klíčovým prvkem marketingu ve zdravotnictví.[14]

23



Výrobek (angl. Product)

Produkty ve zdravotnictví mohou mít buď hmotnou povahu, jako například léčiva 

nebo zdravotnické prostředky, nebo se vyskytují ve formě služeb, především v podobě 

diagnostických,  léčebných  nebo ošetřovatelských  výkonů.  Ty výrazně  převažují  nad 

fyzickými  výrobky.  Nevýhodou  těchto  poskytovaných  služeb  je,  že  jejich  smysl, 

respektive úspěšnost ošetření, se mnohdy projeví až po delším časovém období, které 

není  vždy  stejné.  Zároveň  je  jejich  výsledek  obtížně  měřitelný,  protože  častým 

produktem je zde zmírnění utrpení nebo bolesti či navrácení zdraví, což jsou výstupy 

s velmi komplexní povahou. Obvykle také efekt poskytovaných služeb často závisí na 

určitém stupni pravděpodobnosti, která se mimo jiné odvíjí i od zdravotních dispozic a 

celkového stavu pacienta. 

Současně ve zdravotnictví není produkt chápán jen jako vlastní provedení služby. 

Bývají k němu řazeny i doplňující parametry, jako například úcta a respekt k pacientovi, 

projev  ohledů  k jeho  přáním,  dostatečná  informovanost,  tělesné  a  duševní  pohodlí, 

zapojení jeho rodiny, ale i koordinace a návaznost zdravotní péče. Všechny tyto faktory 

společně se samotným výkonem tvoří komplexní podobu poskytované služby.[15]

Mezi hmotnými  produkty ve zdravotnictví  jasně dominují  léčivé  přípravky.  Ani 

jejich poskytování však není úplně bez regulace. Mohou být buď volně prodejné, nebo 

omezené  výdejem vázaným na lékařský předpis.  Podle  Zákona  o  léčivech  se  jedná 

o takové přípravky, jejichž použití bez lékařského dohledu představuje nebezpečí pro 

zdraví jedince, případně ty, jež podléhají dalšímu sledování ve smyslu jejich účinnosti 

nebo  nežádoucích  účinků,  obsahují  omamnou  či  psychotropní  látku  nebo  slouží 

k parenterálnímu  podání.  Další  skupinou  jsou  léčiva,  u  nichž  je  omezeno 

i předepisování,  a  to  zpravidla  na  lékaře  se  specializovanou  nebo  odbornou 

způsobilostí. [21] 

Léčiva  vydávaná  bez  lékařského  předpisu  se  běžně  označují  zkratkou  OTC 

(z anglického termínu „over the counter“). Říká se jim běžně také „volně prodejná“ a 

výraz „léčiva“ evokuje dojem, že se jedná o léčivé přípravky, jež podléhají registraci 

Státního  ústavu  pro  kontrolu  léčiv.  Ty  však  často  bývají  spotřebiteli  zaměňovány 

za doplňky  stravy,  které  se  rovněž  prodávají  bez  lékařského  předpisu,  ovšem 

spolehlivost  sdělení  uváděných  výrobcem o  jejich  účinku  se  od  léčivých  přípravků 

může značně lišit. Přestože se doplňky stravy svým vzhledem, složením a charakterem 

informací uváděných na obalu léčivým přípravkům mnohdy podobají,  lze je od nich 
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snadno  rozlišit.  Doplněk  stravy  musí  na  svém  obalu  zákonně  obsahovat  označení 

„doplněk  stravy“,  zatímco  léčivý  přípravek  je  vždy  označen  registračním  číslem. 

Přestože se může občas zdát, že mezi složením obou druhů výrobků není rozdíl, jejich 

rozlišování je nutné. Především proto, že na rozdíl od léčivého přípravku nemusejí být 

účinky  doplňku  stravy  nikým  ověřovány,  stejně  tak  jako  jeho  složení  deklarované 

výrobcem.[23]

Speciální  kategorií  volně  prodejných  léčivých  přípravků  jsou  vyhrazené  léčivé 

přípravky. Ty jsou dostupné k prodeji mimo lékárny a jejich prodejce musí být schopen 

se  prokázat  osvědčením  o  odborné  způsobilosti.  Mezi  tato  léčiva  patří  například 

dezinfekční přípravky, čaje a některá analgetika a slouží především k akutnímu pokrytí 

individuálních potřeb pacienta.[21,24]

To, že je léčivý přípravek zařazen do kategorie výdeje na lékařský předpis nebo bez 

něj,  není  trvalý  stav.  Běžně  totiž  dochází  k takzvanému  „switchingu“,  kdy  může 

být reklasifikováno  nejen  léčivo,  ale  i  jeho  indikace.  K těmto  změnám  dochází 

v souvislosti  se  sledováním účinnosti  a  bezpečnosti  léčivých  přípravků.  Přestože  je 

často  sníženo  omezení  výdeje  léčiva,  kdy  přejde  do  volného  prodeje,  v případě 

nepříznivého poměru účinnosti a bezpečnosti se může naopak OTC léčivý přípravek stát 

vázaným na lékařský předpis.[14]

Další  možnou  klasifikací  léčiv  je  rozdělení  na  originální  léčivé  přípravky  a 

generika.  Originální  léčivo  (nazývané  také  referenční)  bývá  zpravidla  prvním 

zaregistrovaným léčivým přípravkem daného složení. Vztahuje se na něj určitá doba 

patentové  ochrany,  po  jejímž  uplynutí  se  na  trh  dostávají  generické  přípravky.  Ty 

obsahují  totožnou  léčivou  látku  v obdobné  lékové  formě.  Mohou  se  lišit  obsahem 

pomocných  látek  či  technologií  výroby.  Na rozdíl  od  originálních  léčiv  je  však 

zdlouhavý  proces  registrace  u  generik  nahrazen  průkazem  bioekvivalence  pomocí 

příslušných  studií  biologické  dostupnosti.[21,25,26] Obdobou  generik  ve  vztahu  k 

biologickým  léčivům  (vyrobeným  biotechnologickými  postupy)  jsou  takzvaná 

„biosimilars“  U nich však není  nutné prokazovat  totožné  složení  a  ani  to  vzhledem 

k jejich  obtížné  charakterizaci  není  většinou  možné.  Stačí  dokázat,  že  přípravek  je 

podobný referenčnímu léčivu a že u něj neexistují žádné významné rozdíly v biologické 

aktivitě, kvalitativních vlastnostech, účinnosti ani bezpečnosti.[27]

Zajímavou skupinou léčiv jsou léčivé přípravky pro vzácná onemocnění. Říká se 

jim jinak také „sirotčí léčiva“ podle anglického termínu „orphan drugs“. Jsou to velmi 

drahá  léčiva  určena  k diagnóze,  prevenci  a  léčbě  velmi  vzácných  onemocnění 
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s prevalencí pěti a méně postižených osob z 10 000. Pokud se jedná o onemocnění život 

ohrožující nebo závažně invalidizující, může být tato prevalence vyšší. K výzkumům a 

výrobě  těchto  léčiv  dochází  díky  nejrůznějším  pobídkám  státních  a  nadstátních 

integračních organizací, například Evropské unie. [28,29]

Cena (angl. Price)

Další  složkou  marketingového  mixu  je  cena,  která  vedle  výrobku,  distribuce  a 

propagace  jako jediná  nepřináší  výdaje.  Ve farmaceutickém průmyslu  je  tvorba cen 

významně ovlivněna mnohými regulačními mechanismy.[14]

Cenotvorba  léčivých  přípravků  je  v České  republice  regulována  hned  několika 

autoritami.  V prvé  řadě  je  to  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  který  rozhoduje 

o maximální ceně výrobce, jež nesmí být překročena. Ve zvláštních případech ji může 

ohlásit držitel rozhodnutí o registraci.[30] Podle Zákona o veřejném zdravotním pojištění 

se maximální cena výrobce léčivého přípravku stanovuje tzv. vnější cenovou referencí. 

To znamená, že je určena na základě cen těchto přípravků v různých předem určených 

zemích Evropské unie, pochopitelně za předpokladu, že je v těchto státech přípravek na 

trhu. Maximální cena výrobce je pak průměrem tří nejnižších nalezených cen tohoto 

přípravku.[31]  Dále  cenu  léčivých  přípravků  reguluje  Ministerstvo  zdravotnictví,  a  to 

prostřednictvím  Cenového  předpisu,  jenž  určuje  horní  hranici  obchodní  přirážky, 

o kterou se dělí distributor a lékárna. Ministerstvo financí nakonec stanovuje výši daně 

z přidané hodnoty.[30]

Pokud je léčivý přípravek hrazen ze zdravotního pojištění, ovlivňuje cenu, kterou 

za  něj  zaplatí  pacient,  ještě  úhrada  zdravotní  pojišťovny.  Výši  a  podmínky  úhrady 

stanovuje  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  a  to  po  pečlivém  posouzení  terapeutické 

účinnosti a bezpečnosti přípravku, závažnosti onemocnění, které je jím léčeno, a mnoha 

dalších  kritérií,  včetně  hodnocení  finančního  dopadu na zdravotní  pojištění  při  jeho 

použití. Úhrada za léčivý přípravek je vždy poskytnuta na základě lékařského přepisu.[31]

Doplatek pacienta je tedy rozdílem mezi finální cenou přípravku a jeho úhradou 

ze zdravotního pojišťění.[14]  Co se týká výše finančních prostředků pocházejících přímo 

ze soukromých zdrojů pacientů, patří Česká republika k zemím s nejnižší spoluúčastí 

vůbec. Například v roce 2013 byl podíl financování zdravotní péče přímo domácnostmi 

v České republice 15 %, tedy o čtyři procenta méně, než byl toho roku průměr zemí 

Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.[32]

26



Faktorem, který značně snižuje náklady na léčivé přípravky,  je už výše zmíněná 

existence generických léčivých přípravků. Jejich cena bývá výrazně nižší, než je tomu 

u originálních přípravků, a to o 20 až 80 %. Je to dáno jednak tím,  že po vypršení 

patentové  ochrany  originálního  léčivého  přípravku  se  dostává  na  trh  často  větší 

množství konkurenčních generik. Dále pak tím, že generickým firmám odpadá velice 

drahé klinické zkoušení, což výrazně sníží náklady na uvedení generických přípravků na 

trh oproti těm originálním.[14]

Cena jako součást marketingového mixu lékárny

Lékárna  funguje  jako  samostatný  ekonomický  subjekt  a  je  tak  financována 

především z prodeje svého sortimentu. Oproti podnikům s nezdravotnickou orientací je 

však její zisk specificky omezen, a to především stanovením maximálních obchodních 

přirážek,  kterými  je  regulována  finální  cena  některých  léčivých  přípravků.[33]  Platby 

za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky hrazené ze zdravotního pojištění obdrží 

lékárna  zpravidla  až  po  delší  době,  nejdříve  následující  měsíc  poté,  kdy  peníze 

po pojišťovně nárokuje.[1] 

Služby,  které  jsou v lékárně  poskytovány,  jsou ze zdravotního pojištění  hrazeny 

pouze  dvě,  a  to  výkon  výdeje  léčivého  přípravku  za  recept  a  taxa  laborum.  První 

z uvedených zahrnuje výkon výdeje léčivého přípravku za recept, základní dispenzace a 

související administrativy stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.  „Vykazuje  

se  současně  s  vydáním léčivého  přípravku,  plně  či  částečně  hrazeného  z  veřejného  

zdravotního pojištění, pojištěnci za základní odbornou dispenzační práci farmaceuta při  

výdeji léčiva na recept a současně za administrativní práci spojenou s tímto výdejem“.
[34] Pro rok 2017 je úhrada tohoto výkonu stanovena na 13 Kč za recept. [35] Taxa laborum 

je  výraz,  který  označuje  odborný  lékárnický  výkon  při  přípravě  individuálně 

připravovaných léčivých přípravků. [36] 

Vzhledem  k tomu,  že  léčivé  přípravky  jsou  regulované  pouze  maximálními 

částkami,  za  které  mohou  být  v lékárně  prodány,  mohou  si  jednotlivé  lékárny 

konkurovat  prostřednictvím  redukce  doplatků  za  konkrétní  léky.  Učiní  tak  buď 

jednoduše snížením své obchodní přirážky,  nebo tím,  že získají  přípravek výhodněji 

od distributora. Ten totiž může lékárnám nabízet přípravky za různé ceny regulací své 

obchodní přirážky. Uvedený fakt napomáhá velkým řetězcům s množstvím lékáren a 

vede k situaci, kdy neřetězcové lékárny tvoří aliance ve snaze vyjednat si u distributora 
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výhodnější  ceny  přípravků.[37]  Stoupá  i  počet  lékáren,  které  tvoří  pevný  řetězec. 

Na konci roku 2015 byl jejich podíl na českém trhu více než 21 %.[38]

Distribuce (angl. Place)

Podle Zákona o léčivech se  „distribucí léčiv rozumí všechny činnosti  sestávající  

z obstarávání,  skladování,  dodávání,  včetně  dodávání léčiv v  rámci  Evropské  unie  a  

vývozu  do  jiných  zemí  než  členských  států,  a  příslušných  obchodních  převodů  

bez ohledu na skutečnost, zda jde o činnost prováděnou za úhradu nebo zdarma“.[21] 

Zde  je  vidět  významný  rozdíl  oproti  obecné  teorii  distribuce  jako  složky 

marketingového mixu. V té totiž distribuce zahrnuje cestu produktu až ke konečnému 

spotřebiteli.[8]  Legislativa  však  explicitně  uvádí,  že  do  farmaceutické  distribuce  tato 

složka  (tedy  výdej  léčivých  přípravků  a  prodej  vyhrazených  léčivých  přípravků) 

nespadá.[21]

Distribuci  lékárenského  sortimentu  zajišťují  firmy,  které  odebírají  od  výrobců 

zboží,  jehož  prodej  buď  přímo  realizují,  nebo  provozují  sklady,  ze  kterých  poté 

produkty  rozprodávají  odběratelům.  Výhod  plynoucích  z tohoto  systému  je  hned 

několik. Výrobcům odpadají náklady na distribuci menším odběratelům. Přímo dodávají 

své  zboží  jen  lukrativním  velkým  (například  nemocničním)  lékárnám,  jež  zajišťují 

odbyt  větších zásob.  Výhodou pro odběratele  je  skutečnost,  že  distributoři  soustředí 

ve svých skladech zboží od mnoha výrobců a jsou schopni jej dodat většinou během 

24 hodin.[39] Distributoři si k produktům účtují obchodní přirážku, která, je-li regulovaná 

maximální výší, je poté celkově rozdělena mezi distributora a lékárnu. [40] Nutno ještě 

podotknout,  že  distributorem  léčivých  přípravků  může  být  pouze  držitel  povolení 

k distribuci,  které  vydává  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv.  Při  dodržení  podmínek 

stanovených Zákonem o léčivech a Vyhláškou o výrobě a distribuci léčiv,  může být 

distributorem i lékárna.[21,41]

Správná distribuční praxe je pojem, který označuje soubor pravidel zajišťujících, 

aby  se  distribuce  léčiv  a  pomocných  látek  uskutečňovala  v souladu  s požadavky 

na jejich  kvalitu  a  s příslušnou  dokumentací.[21]  Jakost,  účinnost  a  bezpečnost 

distribuovaných  léčivých  přípravků  zajišťuje  i  řízení  rizik  v oblasti  distribuce  léčiv. 

Jedná se o systematický proces,  ve kterém jsou hodnoceny a kontrolovány všechny 

rizikové faktory, jež by mohly mít dopad na kvalitu léčivých přípravků. Jeho postupy 

jsou založeny na vědeckých poznatcích a zkušenostech.[42]

28



Pokud ale rozšíříme pojem distribuce nad rámec legislativního vymezení, začne se 

týkat  i konečných  spotřebitelů,  v případě  farmaceutické  distribuce  tedy  pacientů 

navštěvujících lékárnu. Lékárenská síť není v České republice nijak regulovaná a její 

rozložení  je  značně  nerovnoměrné.  Kumulace  lékáren  je  výrazně  vyšší  ve  větších 

městech,  naopak  v malých  obcích  a  na  venkově  je  zabezpečení  lékárenské  péče 

nedostatečné. A to i přesto, že v posledních letech počet zařízení lékárenské péče stále 

stoupá. Zatímco v roce 2008 bylo na území České republiky 2 566 lékáren, o pět let 

později to bylo už 2 796. Z původních 4 079 obyvatel, kteří připadali na jednu lékárnu 

v roce 2008, jejich průměrný počet v roce 2013 klesl na 3 760.[18,20]

Podle studie provedené na reprezentativním vzorku české populace starší patnáct let 

je hlavním motivačním faktorem při výběru lékárny blízká vzdálenost lékárny. Až pak 

následuje osobní zkušenost a finanční výhodnost nákupu. Z této informace vyplývá, že 

rozložení a umístění zařízení lékárenské péče je podstatný faktor, který velmi ovlivňuje 

fungování a příjmy lékáren.[43]

Propagace (angl. Promotion)

Význam  propagační  složky  marketingového  mixu  je  ve  zdravotnickém  a 

farmaceutickém sektoru obdobný jako v kterékoliv jiné oblasti. I zdravotnické zařízení 

potřebuje  nějakým  způsobem  vyhledávat  a  oslovovat  své  potenciální  klienty  a 

konzumenty zdravotní péče, a to svých hmotných i nehmotných produktů.[15] Propagace 

v sektoru zdravotnictví zahrnuje všechny již zmíněné složky komunikačního mixu, tedy 

reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, práci s veřejností a jiné, které jsou ve větší či 

menší míře odlišné od běžného trhu.[14]

Nejvíce patrná je asi legislativní regulace reklamy na léčivé přípravky, o které již 

bylo pojednáno výše.

Dalším  specifikem  především  farmaceutického  trhu  je  význam  značky  a  její 

„positioning“. Značku obecně definuje Americká marketingová asociace jako jméno, 

výraz, design, symbol nebo jiný znak, který jednoznačně identifikuje zboží nebo služby 

jednoho jejich výrobce či poskytovatele a odlišuje je tak od jiného zboží a služeb. [44] 

„Positioning“  značky zase označuje způsob, jakým je značka vnímána potenciálními 

spotřebiteli. Vyjasňuje její podstatu, ukazuje, v čem je její produkt na trhu jedinečný, a 

umisťuje značku v myslích spotřebitelů.[4]

Ve farmacii  je  však  význam značky obecně  o  něco nižší  než  je  tomu  v jiných 

segmentech podnikání.  V centru pozornosti zde totiž často stojí soubor fyzikálních a 
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chemických  vlastností,  kterými  daný  produkt  (v  tomto  případě  léčivý  přípravek) 

ovlivňuje  lidské  zdraví.  Důležitost  vytvoření  silné  značky  je  mezi  výrobci  často 

poněkud  podceňovaná.  Je  to  proto,  že  v době  před  uplynutím  patentové  ochrany 

originálního léčivého přípravku, kdy má na trhu výsadní postavení, není role značky tak 

podstatná. Její význam se objevuje až ve chvíli, kdy patentová ochrana skončí a na trhu 

se  objeví  konkurenční  generické  přípravky.  Pro  generika  je  pak  mnohem obtížnější 

vytvořit  silnou  značku  proto,  že  jejich  hlavní  přínos,  totiž  účinnost,  je  srovnatelný 

s jiným  generickým  i  originálním  přípravkem.  Přitom  z existence  zavedené  značky 

plyne  mnoho  výhod.  Je  to  jednak  skutečnost,  že  je  možné  jejím  prostřednictvím 

vybudovat dlouhodobý vztah se spotřebitelem. Silná značka léčivého přípravku rovněž 

dokáže ovlivňovat chování a cítění lidí a tím vytvářet i placebo efekt při jejich léčbě. [14] 

Jak silný je efekt značky například analgetik dokázala studie, ve které bylo podáváno 

placebo označené jako originální přípravek s ibuprofenem a vedle něj placebo označené 

jako  jeho  generikum.  Druhý  z nich  vyvolával  výraznější  nežádoucí  účinky než  ten, 

o kterém si účastníci výzkumu mysleli, že jde o originál.[45]

Další  zvláštností  komunikačního  mixu  ve  zdravotnictví  je  význam  komunikace 

samotné. Vzhledem k tomu, že péče o zdraví je bezesporu vysoce citlivá problematika, 

velký  vliv  na  spokojenost  pacientů  a  ve  finále  tak  i  na  prosperitu  zdravotnického 

zařízení,  má postoj  jeho zaměstnanců ke klientům. Je známo,  že zatímco spokojený 

jedinec informuje o svém poznatku tři lidi, nespokojený člověk o negativní zkušenosti 

poreferuje až deseti svým známým.[15] Důležitost komunikace ve zdravotnictví spočívá 

i v  tom,  že  spotřebitel  v tomto  případě  často  nedisponuje  potřebnými  znalostmi  a 

zkušenostmi  a  není  tedy  většinou  sám  schopen  vyhodnotit  efektivitu  a  finanční 

výhodnost  konkrétních  postupů  nebo  přípravků,  jež  mu  jsou  nabízeny.  O  to  větší 

zodpovědnost  a  vliv  má  zde  odborník,  tedy  poskytovatel  služby  nebo  zboží,  jehož 

doporučení  je  mnohdy  pro  pacienta  stěžejní.[46] Díky  této  skutečnosti  je  zřejmé,  že 

osobní  prodej  uskutečňovaný  reprezentanty  různých  firem,  kdy  poskytovatelům 

zdravotní  péče  nabízejí  své  výrobky  a  technologie,  je  jedním  ze  základních  pilířů 

marketingové komunikace.[14]
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C-Mix

V souvislosti  s marketingovým  mixem  stojí  za  zmínku  i  koncepce  Lubomíra 

Exnera, který jeho původní 4P zaměňuje za nové pilíře, jež označuje jako C-mix. Tuto 

teorii aplikuje mimo jiné na marketing zdravotnických zařízení, kterým tak podle něj 

může pomoci lépe obstát v narůstajícím konkurenčním prostředí. Exner vnímá celý mix 

jako  určitý  cyklus  čtyř  složek,  které  označuje  následovně:  zákaznické  hodnoty 

(angl. Customer Values), komunikace (angl. Communication), způsob, vhodnost nebo 

pohodlí při předávání služby (angl. Convenience) a náklady (angl. Costs). Podle této 

teorie není pro pacienta důležitá zdaleka jen kategorie zákaznických hodnot (v tomto 

případě například lékařský zákrok), ale i kvalita komunikace, způsob jejich předávání a 

hodnota nákladů, jež jsou za ně vynaloženy. Veškeré složky tohoto mixu by na sebe 

měly v uvedeném pořadí navazovat a tím na konci vytvořit takovou celkovou hodnotu, 

za kterou bude pacient ochoten adekvátně zaplatit.[13]

Všechny tyto oblasti je zároveň důležité průběžně analyzovat a hodnotit. Jedině tak 

lze  nejlépe  dosáhnout  spokojenosti  potenciálních  i  reálných  klientů  a  tím  zajistit 

dlouhodobou prosperitu zdravotnického zařízení.[47]

1.2.4 Etika marketingu ve zdravotnictví

Existují  názory,  podle  kterých  není  morální  implementovat  marketing  jako 

prostředek ke zvýšení prodeje a zisku do medicínských oborů. V tomto případě je ale 

třeba  rozlišovat  mezi  medicínou  a  zdravotnictvím.  Zatímco  medicína  je  vědní  obor, 

jehož posláním je chránit a zlepšovat zdraví a zdravotní uvědomění lidí, zdravotnictví je 

součástí ekonomiky a jako takové pro své fungování ekonomické přístupy potřebuje.[13] 

Tvrzení,  že  pouze  pokud  jsou  finanční  zdroje  správně  alokovány,  dokážou  přinést 

společnosti co největší užitek, tedy ve zdravotnictví platí více než kdekoliv jinde.[16] 

Zdravotnické zařízení, které je podnikatelským subjektem, má ke své činnosti úplně 

stejnou motivaci jako jakákoliv jiná firma, a to generovat zisk. Pouze pokud je schopno 

efektivně hospodařit,  dokáže v konkurenčním prostředí trhu obstát  a vykonávat  svou 

zdravotnickou funkci.  Spokojený zákazník zde není  cílem, nýbrž prostředkem, který 

fungování podniku umožňuje.[13] 

Oproti  nezdravotnickým  sektorům  podnikání  se  ve  zdravotnictví  dosahuje 

spokojenosti  klienta  poněkud  jinými  prostředky.  Ty  kladou  zvýšené  požadavky 

především  na  schopnost  komunikace.  Pacient  se  ve  vztahu  ke  zdravotníkovi  ocitá 
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v závislém postavení, ve kterém potřebuje nejen náležitou péči, ale i projev pochopení, 

přijetí a spoluúčasti. Zdravotnický pracovník je stejně tak poskytovatelem služby, jako 

zástupcem pomáhající  profese. Jsou na něj proto kladeny odlišné nároky než na jiné 

pracovníky.  Tato skutečnost by mohla vést k otázce jejich finančního ohodnocování. 

I zde je ovšem nutno uvažovat ekonomicky a uvědomit si, že i zdravotnický pracovník 

potřebuje náležitý výdělek, minimálně k tomu, aby mohl svou práci vůbec vykonávat.[48]

Legislativně je etika marketingu ve farmacii upravena Zákonem o regulaci reklamy, 

o kterém bylo již pojednáno výše. Zákon o ochraně spotřebitele navíc ve své příloze 

mezi klamavé obchodní praktiky řadí nepravdivé prohlášení, že  výrobek nebo služba 

může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení.[49] Etiku ve zdravotnictví navíc 

upravují normy jednotlivých stavovských organizací formou etických kodexů. Jedním 

z nich je i Etický kodex České lékárnické komory, který je závazný pro všechny její 

členy2 a jeho porušení může být Komorou disciplinárně trestáno. Vedle požadavků jako 

je  mlčenlivost,  kolegialita  nebo  svědomitost  při  práci  lékárníka  obsahuje  kodex 

i stanovy,  jež řeší  tržní  problematiku  tohoto  povolání.  Lékárník  má  například  právo 

propagovat  svou  lékárnu,  ale  ne  způsobem,  jenž  by  porušoval  ostatní  normy  nebo 

snižoval  důstojnost  lékárenského  stavu.  Zároveň  je  povinen  zajišťovat  soustavnost 

zdravotnické  péče  a  v případě  nutnosti  odkázat  pacienta  na  jinou,  byť  konkurenční, 

lékárnu.  Dalším  důležitým  bodem  je  povinnost  respektovat  právo  pacienta  na 

svobodnou volbu léčby a poskytnout mu pravdivé informace způsobem, který je pro něj 

srozumitelný.[50] 

V lékárenství je věčným problémem rozpor, v němž stojí na jedné straně lékárník 

jako zdravotnický pracovník a na straně druhé jeho zaměstnavatel, tedy majitel lékárny, 

jehož podnikatelským záměrem je generovat zisk. Poskytování odborného poradenství, 

jež  je  vyžadováno  po  farmaceutovi  legislativně  i  eticky,  přitom  vyžaduje  poměrně 

mnoho  času.  Lékárník  pak  musí  ve  chvílích,  kdy  před  ním stojí  fronta  zákazníků, 

rozhodnout, kolik času má věnovat poradenství ohledně jejich medikace. V případě, že 

se nepřizpůsobí aktuálním podmínkám, hrozí,  že pacienti  začnou odcházet  a lékárna 

tedy  přijde  o  zisk.  Záleží  tak  na  managementu  jednotlivých  lékáren,  do  jaké  míry 

podporuje své zaměstnance při poskytování odborných informací. Další skutečností, jež 

může ovlivňovat profesionalitu lékárníků, je oceňování farmaceutů za vyšší efektivitu 

prodeje vybraných produktů, ke kterému dochází v některých, především řetězcových, 

2 Členství  v České  lékárnické  komoře  je  povinné  pro  všechny  farmaceuty  vykonávající  povolání 

lékárníka.
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lékárnách. I v tomto případě by měl lékárník stavět svou odbornost nad ekonomické 

zájmy své i svého nadřízeného. Odborné poradenství by z odborného i etického hlediska 

mělo v lékárně jednoznačně převažovat nad jinou činností a majitelé lékáren by měli 

tuto činnost u svých zaměstnanců podporovat a upřednostňovat.[51]

I v pořadí první pravidlo Kodexu České lékárnické komory,  totiž klást  prospěch 

pacienta  nad  své  vlastní  zájmy,  staví  odborné  hledisko  lékárenské  péče  nad  tržní 

motivaci této profese.[50]
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1.3 Marketing na internetu a sociálních sítích

1.3.1 Web 2.0 a jeho využití ve zdravotnictví

Podle definice České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy se 

pojmem web 2.0 rozumí souhrn technologií a služeb, jež prostřednictvím vzájemných 

interakcí v rámci komunity umožňují svým uživatelům vytvářet obsah webu a sdílet jej 

s dalšími uživateli nebo členy komunity.[52]  Hlavními znaky webu 2.0 je tedy vzájemná 

interakce uživatelů a fakt, že jeho obsah je uživateli přímo vytvářen.[53]

Web 2.0 je mimo jiné definován existencí sociálních médií. Jedná se o technologie, 

které umožňují komunikaci a sdílení informací svých uživatelů. Příkladem sociálních 

médií  jsou  sociální  sítě  (např.  Facebook),  dále  systémy  pro  správu  obsahu  jako  je 

WordPress, aplikace pro sdílení fotografií a videí (YouTube) nebo stránky vytvářené 

společným úsilím jejich odběratelů (Wikipedie). Sociální média patří v současné době 

k preferovanému způsobu komunikace, zejména u mladých lidí.[54] Například v České 

republice má aktivní profil na sociální síti Facebook 4,46 milionů lidí. V roce 2021 je 

očekáván nárůst počtu českých uživatelů až na více než 5 milionů.[55] 

Pojem web 2.0 se váže k termínu zdraví 2.0 (angl. Health 2.0), jenž označuje jeho 

využití  v oblasti  zdravotnictví,  péče  o  zdraví  apod.  V praxi  to  funguje  tak,  že  lidé 

vytvářejí virtuální komunity, v rámci nichž sdílí navzájem své zkušenosti, informují se 

o průběhu léčby konkrétních obtíží a také se vzájemně psychicky podporují.[56]  Právě 

potřeba sociální  podpory je jednou z hlavních motivací  využívání  sociálních sítí  pro 

účely  péče  o zdraví.  Dále  je  to  získávání  informací  a  snaha  o  porovnání  svého 

zdravotního  stavu  se  stavem  jiných  lidí,  například  s ohledem  na  účinnost  léčebné 

metody.[2] Zdraví 2.0 zahrnuje i vytváření a využívání aplikací, které nějakým způsobem 

pomáhají pří péči o vlastní zdraví. Je to například aplikace na kontrolu glykémie diabetu 

1.  typu  nebo funkce,  jež slouží  pro kontrolu znamének,  podobně jako dermoskop u 

kožního lékaře.[56] 

Obecně je jako hlavní pozitivum konceptu zdraví 2.0 vnímána skutečnost, že více 

zapojuje pacienty do péče o své vlastní zdraví.[57]  A protože je využívání technologií 

obecně doménou spíše mladších jedinců, právě pro uspokojení jejich potřeb je žádoucí 

ze  strany  zdravotnických  zařízení  poskytovat  sociální  podporu  prostřednictvím 

sociálních médií.[58,59]
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Nejen pacienti, ale i zdravotničtí odborníci mohou čerpat ze širokých možností, jež 

poskytuje systém 2.0. Sociální sítě využívají například studenti farmacie pro kontakt se 

svými budoucími kolegy a ti zase v rámci uzavřených skupin využívají možnost rychlé 

interakce a sdílení  odborných informací  mezi  sebou navzájem. V neposlední  řadě se 

od veřejných lékárníků,  více  než  například  od  praktických  lékařů,  očekává  zapojení 

do odborného  poradenství  i  prostřednictvím  sociálních  médií,  podobně  jako  běžně 

probíhá v lékárnách.[57] Veřejné informační systémy, jako je například Wikipedie, jsou 

zdravotnickými odborníky využívány buď pro získání odkazů na původní informační 

zdroje, nebo přímo jako zdroj informací obvykle v případech, kdy dotyčný potřebuje 

okamžitě získat obecné informace o tématu, jež je mu naprosto cizí.[60]

Ze svého principu,  totiž otevřené možnosti  sdílet  informace,  jsou sociální  média 

špatně regulovatelné systémy. Proto řada organizací, jež prostřednictvím nich nějakým 

způsobem pracuje,  přijímá regulace  napomáhající  etické  a  legislativně  nepostižitelné 

činnosti.  Patří mezi ně například prohlášení o zřeknutí se práv, pravidla pro správné 

zacházení s autorskými právy a nařízení zajišťující ochranu osobních údajů.[61]

1.3.2 Využití sociálních médií v marketingu zdravotnických zařízení

Pokud  v současné  době  nemá  firma  na  internetu  své  stránky  s  informacemi 

o nabízených  službách,  jako  by  neexistovala.  Většina  zákazníků  totiž  dnes  používá 

k získání prvotních informací právě internet a alespoň základní fungování na této úrovni 

je stěžejní nejen pro velké firmy,  ale i pro malé živnostníky.[62] Využívání sociálních 

médií navíc umožňuje firmě vytvořit komunitu, jejíž členové budou ochotní zapojit se 

do marketingové komunikace přímo, na rozdíl od tradičních marketingových nástrojů, 

jež  komunikují  s potenciálním  zákazníkem  povětšinou  jednostranně.[63] Přesto  je 

fenomén sociálních sítí podniky v České republice celkem podceňován. Podle studie, 

jejíž autoři hledali odkazy na sociální sítě na webových stránkách 4 584 podniků, pouze 

28%  webů  těchto  firem  obsahovalo  odkaz  na  Facebook  a  jen  8%  na  profesní  síť 

LinkedIn.[64] 

V sektoru poskytování zdravotních služeb je využívání tohoto druhu propagace více 

než  opodstatněné.  Jak  už  bylo  uvedeno,  zavedení  takových  možností  komunikace 

s reálnými  či  potenciálními  pacienty  není  pouze  efektivním  způsobem  marketingu 

zdravotnických  zařízení,  je  to  i  cesta  ke  zlepšení  kvality  poskytovaných  služeb 

vytvořením lepší sociální podpory zákazníků těchto firem.[59] 
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Co se týká veřejných lékáren,  i  ty mohou z využívání  sociálních  sítí  profitovat. 

Založení profilů a stránek na většině těchto médií je zdarma a je to tedy dobrá příležitost 

přiblížit se svým zákazníkům. Zároveň se jedná o možnost dalšího profesního uplatnění, 

kdy farmaceutičtí  profesionálové  mohou prostřednictvím sociálních  sítí  šířit  směrem 

k pacientům odborné informace o užívání léků, zdravém životním stylu apod.[65]

Je zřejmé,  že nové technologie  nabízejí  lékárníkům možnost  nových profesních 

příležitostí  s  širokým využitím – od propagace a marketingu až po moderní  způsob 

edukace laické veřejnosti.[66]
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2 Praktická část

Praktická část této práce sestává ze dvou pasáží. První je dotazníkové šetření, jež 

získává informace od respondentů o jejich determinantách výběru lékárny, dále zjišťuje 

jejich názor na jednotné doplatky, marketing lékáren, a důležitost prezentace lékáren na 

internetu  a  sociálních  sítích.  V rámci  druhé  části  výzkumu  byla  realizována 

marketingová kampaň malé neřetězcové lékárny v Berouně, jejíž součástí byla změna 

podoby  propagace,  vytvoření  nových  webových  stránek  a  facebookové  stránky. 

Úspěšnost kampaně byla následně vyhodnocena několika různými způsoby.
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2.1 Marketing lékáren

2.1.1 Cíl

Cílem této části práce bylo zanalyzovat názor pacientů na marketingové aktivity 

lékáren, dále postihnout míru, jakou jsou těmito aktivitami při nákupu a výběru lékárny 

ovlivňováni, a v neposlední řadě získat informace o konkrétních akcích, které využívají. 

Výzkum také zjišťoval, do jaké míry vnímají občané prezentaci lékáren na internetu a 

sociálních sítích jako důležitou a zda sledují webové a facebookové stránky některých 

lékáren. Díky těmto informacím byl posléze definován význam marketingu pro lékárny 

a zhodnocena důležitost komunikace lékáren na internetu.

2.1.2 Metodika

Sběr  dat  probíhal  prostřednictvím  anonymního  dotazníku.  Ten  byl  vyhotoven 

ve dvou verzích – papírové a elektronické. Elektronická verze dotazníku byla vytvořena 

pomocí webové aplikace společnosti Google – Formuláře Google Docs. Papírová verze 

byla vytvořena v programu Microsoft Word (viz Příloha 1).

Dotazník

Dotazník „Marketing lékáren“ byl  rozdělen na tři  části.  První a druhá část  byly 

u obou verzí stejné a výsledky byly společně i analyzovány. Třetí část se vyskytovala 

pouze  v papírové  podobě,  a  to  vzhledem  k charakteru  otázek  a  způsobu  distribuce 

dotazníku.

První část dotazníku (otázky 1–9) zjišťovala základní charakteristiku respondentů, 

jako je  jejich věk,  pohlaví,  dosažené  vzdělání  a  obecně návštěvnost  lékáren,  včetně 

průměrných měsíčních útrat, četnosti a počtu navštěvovaných lékáren. Poslední otázka 

se týkala faktoru, podle něhož respondenti rozhodují o výběru lékárny.

Druhá  část  dotazníku  (otázky  10–21)  obsahovala  dotazy  ohledně  marketingu 

lékáren.  Respondenti  měli  uvést,  zda  se  účastní  nějakého  lékárenského  věrnostního 

programu,  popřípadě  kolika,  zda  v lékárnách  využívají  marketingové  akce  a  co  si 

obecně o tomto typu propagace lékáren myslí. Dále vyjadřovali svůj názor na případné 

zavedení  jednotných  doplatků  za  léčivé  přípravky  vázané  na  recept  a  v posledních 
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otázkách uváděli,  jak hodnotí  důležitost  prezentace lékárny na internetu a sociálních 

sítích. 

Třetí část dotazníku (otázky 22–31) se nacházela pouze v jeho papírové verzi a byla 

předkládána  výhradně respondentům přímo v lékárně.  Týkala  se  vztahu  respondentů 

k lékárně Beta a názoru na její marketingové aktivity. Výsledky z této části dotazníku 

budou analyzovány v části práce věnované marketingové kampani lékárny Beta.

Sběr dat

Vlastní sběr dat byl  uskutečněn v průběhu čtyř  týdnů, v termínu od 16. 1. 2017 

do 12. 2. 2017. Pro každou verzi dotazníku byla data sbírána jiným způsobem.

Elektronické  verze  dotazníku  byla  distribuována  prostřednictvím  Facebooku  a 

vybraných  webových  stránek.  Na  Facebooku  byl  odkaz  na  dotazník  umístěn 

na stránkách zabývajících se léky a životním stylem, a to přímo prostřednictvím správců 

stránek.  Konkrétně  se  jednalo  o  stránky  „Co  Vám  lékárník  neřekne“ a „Léky-

poradna.cz“.[67,68] Odkaz  byl  se  souhlasem  správce  vložen  i  do  uzavřené  skupiny 

„BerounMaminkám“, která je určena berounským matkám. Dále byl odkaz na dotazník 

umístěn  na  diskusních  fórech  určených  matkám  a  těhotným  ženám.[69] Jednalo  se 

o webové stránky „eMimino.cz“, „Modrý koník“ a „maminka.cz“.[70,71,72]

Výběr webových a facebookových stránek, na něž byl umístěn odkaz na dotazník, 

proběhl s ohledem na jejich tematické zaměření. Předpokladem byla úvaha, že uvedené 

stránky sdružují jedince, kteří se aktivně zajímají o zdraví a zdravý životní styl, v této 

problematice se do jisté míry orientují a budou ochotní vyplnit dotazník, který se oblasti 

zdravotnictví týká.

Papírová  verze  dotazníku  byla  předkládána  k vyplnění  osobně  přímo  v lékárně 

Beta.  O vyplnění  dotazníku  byli  požádáni  všichni  zákazníci  na  jednom  určeném 

výdejním místě,  a to každý všední den od 9:00 do 12:00 hod. Respondenti  dotazník 

vyplňovali  sami  u  stolu,  stranou  od  výdejních  míst.  Pokud  se  necítili  schopní 

samostatně  dotazník  vyplnit,  byly  jim  otázky  a  možné  odpovědi  předčítány  a  jimi 

vybrané odpovědi byly zaznamenány autorkou výzkumu. Odpovědi byly koncipovány 

jako otevřené, polootevřené a uzavřené, vždy podle charakteru konkrétních otázek.
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Návratnost

Co se  týká  papírové  verze  dotazníku,  během šetření  bylo  osloveno  dohromady 

318 zákazníků lékárny Beta. Dotazník odmítlo vyplnit 137 z nich (43,1 %). Vyplnilo jej 

181 oslovených (56,9 %). Následně bylo 15 vyplněných dotazníků ze šetření vyřazeno 

pro neúplnost  a  celková non-respondence tedy stoupla na 47,8 %. Respondence tak 

činila 166 dotazníků, což je 52,2 % z celkového počtu oslovených zákazníků.

Návratnost  elektronické  verze  dotazníku  byla  celkem  345  vyplněných  souborů. 

Z toho 9 (2,6 %) bylo následně vyřazeno pro neúplnost odpovědí. Celková návratnost 

elektronické verze dotazníku tedy činila 336, tedy 97,4 %.

Analýza dat

V období od 13. 2. 2017 do 19. 3. 2017 bylo provedeno vkládání dat do PC, jejich 

třídění,  validace  a  základní  analýza.  Každý  vyplněný  dotazník  prošel  optickou 

kontrolou, kdy byla posuzována logická návaznost odpovědí a kompletnost vyplnění. 

Celkem bylo vyřazeno 9 elektronických souborů a 15 papírových dotazníků, které byly 

následně připočítány k celkové non-respondenci. 

Ke zpracování výsledků této části práce byly sloučeny odpovědi prvních dvou částí 

dotazníku obou jeho verzí. Celkový počet respondentů tedy činil 502.

K výpočtům statistik  a  tvorbě grafů a tabulek  bylo  využito  programů Microsoft 

Excel a Microsoft Word.
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2.1.3 Výsledky

Základní charakteristiky respondentů

Obecné  charakteristiky  respondentů,  konkrétně  jejich  pohlaví,  věk  a  dosažené 

vzdělání, ukazuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 Základní charakteristiky respondentů (N=502)

 N=502 (%)
Pohlaví
Muži 97 (19,3)
Ženy 405 (80,7)

Věk

15–24 let 54 (10,8)

25–34 let 139 (27,7)

35–44 let 128 (25,5)

45–54 let 48 (9,5)

55–64let 51 (10,2)
65 let a více 82 (16,3)

Dosažené vzdělání
Základní 19 (3,8)
Vyučen/a 53 (10,6)
Středoškolské 217 (43,2)
Vysokoškolské 213 (42,4)

Četnost návštěvy lékáren, výdaje za léčiva a počet navštěvovaných lékáren

Tabulka 2 shrnuje odpovědi na otázky týkající se četnosti návštěvy lékáren, výdajů 

respondentů za humánní léčivé přípravky vázané na lékařský předpis a volně prodejné 

léčivé přípravky. 
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Tabulka 2 Četnost návštěvy lékáren a výdaje za humánní léčivé přípravky (N=502)

 N=502 (%)

Jak často navštěvujete lékárnu?  

Častěji než 1x týdně 26 (5,2)

3x–4x za měsíc 50 (10,0)

1x–2x za měsíc 175 (34,8)

1x–2x za 3 měsíce 171 (34,1)

Méně často než 1x za 3 měsíce 78 (15,5)

Nevím, nechci odpovědět 2 (0,4)

Jakou  částku  v  průměru  měsíčně  utratíte  za 

humánní léčivé přípravky na lékařský předpis?

  

Méně než 100 Kč 244 (48,6)

101 Kč–300 Kč 156 (31,1)

301 Kč–500 Kč 57 (11,3)

Více než 501 Kč 26 (5,2)

Nevím, nechci odpovědět 19 (3,8)

Jakou  částku  v  průměru  měsíčně  utratíte  za 

volně  prodejné  léčivé  přípravky  a  doplňky 

stravy?

  

Méně než 100 Kč 158 (31,5)

101 Kč–300 Kč 197 (39,2)

301 Kč–500 Kč 91 (18,1)

501 Kč–1000 Kč 36 (7,2)

Více než 1001 Kč 12 (2,4)

Nevím, nechci odpovědět 8 (1,6)

Graf  1 znázorňuje  odpovědi  respondentů  na  otázku,  kolik  lékáren  pravidelně 

navštěvují.  Pouze jednu lékárnu navštěvuje jen čtvrtina  dotázaných.  Téměř polovina 

z nich chodí pravidelně do dvou lékáren a necelých patnáct procent do tří. Více než tři 

lékárny  navštěvuje  pouze  6,4  %  respondentů.  Necelých  pět  procent  respondentů 

na otázku odpovědět buď nedokázalo, nebo nechtělo. 
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Graf 1 Počet navštěvovaných lékáren (N=502)

Determinanty výběru lékárny

Při odpovědi na otázku Co při výběru lékáren, které navštěvujete, upřednostňujete  

především? vybírali respondenti jednu z osmi následujících možných odpovědí:

a) osobní zkušenost (přístup personálu, poskytované služby apod.),

b) blízká vzdálenost a dostupnost lékárny,

c) nižší cena (slevy, akce, věrnostní programy),

d) doplňkové služby (rozvoz léků a jiného zboží),

e) možnost nákupu/objednání speciálního sortimentu,

f) je mi to jedno, lékárny vybírám náhodně,

g) nevím, nechci odpovědět,

h) něco jiného, uveďte:________________________________________________.

Pro analýzu výsledků byly některé odpovědi sloučeny do tří hlavních determinant 

výběru  lékárny.  První  z nich  je  Vzdálenost,  jež  v sobě  obsahuje  dopovědi  b) blízká 

vzdálenost a dostupnost lékárny a f) je mi to jedno, lékárny vybírám náhodně. Sloučení 

těchto  odpovědí  vychází  z premisy,  že  při  náhodném výběru  lékárny zamíří  jedinec 

do té  nejdostupnější.  Druhou  možností  je  potom  Osobní  zkušenost,  kam  spadají 

odpovědi  a)  osobní  zkušenost  (přístup  personálu,  poskytované  služby  apod.), 

d) doplňkové  služby  (rozvoz  léků  a  jiného  zboží) a  e)  možnost  nákupu/objednání  

speciálního  sortimentu.  Všechny  uvedené  možnosti  se  totiž  týkají  kvality 

poskytovaných služeb, která vede respondenta k pozitivní zkušenosti, na jejímž základě 
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lékárnu  opakované  vybírá.  Dalšími  možnými  determinantami  jsou  Nižší  ceny,  kam 

spadá odpověď c) nižší cena (slevy, akce, věrnostní programy). Odpovědi na otevřenou 

otázku h) něco jiného, uveďte:______ byly podle svého charakteru buď roztříděny do 

uvedených skupin, nebo zařazeny pod determinanty Jiná. Jak znázorňuje Graf 2, více 

než polovina dotázaných při  výběru lékárny upřednostňuje osobní  zkušenost,  kterou 

s lékárnou,  jejími  službami  a  personálem  má.  Třetina  respondentů  pak  uvedla,  že 

lékárnu vybírá podle toho, že je pro ně dobře dostupná. Dvanáct procent oslovených 

uvedlo jako faktor pro výběr lékárny finanční výhodnost nákupu.

Graf 2 Prioritní determinanty výběru lékárny (N=502)

Odpovědi  byly  následně  roztříděny  vzhledem  k pohlaví,  věku  a  nejvyššímu 

dosaženému  vzdělání  dotázaných.  Pro  potřeby  této  analýzy  byly  věkové  skupiny 

respondentů následující: skupina 15–24 let představuje studenty nebo mladé lidi stojící 

na počátku pracovní kariéry. Jejich priority při výběru lékárny jsou touto skutečností 

ovlivněny. Skupina respondentů 25–64 let jsou lidé v produktivním věku, starší 65 let 

poté  povětšinou  důchodci.  I  charakteristika  pomocí  dosaženého  vzdělání  byla 

zjednodušena, a to na skupinu jedinců se základním vzděláním nebo výučním listem a 

na skupinu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných respondentů.

Z  Tabulky  3 vyplývá,  že  muži  jsou  při  výběru  lékárny  více  ovlivněni  její 

dostupností (60,8 %) oproti ženám (51,1 %). Ty zase více než muži (30,9 %) preferují 
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osobní zkušenost, kterou s lékárnou mají (34,3 %). Jedinci ze skupin 15–24 let a 25–64 

let téměř stejnou měrou ovlivňuje při výběru lékárny její vzdálenost (55,6 % a 55,5 %). 

Respondenti  starší 65 let  už oproti  mladším jedincům vzdálenost  vnímají  méně jako 

prioritní (40,3 %). Výraznější rozdíly jsou u respondentů, kteří vybírají lékárnu podle 

nízkých cen a finanční výhodnosti nákupu. Zatímco pro skupinu lidí do 24 let věku to 

bylo jen v necelých čtyřech procentech případů, u jedinců od 25 do 64 let už relativní 

četnost této preference stoupla na 11,5 % a u seniorů starších 65 let to bylo už 19,5 %. 

Ve  skupině  respondentů  nižšího  dosaženého  vzdělání  byla  vyšší  četnost  prioritní 

determinanty nízkých cen (16,7 %) oproti středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaným 

jedincům (11,2 %). Ti zase více vybírají lékárnu podle její blízké vzdálenosti (54,4 %) 

oproti dotázaným se základním vzděláním nebo výučním listem (44,4 %). 

Tabulka 3 Prioritní determinanty výběru lékárny podle pohlaví, věku a vzdělání

Jednotné doplatky

Odpovědi na otázku zjišťující názor respondentů na případné zavedení jednotných 

doplatků  za  léčivé  přípravky  vázané  na  recept  ve  všech  lékárnách  České  republiky 

znázorňuje Graf 3. Z něho je patrné, že by s tímto opatřením zcela souhlasilo 41,2 % 

všech dotázaných a spíše by souhlasila necelá čtvrtina respondentů (24,9 %). Celkem 

jsou to  tedy téměř  dvě třetiny všech dotázaných.  Skoro dvacet  procent  respondentů 

na otázku  nedokázala  odpovědět,  7,8  %  oslovených  by  se  zavedením  jednotných 

doplatků  spíše  nesouhlasilo  a  4,4  % z nich  tuto  možnost  zcela  odmítá.  Necelá  dvě 

procenta respondentů nechtěla otázku zodpovědět.
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Graf 3 Názor na zavedení jednotných doplatků za léčivé přípravky vázané na recept (N=502)

Věrnostní programy lékáren

Dotaz na účast ve věrnostním programu některé lékárny zjišťoval, zda je dotázaný 

jedinec držitelem klientské karty jakékoliv lékárny. Pokud na otázku odpověděl „ano“, 

byl následně požádán o upřesnění počtu karet různých lékáren, jež vlastní. Jak ukazuje 

Graf  4,  více  než  polovina  (62,8  %)  respondentů  uvedla,  že  se  účastní  věrnostního 

programu některé lékárny. Žádnou klientskou kartu nevlastní 37 % dotázaných. Pouze 

jeden člověk (0,2  %) na  otázku  neodpověděl.  Co se týká  počtu  programů,  jichž  se 

respondenti účastní, více než třetina (35,5 %) všech dotázaných vlastní klientskou kartu 

jedné lékárny,  asi  pětina všech respondentů (21,5 %) má karty dvě, tří  programů se 

účastní 2,4 % dotázaných a více než tři klientské karty vlastní 1 % ze všech oslovených.
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Graf 4 Účast ve věrnostních programech lékáren (N=502)

Marketingové aktivity lékáren

Na otázky, zda sledují a využívají respondenti různé reklamní akce lékáren (např. 

aktuální slevy, věrnostní programy apod.), byly zaznamenány odpovědi, jež znázorňuje 

Graf 5. Zatímco uvedené akce sleduje čtvrtina celkového počtu dotázaných (25,1 %), 

o šest procent více lidí uvedlo, že jich využívá (31,3 %). Žádné akce nesleduje 73,3 % 

respondentů, ale že jich nevyužívá, uvedlo celkem 66,1 % oslovených. 

Graf 5 Reklamní akce lékáren (N=502)

O  zodpovězení  otevřené  otázky  zjišťující,  kterých  konkrétních  akcí  lékáren 

respondenti využívají, byli požádáni pouze ti, kteří uvedli, že některých akcí využívají. 
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Z těchto 157 jedinců odpověď uvedlo 123, tedy 78,3 %. Jejich odpovědi byly roztříděny 

do několika následujících skupin:

 slevy, které zahrnují různé sezónní a každoměsíční akce, dále slevy na produkty 

zmíněné v akčních letácích a televizních reklamách,

 věrnostní programy lékáren, jež sobě ukrývají kuponové akce, slevy na doplatky 

a body využitelné jako slevy na volně prodejný sortiment,

 konkrétní  zmíněné  doplňky  stravy  a  léčivé  přípravky,  případně  skupiny 

přípravků na určité obtíže (např. analgetika, antitusika apod.),

 množstevní bonusy, nejčastěji akce typu 1+1 zdarma apod.,

 uvedené konkrétní lékárny či lékárenské řetězce,

 skupina „Jiné“, jež obsahovala odpovědi jako například „akce 10 % každého 

10. dne v měsíci“, „doprava zdarma“, „dny lékáren“ či „placení poukázkami“.

V Grafu  6 jsou  uvedené  skupiny  odpovědí  dle  svého  zastoupení.  Jejich 

procentuální  vyjádření  se  váže  k počtu  respondentů,  kteří  odpovídali  na tuto  otázku 

(N=123). Z grafického vyjádření  je patrné,  že nejoblíbenější  akcí jsou mezi  pacienty 

obecně  slevové  nabídky  produktů  (tuto  výhodu  využívá  39  %  z nich),  následují 

věrnostní programy lékáren (25,2 %), dále jsou to konkrétní produkty,  které pacienti 

ve slevě  nakupují  (9,0 %),  a  nakonec  akce konkrétních  uvedených lékáren  (8,1 %). 

Ostatní akce, jež respondenti uvedli, měly v odpovědích zastoupení 8,1 %.

Graf 6 Konkrétní využívané akce lékáren (N=502)

Následně byli  respondenti  v dotazníku požádáni  o názor na situaci,  kdy v rámci 

cenové  konkurence  lékárny  přistupují  k různým  marketingovým  akcím,  slevám, 
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zavádění věrnostních programů apod. Výsledky jsou uvedené v Grafu 7. Uvedený jev 

hodnotí  téměř  polovina oslovených pozitivně  (19,5 % zcela  a  27,3 % téměř).  Spíše 

negativně jej  vnímá 14,1% respondentů a zcela  se nelíbí  více než sedmi  procentům 

respondentů (7,2 %). Téměř třetina dotázaných na otázku neodpověděla, buď proto, že 

oslovení nechtěli (2,6 %), nebo na problematiku nemají vyhraněný názor (29,3 %). 

Graf 7 Hodnocení marketingových akcí lékáren (N=502)

Graf 8 ukazuje, jak odpovídali respondenti na otázku, zda na ně mají tyto akce vliv 

při  výběru  lékárny.  Rozhodně  se  jimi  cítí  být  ovlivněno  6,4  %  oslovených.  Spíše 

ovlivňuje  téměř  čtvrtinu  z nich  (24,5  %).  41  %  respondentů  spíše  nepociťuje  vliv 

marketingu na svůj výběr lékárny a více než pětinu (22,3 %) neovlivňuje určitě. 1,6 % 

lidí na otázku nechtělo odpovědět a 4,2 % uvedlo, že odpovědět nedokáže. 
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Graf 8 Vliv marketingu na výběr lékárny (N=502)

Uvedené výsledky byly následně ještě zpracovány a uspořádány v grafické podobě 

(viz Graf 9), jež obsahuje sloučené výsledky z obou otázek, přičemž možné odpovědi 

obsahující  výrazy  „spíše“  a  „zcela“  zde  byly  sloučeny  z důvodu  lepší  přehlednosti 

výsledků. Z těch vyplývá,  že polovina jedinců ze skupiny,  jež hodnotí  marketingové 

aktivity lékáren jako pozitivní, je přesvědčena, že se jimi nenechává ovlivnit.  Z těch, 

kteří  jev vnímají  jako negativní,  se ovlivnit  nenechávají  asi  tři  čtvrtiny a  marketing 

ovlivňuje asi čtvrtinu z nich. Skupina respondentů, kteří na marketingové akce lékáren 

neprojevili  názor,  se  jimi  z větší  části  ovlivnit  nenechává.  Uvedená  procentuální 

vyjádření jsou vztažena k celkovému počtu respondentů.

Graf 9 Hodnocení a vliv marketingu lékáren (N=502)
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Prezentace lékáren na internetu

Poslední  společná  část  obou  verzí  dotazníku  obsahovala  otázky  na  důležitost 

prezentace  lékáren  na  internetu  a  využívání  webových  a  facebookových  stránek 

respondenty.

Na otázku  Je pro Vás důležitá prezentace lékárny na internetu (webové stránky,  

stránka  na  Facebooku  apod.)? byly  odpovědi  následující  (viz  Graf  10):  5,6  % 

dotázaných uvedlo, že internetovou prezentaci lékáren rozhodně jako důležitou vnímají, 

pro  17,5  %  je  spíše  důležitá.  Pro  necelou  třetinu  respondentů  (32,5  %)  je  spíše 

nedůležitá  a  pro  více  než  třetinu  (33,5  %)  rozhodně  nedůležitá.  Dvě  procenta 

oslovených na otázku odpovědět odmítla a 8,9 % nemá na problematiku názor.

Graf 10 Důležitost internetové prezentace lékáren (N=502)

I v rámci této otázky byly výsledky zpracovány ve zjednodušené variantě odpovědí, 

v tomto  případě  zredukovaných na  Důležitá,  Nedůležitá a  Nevím,  nechci  odpovědět, 

tentokrát  v souvislosti  s věkem  respondentů.  Procentuální  vyjádření  odpovědí  je 

vztažené  vždy  k uvedené  věkové  skupině.  Jak  je  vidět  na  Grafu  11,  v porovnání 

s ostatními věkovými skupinami respondentů hodnotí internetovou prezentaci lékáren 

jako důležitou nejvíce jedinců mladších 24 let (25,9 %). Ve věkové skupině 25–64 let 

tento počet klesá na 24 % a nejméně je to u oslovených nad 65 let. Ti zároveň v nejvyšší 

míře odmítli nebo nemohli otázku zodpovědět.
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Graf 11 Důležitost internetové prezentace lékáren v závislosti na věku (N=502)

Poslední dvě otázky zjišťovaly, zda respondenti sledují webové nebo facebookové 

stránky některých lékáren.  Z Grafu 12 je patrné,  že alespoň nějaké webové stránky 

sleduje  18,7  % zúčastněných.  Jak  lze  vyčíst  z  Grafu  13,  nějakou  stránku  lékárny 

na Facebooku sleduje 8,8 % oslovených. Žádnou facebookovou stránku nesledují více 

než dvě třetiny respondentů (66,7 %), 1,2 % na otázku neodpovědělo a zbytek uvedl, že 

nemá facebookový profil (22,7 %).

Graf 12 Dosah webových stránek lékáren (N=502)
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Graf 13 Dosah facebookových stránek lékáren (N=502)

2.1.4 Diskuze

Průměrná četnost návštěvy lékáren, výdaje za humánní léčivé přípravky

Data získaná z otázek týkajících se četnosti návštěvy lékáren a výdajů respondentů 

za  humánní  léčivé  přípravky  vázané  na  lékařský  předpis  a  volně  prodejné  léčivé 

přípravky, nebyla ve výsledcích práce detailně rozváděna. Lze z nich ovšem celkově 

usoudit  na  obecný  vztah  zúčastněných  respondentů  k lékárenské  péči.  Podle  údajů 

z Tabulky 2 zhruba jedna třetina z nich navštěvuje lékárnu v průměru 1x–2x za měsíc a 

další třetina ještě méně – 1x–3x za čtvrt roku. U poloviny všech oslovených byla částka, 

kterou měsíčně utratí za léčivé přípravky vázané na recept, nižší než 100 Kč, za volně 

prodejné léčivé přípravky pak utrácejí méně než 300 Kč za měsíc. Z uvedených dat lze 

usoudit, že zúčastnění jedinci nebyli povětšinou chronicky vážně nemocní, což ovšem 

odpovídá také převládající věkové skupině – od 25 do 34 let. 

Počet a výběr navštěvovaných lékáren, věrnostní programy

Skutečnost, že více než polovina respondentů navštěvuje pravidelně dvě lékárny a 

další  pětina  více  než  dvě,  naznačuje,  že  pacienti  obecně nepreferují  návštěvu jedné 

lékárny, ale jsou ochotni je pravidelně střídat. 

Výsledky  této  práce,  které  jako  prioritní  faktor  při  výběru  lékárny  uvádějí  její 

vzdálenost  a  snadnou  dostupnost  následovaný  osobní  zkušeností  klientů  lékárny, 

nekorespondují se skutečnými preferencemi pacientů zjišťovanými průzkumem názorů 
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reprezentativního  vzorku občanů České  republiky.  Podle  tohoto  výzkumu jsou totiž 

prioritními determinantami výběru lékárny obecně její vzdálenost a snadná dostupnost, 

na  druhém  místě  nižší  cena  nabízených  produktů  a  až  nakonec  osobní  zkušenost 

pacientů.[73] Rozdíly v odpovědích byly u respondentů dotazníku „Marketing lékáren“ 

pravděpodobně dány neochotou zodpovědět otázku pravdivě. Ve skutečnosti je finanční 

výhodnost nákupu pro pacienty pravděpodobně daleko podstatnější.

Vzhledem k dalším výsledkům této práce narůstá význam schopnosti lékárny nejen 

pacienta  oslovit,  ale  také  si  jej  následně  i  udržet.  K tomu  využívá  většina  lékáren 

klientských věrnostních programů, které se mezi pacienty těší velké oblibě. Více než 

polovina respondentů totiž uvedla, že se nějakého takového programu účastní. Pouze 

však necelé dvě třetiny z nich se účastní jen jednoho programu. Zbytek vlastní věrnostní 

kartu více  různých lékáren.  Podle studie společnosti  GfK, jež v polovině roku 2016 

prostřednictvím  dotazníkového  šetření  zjišťovala  postoje  zákazníků  k jednotlivým 

věrnostním programům a nabízeným benefitům, patří programy lékáren a drogistických 

řetězců k nejoblíbenějším vůbec. Obecně zákazníci od věrnostních programů očekávají 

především jednoduché používání a finanční úsporu při nákupu.[73] Výsledky této práce 

oblibu občanů ve věrnostních programech lékáren potvrzují.

Marketingové aktivity lékáren

V odpovědích na otázky,  jež zjišťovaly,  jak je obecně vnímán občany marketing 

lékáren a do jaké míry je ovlivňuje, byla patrná jistá nekonzistentnost. Přestože pouze 

čtvrtina oslovených uvedla, že reklamní akce lékáren nesledují, o více než pět procent 

respondentů  jich  údajně  využívá.  Dále  téměř  polovina  všech  oslovených  vnímá 

marketing lékáren celkově pozitivně, z této poloviny se však zhruba až padesát procent 

necítí  být  těmito  aktivitami  ovlivněno.  Na druhou stranu z  jedinců,  kteří  marketing 

lékáren  obecně  neschvalují,  jím  nejsou  ovlivněny  pouze  tři  čtvrtiny.  Existuje  tedy 

skupina  pacientů,  kteří  těmto  praktikám  sice  nejsou  nakloněni,  ale  cítí  se  jimi  být 

ovlivněni  při  výběru lékárny.  Uvedené rozpory dokazují,  že  se nad těmito  otázkami 

respondenti nezamýšleli příliš v souvislostech. Důvodem by mohl být fakt, že marketing 

(především  pokud  je  orientovaný  na  slevy  a  finanční  výhodnost  nákupu)  zasahuje 

zákazníky  často  podprahově  a  oni  poté  neuvažují  nad  reklamními  aktivitami  jako 

takovými a jejich vhodností, ani v oblasti zdravotnictví. To dokazuje i skutečnost, že 

na problematiku marketingu lékáren téměř třetina oslovených neměla vyhraněný názor.
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Soustředěnost pacientů na finanční hledisko lékárenské péče reflektuje i skutečnost, 

že  mezi  uváděnými  využívanými  akcemi  se  vyskytovaly  v drtivé  většině  slevy  a 

věrnostní  programy,  jež  poskytují  většinou  opět  pouze  slevy.  Jen  jeden  respondent 

zmínil odbornou aktivitu lékárny (Dny lékáren) a celkem dva zmínili jiné nadstandardní 

služby, jako je například doprava zboží až domů. 

Jednotné doplatky

Podle  výsledků  dotazníku  by  dvě  třetiny  oslovených  pacientů  souhlasily  se 

zavedením  jednotných  doplatků  za  léčivé  přípravky  vázané  na  lékařský  předpis. 

Problematika rozdílných doplatků za léčivé přípravky v různých lékárnách se v České 

republice diskutuje už mnoho let.  V mnoha evropských státech je přitom spoluúčast 

pacientů  za  výdaje  na  léčivé  přípravky  pevně  stanovena,  například  formou 

procentuálního  vyjádření  z ceny přípravku,  většinou v závislosti  na jeho terapeutické 

hodnotě (kupř. ve Finsku, Polsku nebo Portugalsku). V Dánsku a ve Švédsku se zase 

výše  spoluúčasti  odvíjí  od  celkové  sumy,  již  pacienti  během roku  za  léky  utratili. 

V Rakousku a ve Velké Británii pak pacienti platí fixní sumu za lékařský předpis nebo 

předepsané  balení.[75] Případné  zavedení  jednotných  doplatků  by  tedy  nebylo  ničím 

neobvyklým a podle výsledků výzkumu by jej pacienti z větší míry uvítali.

Prezentace lékáren na internetu

Pro necelou čtvrtinu oslovených ve věku 15–64 let je nějakým způsobem důležitá 

prezentace lékáren na internetu. U starších jedinců narůstá počet těch, kteří internetovou 

prezentaci lékáren nepovažují za důležitou nebo se k problematice nevyjádřili. Obecně 

jsou moderní technologie využívané ve zdravotnictví důležité spíše pro mladší jedince. 

Studie  provedená  na  vzorku  2  808  pacientů  italské  nemocnice  v Miláně  zjišťovala, 

do jaké  míry  respondenti  využívají  možnosti  komunikačních  technologií  této 

nemocnice. Z pacientů využívajících webové stránky nemocnice bylo 60 % ve věku 25–

45  let.  Co  se  týká  aktivity  nemocnice  v oblasti  sociálních  médií,  41  %  účastníků 

výzkumu  tuto  činnost  ocenilo  a  uvedlo,  že  ji  považuje  za  přínosnou  vzhledem 

k možnosti interakce se zdravotnickými profesionály.[58]

Z respondentů  dotazníku  „Marketing  lékáren“  sleduje  webové  stránky  některé 

lékárny slabá pětina a stránku lékárny na sociální síti necelá desetina. Je tedy patrné, že 

komunikaci s lékárnami prostřednictvím internetu pacienti v České republice využívají 

méně, než je obecný trend.[2,57]
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2.1.5 Limitace

Vzhledem  k omezenému  vzorku  respondentů  nelze  výsledky  tohoto  výzkumu 

pokládat  za  reprezentativní,  což  znemožňuje  jejich  extrapolaci  na  populaci  České 

republiky.  Zjištěné  skutečnosti  lze  tedy  vnímat  pouze  jako  orientační,  pro  jejich 

případné  potvrzení  by  bylo  potřeba  provést  další,  důkladnější  průzkum,  zaměřený 

na širší okruh respondentů. Vzorek zúčastněných byl  omezen také umístěním odkazů 

na elektronickou  verzi  dotazníku  pouze  na  vybraných  webových  a  facebookových 

stránkách a diskuzních fórech.

Sloučení odpovědí na obě verze dotazníku mohlo do jisté míry výsledky ovlivnit. 

Informace získané od klientů berounské lékárny mohly být vlivem prostředí, osobního 

kontaktu  a  případnému  vztahu  k lékárně  nepřesné  a  neupřímné.  S nepravdivostí 

odpovědí  je  ovšem třeba  počítat  v případě  dotazníkového  šetření  obecně.  Obzvláště 

v otázkách  názoru  na  problematiku  související  s etikou,  kterou  marketing 

ve zdravotnictví bezesporu je, mohou respondenti odmítnout pravdivě odpovídat, čímž 

jejich  názory  ztrácejí  na  autenticitě.  Stejně  tak  nelze  vždy  předpokládat  za  zcela 

odpovídající  informace  o  nákladech  respondentů,  v tomto  případě  vynaložených 

na léčivé přípravky a doplňky stravy.

Protože část oslovených vyplňovala dotazník v berounské lékárně, bylo by dobré 

mít  informaci  o  tom,  z jakého  kraje  České  republiky  pocházejí  respondenti,  kteří 

vyplňovali elektronickou verzi dotazníku. Otázka na město ani kraj bydliště však nebyla 

do dotazníku zapracována a tak tento údaj chybí. Nelze tedy zpětně porovnat, jak se liší 

zjišťované názory napříč celou republikou.
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2.2 Marketingová kampaň lékárny Beta

2.2.1 Cíl

Cílem druhé pasáže praktické části bylo nejprve zanalyzovat postavení lékárny Beta 

na  berounském  lékárenském  trhu  a  následně  vytvořit  novou  vizuální  podobu  její 

propagace a zvýšit úroveň její komunikace na internetu vytvořením nových webových 

stránek  a  založením  stránky  lékárny  na  sociální  síti  Facebook.  V rámci  provedené 

kampaně  byla  inovována  pouze  vizuální  podoba  propagace  a  nedošlo  během  ní 

k žádným hlubším systémovým nebo organizačním změnám ani k přestavbě či změně 

podoby samotné lékárny.

2.2.2 Metodika

Tvorbě marketingové kampaně lékárny předcházelo několik aktivit.  Nejprve byla 

definována lékárna jako taková a její  umístění  na lékárenském trhu na území města 

Beroun.  Dále byla  stručně zanalyzována konkurence  lékáren  v berounském okrese a 

následně byla provedena SWOT analýza lékárny Beta. 

Byly  definovány  marketingové  aktivity  lékárny  a  dotazníkovou  metodou  byl 

vyhodnocen názor jejích klientů na tuto činnost a zjištěna míra obliby konkrétních akcí. 

Dále byla  vytvořena  nová vizuální  podoba propagace  lékárny výběrem maskota 

lékárny, tvorbou nového loga a propagačních materiálů, jež byly následně distribuovány 

do  okolí  lékárny.  K  podpoře  této  propagace  proběhla  také  předvánoční  kuponová 

slevová akce. 

Současně byly vytvořeny nové webové stránky a facebooková stránka lékárny Beta. 

K podpoře  aktivity  této  stránky  byla  spuštěna  soutěž  Nakresli  méďu,  jež  probíhala 

výhradně na webových a facebookových stránkách. 

Dosah  facebookové  stránky  byl  analyzován  pomocí  dat  získaných  ze  stránky 

Facebook. Jednalo se především o vyhodnocení počtu „To se mi líbí“ stránky, jejího 

celkového dosahu a dosahu jednotlivých příspěvků.

K vyhodnocení dosahu a úspěšnosti nové podoby propagace, webových stránek a 

facebookové  stránky  lékárny  sloužil  dotazník  „Marketing  lékáren“  ve  své  papírové 

verzi.  Sběr  dat,  distribuce  dotazníku  a  jeho  vyhodnocení  byly  podrobně  popsány 

v kapitole 2.1.2.
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Úspěšnost  veškerých  aktivit  kampaně  byla  nakonec  zhodnocena  pomocí  údajů 

o tržbách a počtech expedičních případů, jež byly poskytnuty vedením lékárny Beta.

Facebooková stránka byla vytvořena 15. 8. 2016. Dne 5. 12. 2016 byla zahájena 

tvorba nových webových stránek. Distribuce propagačních materiálů byla spuštěna 12. 

12. 2016. Distribuce dotazníku probíhala od 16. 1. 2017 do 12. 2. 2017.

2.2.3 Představení lékárny Beta 

Jedná se o malou neřetězcovou lékárnu na berounském sídlišti, jež se od konce roku 

2011  do  současné  doby  vyznačuje  jednotnou  firemní  politikou,  navzdory  změně 

majitele,  ke které došlo ve druhé polovině roku 2015. Lékárna se soustředí zejména 

na kvalitu poskytované péče s důrazem na odborné poradenství a nadstandardní služby, 

jako  je  například  rozvoz  léčivých  přípravků  a  inkontinenčních  pomůcek  pacientům 

domů  zdarma.  Lékárna  dále  nabízí  svým klientům možnost  účastnit  se  věrnostního 

programu, v rámci něhož mohou čerpat slevy na doplatky za léčivé přípravky vázané 

na lékařský předpis a sbírat body za nákup volně prodejného sortimentu, které následně 

slouží jako sleva na toto zboží.

Konkurence

Okolí lékárny Beta se vyznačuje poměrně výraznou konkurencí okolních lékáren. 

V samotném městě  Beroun se nachází  kromě lékárny Beta  dalších  6  lékáren,  okres 

Beroun  však  disponuje  daleko  větším  množstvím  zařízení  lékárenské  péče.  Údaje 

z první  poloviny  roku  2011  uvádějí,  že  na  jednu  lékárnu  tehdy  v okrese  Beroun 

připadalo 4 191,05 obyvatel.[76] 

Mezi  konkurenční  podniky  lékárny  Beta  patří  dvě  lékárny  řetězcového 

charakteru a čtyři neřetězcové lékárny, přičemž jedna z nich je nemocniční. Celkem tři 

z uvedených  lékáren  provozují  e-shop.  Dvě lékárny  disponují  sobotním  provozem, 

jedna lékárna má otevírací dobu rozšířenou na celý víkend. Jedna provozuje odloučené 

oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků (OOVL).[77,78,79,80,81,82,83,84]

V okrese Beroun se nachází celkem 21 zařízení lékárenské péče. Z toho 5 jsou 

OOVL  a  dvě  nemocniční  lékárny.  Z celkového  počtu  zařízení  lékárenské  péče 

(tedy včetně  OOVL) se nachází  7 ve městě  Beroun, 4  ve městě  Hořovice,  3 v obci 

Králův  Dvůr  a  po  jednom  v obcích  Cerhovice,  Hostomice,  Komárov,  Lochovice, 

Loděnice u Berouna, Zdice a Žebrák.[77,78]
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SWOT analýza

SWOT analýza je soubor faktorů ovlivňujících podnik v konkurenčním prostředí a 

slouží k vyhodnocení jeho silných a slabých stránek pro budoucí volbu strategie firmy. 

Název je  složen z počátečních  písmen  těchto  čtyř  faktorů.  Jedná se  o  silné  stránky 

(angl. Strengths), slabé stránky (angl. Weaknesses), příležitosti (angl. Opportunities) a 

hrozby (angl.  Threats),  přičemž první  dva uvedené faktory definují  vnitřní  prostředí 

instituce a druhé dva představují vnější vlivy působící na daný podnik. Uvedené faktory 

v rámci analýzy bývají vyjádřeny heslovitě a seřazeny sestupně od nejvýznamnějšího 

po nejméně podstatný.[15] 

Pro  volbu  směřování  marketingové  komunikace  podniku  a  případnou  tvorbu 

jakékoliv  kampaně  je  podstatné  nejprve  provést  SWOT  analýzu,  jež  tyto  aktivity 

následně pomůže upřesnit. I pro tuto práci byla SWOT analýza lékárny Beta provedena 

a je znázorněna v Tabulce 4.

Tabulka 4 SWOT analýza lékárny Beta

Pozitivní Negativní
Vnitřní S – silné stránky

 vysoce  kvalifikovaný  a  zkušený 

personál

 účast  v programu  PharmaPoint 

zajišťujícím  výhodnější  ceny 

sortimentu

 široká a klienty využívaná trvalá 

nabídka nadstandardních služeb

W – slabé stránky

 neschopnost  vyrovnat  se 

cenovou  konkurencí  okolním 

lékárnám

 menší  finanční  prostředky  pro 

udržení velkého skladu

 otevírací  doba pouze ve všední 

dny

 početně nízký stav personálu

 špatně  fungující  internetová 

komunikace  (nepřehledné 

webové stránky)
Vnější O – příležitosti

 stálá klientela

 výhodné  umístění  na  sídlišti 

s vysokou hustotou obyvatel

T – hrozby

 vysoká  konkurence  okolních 

lékáren

 nepřítomnost  větší  kumulace 

lékařů v bezprostředním okolí
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Z této analýzy lze usoudit, že lékárnu nejvíce znevýhodňuje neschopnost vyrovnat 

se  cenovou  nabídkou  sortimentu  okolním konkurenčním lékárnám,  mezi  které  patří 

i dva z největších lékárenských řetězců v České republice.[85] Další nevýhodou lékárny 

je  její  početně malý  personál,  který neumožňuje  rozšíření  otevírací  doby nad rámec 

pracovních dnů. Oba tyto faktory mohou vést k odlivu klientů do nejbližší lékárny, jež 

má otevírací dobu rozšířenou trvale na celý víkend i na státní svátky.[81]

Mezi  silné  stránky  lékárny  Beta  a  její  příležitosti  patří  poměrně  početná  stálá 

klientela, jejíž motivací návštěvy této lékárny je především kvalita nabízených služeb. 

Z výsledků dotazníku uvedených v Grafu 14, který během výzkumu vyplnilo celkem 

166  zákazníků  lékárny  Beta,  vyplývá,  že  obecným  faktorem,  podle  něhož  vybírají 

lékárnu, je právě v největší míře osobní zkušenost (45,8 %). Hned poté je to vzdálenost 

a  snadná  dostupnost  lékárny  (42,8 %).  Výhodná  cenová  nabídka  motivuje  k výběru 

lékárny 9,6 % těchto respondentů a 1,8 % dotázaných v lékárně otázku nezodpovědělo. 

Nikdo neuvedl jiné determinanty výběru lékárny. 

Graf 14 Prioritní determinanty výběru lékárny zákazníků lékárny Beta (N=166)

Tyto údaje dokazují, že je to právě kvalita nabízených služeb, jež v přednostech 

lékárny  Beta  dominuje.  Vzhledem  k tomu,  že  velké  procento  klientů  uvedlo  jako 

důležitý faktor při výběru lékárny její vzdálenost, lze usoudit,  že je lékárna příznivě 

situovaná  na  sídlišti  s vysokou  hustotou  obyvatel.  To  dokazuje  i  další  z výsledků 
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dotazníků, jejž zobrazuje Graf 15. Na otázku  Odkud znáte lékárnu Beta? odpověděly 

více než tři čtvrtiny oslovených (77,1 %), že je v dosahu jejich bydliště nebo pracoviště. 

Graf 15 Povědomí o lékárně Beta (N=166)

2.2.4 Stávající marketing lékárny Beta

Trvalé  marketingové  aktivity  lékárny Beta,  jež  probíhaly dlouhodobě ještě  před 

zahájením tohoto výzkumu, byly následující:

 nabízení klientské věrnostní karty, jejíž držitelé získávají:

 slevu 10 % na doplatky za léčivé přípravky vázané na recept,

 slevu 10 % na každou třetí hormonální antikoncepci,

 body za nákup volně prodejného sortimentu, následně poskytující slevu na toto 

zboží v celkové hodnotě 2 % z celkového nákupu,

 každého 10. dne v měsíci 10% sleva na veškerý volně prodejný sortiment,

 sezónní slevové akce dle nabídky programu PharmaPoint,

 donáška léčivých přípravků a zdravotnických prostředků až domů dle dohody,

 rozvoz inkontinenčních pomůcek do 24 hodin zdarma,

 možnost objednávek telefonicky nebo e-mailem,

 možnost nákupu dárkových poukázek,

 možnost platit platební kartou a poukázkami Sodexo, Edenred a Unišek,

 měření krevního tlaku.
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Úspěšnost  uvedených  aktivit  zjišťovala  otázka  dotazníku  „Marketing  lékáren“ 

Které z trvalých akcí lékárny Beta oceňujete nejvíce?. Respondenti mohli zvolit nejvýše 

tři  odpovědi.  Pouze  jednu  dopověď  zvolilo  89  oslovených,  dvě  odpovědi  vybralo 

30 respondentů a pro tři odpovědi se rozhodlo celkem 47 jedinců. Celkem tedy bylo 

zaznamenáno  290 odpovědí.  Graf  16 porovnává  oblíbenost  jednotlivých  uvedených 

akcí.  Mezi  nimi  jednoznačně  dominuje  Každého  10.  dne  v měsíci  10  %  sleva a 

Klientská karta. Každou z uvedených akcí zahrnovala přibližně pětina všech odpovědí. 

Jako další  oceňovali  zákazníci  lékárny Beta  možnost  platit  zde  kartou  a  platebními 

poukázkami (11,4 %), následně možnost objednávek telefonicky nebo e-mailem (8,3 % 

všech  odpovědí)  a  slevové  akce  programu  PharmaPoint  (7,2  %).  Ocenění  donášky 

léčivých přípravků domů obsahovalo 4,1 % všech odpovědí a na posledních místech to 

byl  rozvoz  inkontinenčních  pomůcek,  možnost  nákupu  dárkových  poukazů  (tyto 

možnosti byly v odpovědích zastoupeny vždy 2,4 %) a měření krevního tlaku v lékárně 

(2,1 %). Z celkového počtu odpovědí zahrnovalo 16,6 % informaci, že respondenti akce 

nesledují nebo vůbec neznají a 4,1 % možnost  Nechci odpovědět. Nějakou akci tedy 

uvedlo celkem 106 respondentů a žádnou nezvolilo 60 oslovených.

Graf 16 Srovnání oblíbenosti trvalých akcí lékárny Beta (N=290)

Z uvedených  výsledků  vyplývá,  že  možnost  účastnit  se  věrnostního  programu 

a čerpat tak výhody z něho plynoucí je oblíbenou součástí trvalé nabídky lékárny Beta. 

Ze všech respondentů však klientskou kartu vlastnila  necelá  polovina (viz  Graf 17). 

Více než 55 % z nich pak držiteli karty nebylo. 
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Graf 17 Držitelé klientské karty lékárny Beta (N=166)

V  dotazníku  následovala  otázka  na  dobu,  po  kterou  jsou  respondenti  držiteli 

klientské  karty.  Otázka  byla  formulována  jako  otevřená.  Jelikož  však  respondenti 

vyplňovali  dotazník  samostatně  a  anonymně,  nebylo  možné  objektivně  odpověď 

posoudit. Vzhledem k tomu, že mnoho z nich uvedlo časové období zcela jistě nereálné 

(například delší než je doba, po kterou je klientská karta lékárnou poskytována), nebylo 

možné výsledek této otázky relevantně zhodnotit.

Vedle právě rozebraných trvalých marketingových aktivit lékárny Beta probíhaly 

ještě  nárazově  další  akce  v souvislosti  s různými  událostmi.  V rámci  těchto  činností 

byly  vytvářeny  letáky  obvykle  poskytující  jednorázovou  slevu  na  nákup  volně 

prodejného  sortimentu  či  konkrétních  přípravků.  Tyto  materiály  byly  následně 

distribuovány do schránek domů v okolí lékárny, většinou v počtu 1 500–2 000 kusů. 

Jedna taková akce probíhala i těsně před zahájením tohoto výzkumu, a to od poloviny 

září do 1. prosince roku 2016. K příležitosti pěti let od znovuotevření lékárny Beta byly 

vytvořeny  letáky  obsahující  kupon  na  jednorázovou  10%  slevu  na  nákup  volně 

prodejného zboží. Obrázek 1 zachycuje první a druhou stranu tohoto letáku a slouží pro 

představu a následné srovnání s podobou propagačních materiálů vytvořených v rámci 

výzkumu.
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Obrázek 1 Náhled slevového letáku vytvořeného před zahájením kampaně

2.2.5 Nová podoba propagace lékárny Beta

Tvorba nové podoby propagace lékárny Beta zahrnovala zvolení maskota lékárny, 

vytvoření  nového  loga  a  propagačních  materiálů,  včetně  jejich  distribuce  do  okolí 

lékárny. Dále byla vytvořena facebooková stránka lékárny a nové webové stránky.

Maskot lékárny, logo, propagační materiály

Důvodů vytvoření maskota lékárny bylo více. Za prvé to byla snaha odlišit na první 

pohled propagaci  lékárny Beta od okolních konkurenčních lékáren.  Dále měla volba 

maskota  vyjádřit  zaměření  lékárny  na  komunikaci  s rodinami  s  dětmi.  V prostorech 

oficíny se totiž nachází mezi dětmi klientů velmi populární hrací koutek, do něhož byl 

maskot umístěn. V neposlední řadě měl být maskot využíván k zaštítění sezónních akcí 

a soutěží plánovaných jakou součást propagace lékárny.

Maskot lékárny Beta byl zvolen na základě vyobrazení medvěda ve znaku města 

Beroun. Zároveň se ve městě nachází známé medvědárium.[86] Jako projev berounského 

patriotismu byl tedy určen medvěd, druhem specifikovaný jako lední, a to kvůli bílému 

kožíšku, jenž má evokovat bílé oblečení personálu lékárny. Medvěd byl pojmenovaný 

Betík, podle názvu lékárny Beta. Maskot byl ve své fyzické plyšové podobě umístěn 
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do dětského koutku v lékárně  a  následně graficky vyobrazen  v rámci  nového loga  a 

obrázků určených pro nové propagační materiály. Fotografie plyšové podoby maskota 

byly  také  průběžně  umisťovány  na  facebookové  stránce  lékárny  Beta.  Obrázek  2 

znázorňuje plyšovou verzi maskota v dětském koutku. 

Obrázek 2 Plyšová podoba maskota lékárny Beta

Nové  logo  graficky  vycházelo  z loga  původního.  Byla  zvolená  stejná  barva  a 

podobný  font  písma.  Co  se  týká  motivu  původního  loga,  totiž  zjednodušeného 

vyobrazení lékárnické třenky s těrkou, ten byl použit i v logu novém, doplněn o motiv 

medvídka.  Tato  nenásilná  změna  měla  za  cíl  vyjádřit  myšlenku,  že  se  nejedná 

o kompletně  nový  koncept  grafiky  propagace,  nýbrž  o  její  modernizaci,  jež  staví 

na základech podoby původní.  Obrázek 3 zachycuje původní logo, na  Obrázku 4 je 

znázorněna nová podoba loga lékárny Beta.

Obrázek 3 Původní podoba loga lékárny Beta

Obrázek 4 Nová podoba loga lékárny Beta

Dále bylo  zvoleno heslo určené pro umístění  v okolí  loga v rámci  propagačních 

materiálů,  jež  znělo  „Vaše  rodinná  lékárna.“ Toto  heslo  mělo  jednoduše  definovat 
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strategii lékárny. Tou je snaha podporovat mimo jiné efekty plynoucí z poradenské a 

odborné činnosti zaměřením na osobní přístup vůči klientům a snahou vybudovat s nimi 

dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře.

Propagační  materiály  byly  zvoleny ve  třech  formátech.  Za  prvé  ve formátu  A5 

představujícím letáčky určené přímo zákazníkům lékárny, dále ve formátu A4 formou 

dopisu  k distribuci  po  okolí  lékárny  a  nakonec  ve  formátu  A2  jako  plakáty 

k případnému vyvěšení na plochách k tomu určených.

Letáky  byly  oboustranné,  přičemž  na  své  první  straně  obsahovaly  informace 

o trvalých  službách  nabízených  lékárnou  Beta  a  kontaktní  údaje  a  na  straně  druhé 

obrázky medvídků zdůrazňující některé z nabízených služeb. Náhledy obou stran jsou 

na Obrázku 5.

Obrázek 5 Náhled propagačního letáku vytvořeného v rámci kampaně

Plakát se od letáku lišil  pouze skutečností,  že veškeré údaje a obrázky zde byly 

umístěny na jedné straně, což umožňovala jeho velikost.  Obrázek 6 znázorňuje jeho 

finální podobu.
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Obrázek 6 Náhled propagačního plakátu vytvořeného v rámci kampaně

Nejpodstatnější  součástí  nových  propagačních  materiálů  byl  oboustranný  dopis 

formátu A4, jenž byl v celkovém počtu 2 000 kusů jako skládaný leták distribuován 

do schránek domů v nejbližším okolí lékárny Beta. Oslovuje jménem kolektivu lékárny 

současné  i  potenciální  zákazníky  a  představuje  novou  podobu  propagace  lékárny. 

Zároveň text dopisu definuje firemní strategii, tedy zaměření na poradenskou činnost, 

spokojenost  klienta  a  vzájemnou  dobrou  komunikaci.  Pro  představu  slouží  náhledy 

obou stran dopisu v Příloze 2.
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Předvánoční kuponová akce

Pro podporu nové podoby propagace byla vytvořena předvánoční akce, zaštítěná 

maskotem lékárny Beta. Jednalo se o přípravu 575 vánočních perníčků různých podob, 

jejichž součástí byly kupony se slevami na volně prodejný sortiment, doplatky za léčivé 

přípravky vázané na lékařský předpis a jiné výhody. Tyto perníčky byly od 12. 12. 2016 

rozdávány  ke  každému nákupu  nad  100  Kč.  Jednotlivé  druhy  akcí  byly  náhodně 

losovány přímo zákazníky, kteří nemohli předem poznat, jakou výhodu obdrží. 

K propagaci  celé  akce  byl  vytvořen  plakát  umístěný  ve  výloze  lékárny, 

viz Obrázek 7. 

Obrázek 7 Plakát k předvánoční propagační akci

Dále  byly  pořízeny  fotografie  dokumentující  přípravu  perníčků  a  kuponů 

medvědím maskotem, ze kterých bylo následně vytvořeno video určené pro propagaci 

celé  akce  na  facebookové  stránce  lékárny.  Vybrané  fotografie  použité  v propagační 

prezentaci jsou na Obrázku 8. 
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Obrázek 8 Vybrané fotografie umístěné v propagační prezentaci

Kupony  obsahovaly  celkem  9  různých  akcí.  Jejich  přehled  nabízí  Tabulka  5, 

včetně počtu rozdaných druhů kuponů. Využitými kupony jsou myšleny ty,  jež byly 

v době jejich platnosti použity k čerpání výhody z nich plynoucí. 

Tabulka 5 Přehled rozdaných a využitých kuponů předvánoční akce

Výhoda  plynoucí  z využití 

kuponu

Počet rozdaných 

kuponů (N=575)

Počet využitých 

kuponů (N=145)
Počet (%) Počet (%)

Sleva  10  %  na  volně  prodejný 

sortiment

28 4,9% 10 6,9%

Sleva  5  %  na  volně  prodejný 

sortiment

92 16,0% 18 12,4%

Pomáda na rty Frutinka zdarma 52 9,0% 16 11,0%
Sleva  10 % na  přípravky značky 

Bioderma

66 11,5% 1 0,7%

Sleva 20 % na Robitussin sirup 13 2,3% 0 0,0%
Paralen 500mg 24 tablet za 29 Kč 38 6,6% 8 5,5%
Sleva  10 % na  přípravky značky 

Arkopharma

20 3,5% 0 0,0%

Sleva 10 % na Nasivin kapky 25 4,3% 2 1,4%
Sleva 55 % na doplatky za léčivé 

přípravky vázané na recept

241 41,9% 90 62,10

%
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Graf 18 znázorňuje procentuální vyjádření návratnosti jednotlivých typů kuponů 

vztažené vždy k celkovému počtu rozdaných kuponů konkrétního druhu nabízené akce. 

Jasně  z něj  vyplývá,  že  nejvíce  využité  byly  slevy na  doplatky  za  léčivé  přípravky 

vázané na recept (využito bylo 37,3 % rozdaných kuponů) a sleva 10 % na nákup volně 

prodejného sortimentu (35,3 % kuponů). Poněkud překvapivě pouze 30,8 % ze všech 

zákazníků, kteří získali nárok na pomádu na rty zdarma, si ji opravdu vyzvedlo. Ještě 

méně  byly  pacienty  využity  další  akce,  jako  je  možnost  nákupu  balení  24  tablet 

Paralenu 500mg za 29 Kč, sleva 5 % na volně prodejné zboží a sleva 10 % na nosní 

kapky Nasivin. Možnost nakoupit výrobky značky Bioderma využili jen 2 lidé (1,5 %) a 

slevu 20 % na sirup Robitussin  a  10 % na přípravky značky Arkopharma nečerpal 

nikdo. Celkem bylo využito 25,5 % ze všech rozdaných kuponů. 

Co se týká  platnosti  kuponů,  ta  byla  stanovena do 31.  1.  2017,  výjimkou  akce 

na výrobky značky Bioderma a 55% slevy na doplatky, kde byla platnost prodloužena 

až do 31. 3. 2017.

Graf 18 Návratnost jednotlivých typů kuponů předvánoční akce

Webové stránky

Součástí změny podoby propagace lékárny bylo vytvoření jejích nových webových 

stránek  s doménou  www.lekarnabeta.cz.  K tomu  bylo  využito  šablony  Fluida 

redakčního  systému  WordPress.  Byla  zvolena  jednoduchá  a  čistá  grafická  podoba 
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webové  stránky,  v návaznosti  na  vytvořené  propagační  materiály.  Mezi  rubriky  a 

stránky byl zařazen přehled stálých služeb lékárny včetně jejich grafického zpodobnění, 

dále akční nabídka programu PharmaPoint, novinky v sortimentu, kontakty, fotogalerie, 

soutěže a poradna, do níž byly průběžně zařazeny články se zdravovědnou tématikou. 

Srovnání  podob  webových  stránek  umožňují  následující  obrázky.  Obsahují  náhledy 

původní (Obrázek 9) a nové (Obrázek 10) webové stránky lékárny Beta.

Obrázek 9 Náhled úvodní stránky původních webových stránek lékárny Beta

Obrázek 10 Náhled úvodní stránky nových webových stránek lékárny Beta
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Facebooková stránka

K podpoře  internetové  komunikace  lékárny  Beta  byla  vytvořena  její  stránka 

na sociální síti Facebook. Stránka nebyla po celou dobu nijak finančně sponzorována. 

Aktivity  probíhající  na  stránce  zahrnovaly  pravidelné  umisťování  různě 

zaměřených  příspěvků,  jejichž  cílem  bylo  informovat  o  službách  lékárny  Beta, 

slevových  akcích  či  konkrétních  produktech  nabízených  v lékárně,  dále  vzdělávat 

laickou veřejnost formou odkazů a článků se zdravovědnou tematikou a prostřednictvím 

soutěží  angažovat reálné i  potenciální  návštěvníky stránky v aktivitách lékárny Beta. 

Náhled facebookové stránky lékárny zachycuje Obrázek 11.

Obrázek 11 Náhled úvodní stránky Facebooku

Hodnocení  úspěšnosti  stránky  a  dosahu  jednotlivých  příspěvků  bylo  prováděno 

za období  od  založení  stránky  dne  15.  8.  2016  do  31.  3.  2017.  V této  době  bylo 

na stránku umístěno celkem 80 příspěvků, které byly podle svého zaměření roztříděny 

do pěti hlavních skupin:

 Prezentace  lékárny obsahovala  všechny  příspěvky  informující  o  službách 

nabízených lékárnou Beta, dále sem byly zařazeny fotografie z interiéru lékárny, 

organizační informace například o změně otevírací doby apod.

 Inzerce, slevy, akce – jednalo se o všechny příspěvky, jež nějakým způsobem 

propagovaly konkrétní výrobky, případně slevové akce programu PharmaPoint, 

dále informace o novinkách dostupných v lékárně a jiné.
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 Soutěže byla  skupina,  jež  zahrnovala  příspěvky  týkající  se  soutěže  Nakresli  

méďu,  o níž bude pojednáno dále.  Obsahovaly propagaci celé akce,  pravidla, 

soutěžní obrázky a výzvy k hlasování.

 Zajímavosti,  vzdělávání –  příspěvky  zařazené  do  této  skupiny  byly  dvojího 

charakteru. Za prvé šlo o články rubrik Téma měsíce a Bylinka týdne, jež byly 

vytvářeny  jako  součást  propagace  lékárny  autorkou  výzkumu.  Dále  to  byly 

odkazy na články týkající se léčiv, zdravého životního stylu a péče o zdraví, jež 

v převážné  většině  pocházely  ze  stránek  České  lékárnické  komory  určených 

laické veřejnosti www.lekarnickekapky.cz. 

 Jiné – sem byly zařazeny příspěvky, jež nebylo možné svou tematikou přiřadit 

k některé z předchozích skupin. Jednalo se například o fotografie a obrázky se 

sezónní tematikou, přání k novému roku apod.

Procentuální zastoupení příspěvků v jednotlivých skupinách znázorňuje  Graf 19. 

Lze z něj vyvodit  poměrně rovnoměrné tematické zastoupení jednotlivých příspěvků. 

Dominují  Inzerce,  slevy  a  akce,  které  byly  zastoupeny  31  %  příspěvků,  u  skupin 

Zajímavosti,  vzdělávání a  Prezentace  lékárny to  bylo  po  21  %,  sekce  Soutěže 

obsahovala 18 % všech příspěvků a skupina Jiné pouze 9 %.

Graf 19 Zastoupení příspěvků dle jejich tematického zaměření (N=80)
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Podle  údajů  poskytnutých  stránkou  Facebook  byl  vypočítán  průměrný  dosah 

jednoho příspěvku. Jedná se o počet lidí, jimž byl příspěvek stránky zobrazen. Zjištěné 

výsledky  byly  pro  srovnání  dosahu  příspěvků  jednotlivých  tematických  skupin 

přehledně vyjádřeny v Grafu 20. Z toho vyplývá jednoznačně největší průměrný dosah 

příspěvků  týkajících  se  soutěže  Nakresli  méďu.  Nejmenší  dosah  byl  zaznamenán 

u odkazů a článků se zdravovědnou tematikou. Činil v průměru 24 osob, kterým byl 

každý jeden příspěvek tohoto zaměření zobrazen.

Graf 20 Průměrný dosah jednoho příspěvku dle tematického zaměření (N=361)

Soutěž Nakresli méďu

Cílem soutěže  Nakresli  méďu bylo  podpořit  aktivitu  na  webové a  facebookové 

stránce a zapojit konzumenty těchto stránek do aktivit lékárny Beta. Téma soutěže bylo 

zvoleno  tak,  aby  navázalo  na  tvorbu  nové  propagace,  především  se  zaměřením 

na nového maskota lékárny. 

Úkolem soutěže Nakresli méďu určené dětem do patnácti let bylo nakreslit maskota 

lékárny  méďu  Betíka.  Soutěž  byla  vyhlášena  25.  1.  2017  na  webové  stránce, 

facebookové  stránce  a  přímo  v lékárně  Beta.  Zároveň  byla  na  uvedených  místech 

zveřejněna  pravidla  soutěže  (viz Příloha  3).  Do 28.  2.  2017 probíhalo  přihlašování 

účastníků,  sběr  soutěžních  obrázků  a  jejich  převádění  do  elektronické  podoby. 

4. 3. 2017  byly  obrázky  vyvěšeny  na  facebookové  a  webové  stránce  lékárny  Beta. 

Do 31. 3.  2017 probíhalo hlasování  a 3.  4.  2017 byly vyhlášeny výsledky.  Hlasovat 

mohl kdokoliv, a to buď tím, že označil vybraný obrázek v albu Soutěž Nakresli méďu 
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na  facebookové  stránce[87] jako  „To  se  mi  líbí“,  nebo  tak,  že  napsal  komentář 

s vybraným soutěžním číslem na webové stránce lékárny v příspěvku  Soutěž Nakresli  

méďu.[88] 

K propagaci  soutěže  byl  vytvořen  plakát  vyvěšený  v lékárně  a  na  webové  a 

facebookové stránce, jehož náhled je na Obrázku 12.

Obrázek 12 Plakát k soutěži Nakresli méďu

Jak  ukázal  Graf  20 zachycující  průměrný  dosah  jednoho  příspěvku  dle  jeho 

zaměření,  facebookové  příspěvky  týkající  se  této  soutěže  zaznamenaly  jednoznačně 

největší  dosah. Co se týká celkového počtu hlasů, na facebookové stránce hlasovalo 

celkem 217 lidí,  na webových stránkách to  bylo  352 jedinců.  Soutěže se zúčastnilo 

celkem 24 dětí.
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Vyhodnocení dosahu a úspěšnosti facebookové stránky lékárny Beta

Úspěšnost  a  dosah  facebookové  stránky  lékárny  Beta  byly  hodnoceny 

prostřednictvím údajů poskytovaných stránkou Facebook, a to za období od založení 

stránky 15. 8. 2016 do 31. 3. 2017.

Graf 21 zachycuje nárůst počtu fanoušků stránky.  Těmi jsou myšleni lidé, kteří 

označili  stránku jako „To se mi  líbí“.  Ke dni  31.  3.  2017 byl  celkový počet  těchto 

jedinců 80. Je pozorován celkem konstantní nárůst počtu fanoušků stránky.

Graf 21 Počet "To se mi líbí" facebookové stránky lékárny Beta

Dalším  hodnoceným parametrem  byl  celkový  dosah  stránky.  Ten  je  znázorněn 

v Grafu 22.  Jedná  se  o  množství  uživatelů,  kteří  viděli  jakýkoliv  obsah spojený se 

stránkou. Údaje byly získány z počtu shlédnutí v jednotlivých dnech, následně sečteny 

v rámci každého měsíce a graficky zpracovány. Celkový dosah měl zhruba do poloviny 

září  roku  2016 vzestupnou  tendenci,  poté  následovala  jeho stagnace  a  od  poloviny 

prosince  2016  je  pozorován  rapidní  pokles.  V polovině  února  2017  a  během 

následujícího měsíce, tedy v období hlasování v soutěži Nakresli méďu, je však patrný 

intenzivní nárůst celkového dosahu stránky.
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Graf 22 Celkový dosah facebookové stránky lékárny Beta

Zhodnocení kampaně lékárny Beta

Provedená kampaň byla vyhodnocena několika způsoby. Za prvé to byly vybrané 

otázky dotazníku distribuovaného v lékárně,  jež zjišťovaly dosah uvedených aktivit. 

Za druhé  pak  byla  provedena  analýza  počtu  expedičních  případů  a  tržeb 

během dotčeného období.

Dotazník „Marketing lékáren“

Dosahu  provedených  marketingových  aktivit  lékárny  Beta  se  v dotazníku 

„Marketing lékáren“ věnovaly otázky 26–31.

Respondenti  nejprve  zodpovídali  dotaz,  zda  dostávají  do  schránek  letáky 

distribuované  lékárnou.  Myšleny  byly  slevové  letáky  programu  PharmaPoint  a 

propagační  materiály  lékárny.  Následovala  otázka,  zda  respondenti  tyto  materiály 

využívají. Výsledky zobrazuje Graf 23. Z něj je patrné, že letáky dostává do schránek 

38,6 % respondentů.  Ze  všech oslovených je  pak využívá  24,1 %. Jedná se tedy o 

celkový dosah těchto materiálů mezi respondenty dotazníku. Více než polovina z nich 

letáky nedostává (51,2 %) a 10,2 % neví nebo nechtělo odpovědět.
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Graf 23 Distribuce letáků a propagačních materiálů lékárny Beta (N=166)

Dosah internetové  prezentace  lékárny  Beta  zjišťovaly  otázky  Využíváte  webové 

stránky lékárny Beta? a Využíváte facebookovou stránku lékárny Beta?. Odpovědi na ně 

byly  sloučeny  pro  srovnání  do  Grafu  24.  Výsledky  ukazují,  že  podstatně  více 

oslovených  sleduje  webové  stránky  lékárny  (12,1  %  respondentů)  než  stránku 

na Facebooku  (6  %).  Každá  z otázek  zůstala  zhruba  čtyřmi  procenty  respondentů 

nezodpovězená. 

Graf 24 Dosah internetové propagace lékárny Beta (N=166)
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Poslední otázky dotazníku směřovaly na celkový dosah nové podoby propagace. 

Respondenti měli uvést, zda popsané změny (jako je facebooková stránka, nové logo, 

vzhled  letáků  a  plakátů)  vůbec  postřehli,  a  ti,  jež  odpověděli  kladně,  byli  následně 

požádáni o hodnocení těchto změn. Výsledky zachycuje Graf 25, z něhož je patrné, že 

novou  podobu  propagace  lékárny  Beta  zaznamenalo  27,1  %  všech  respondentů, 

nevšimly si jí více než dvě třetiny (66,3%) a nevědělo nebo nechtělo odpovědět 6,6 % 

oslovených.  Ze  všech  166  respondentů  tohoto  dotazníku  hodnotila  novou  podobu 

propagace  velmi  kladně  téměř  pětina  jedinců  (19,9  %),  částečně  se  líbila  4,2  % 

oslovených  a  neutrální  hodnocení  uvedlo  celkem  pět  lidí,  což  činí  3  %  ze  všech 

respondentů. Ohlasy na novou podobu propagace byly tedy z valné většiny kladné.

Graf 25 Dosah a hodnocení nové podoby propagace lékárny Beta (N=166)

Analýza počtu zákazníků, expedičních případů a celkových tržeb

Data  o  počtu  zákazníků  byla  zpracována  po  jednotlivých  pracovních  dnech 

za období čtyř měsíců – od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. Uvedený termín byl stanoven 

z toho důvodu,  že v polovině prosince roku 2016 byla  odstartována propagace nové 

podoby materiálů a podnikové komunikace a během následujících několika měsíců byl 

očekáván zaznamenatelný vliv těchto aktivit  na návštěvnost lékárny.  Pro přehlednost 

byly údaje zpracovány do spojnicového  Grafu 26, jenž zachycuje celkové počty lidí, 

kteří provedli v lékárně Beta v uvedeném období jakýkoliv nákup. Je zde patrno mnoho 

výkyvů. Vyšší počty zákazníků se v lékárně v jednotlivých měsících nacházely během 

akce probíhající každý desátý den v měsíci, kdy je poskytována 10% sleva na veškerý 
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volně  prodejný  sortiment.  Méně  zákazníků  navštívilo  lékárnu  během  období  mezi 

Vánocemi  a  Novým rokem a poté těsně po Novém roce.  Dále se v grafu vyskytuje 

několik dalších odchylek od jinak poměrně stabilního počtu zákazníků. Z údajů byla 

dále  pro  každý z uvedených  měsíců  vypočtena  průměrná  denní  návštěvnost.  Během 

prosince roku 2016 to bylo 113 lidí denně, v lednu 2017 navštívilo lékárnu průměrně 

120  zákazníků  za  den,  v únoru  to  bylo  116  a  v březnu  klesl  tento  počet  na  99. 

Z uvedených  dat  je  zřejmé,  že  během  několika  měsíců  následujících  bezprostředně 

po zahájení  kampaně  nebyly  zaznamenány  žádné  významné  změny  v návštěvnosti 

lékárny. 

Graf 26 Počet zákazníků lékárny Beta během kampaně (prosinec 2016 - březen 2017)

Nutno ovšem podotknout,  že  uvedená analýza  nemusí  relevantně  odrážet  dosah 

změn propagace lékárny.  Návštěvnost totiž ovlivňuje mnoho dalších faktorů,  jako je 

v zimních měsících například výskyt  chřipkových onemocnění,  probíhající  prázdniny 

v okolí lékárny a jiné. Proto bylo provedeno ještě meziroční srovnání počtu expedičních 

případů a tržeb bez DPH během měsíců listopadu 2016 a února 2017 s listopadem 2015 

a únorem 2016. Listopad byl zvolen jako měsíc před zahájením kampaně upozorňující 

na  novou  podobu  propagace,  únor  poté  pro  zjištění  případného  vlivu  této  akce. 

Meziroční  srovnání  umožňuje  vyloučit  uvedené  sezónní  vlivy  na  provoz  lékárny. 

Grafické znázornění tohoto srovnání poskytuje  Graf 27. Modrá čára naznačuje nárůst 

celkového počtu expedičních  případů a tržeb  bez DPH od listopadu 2015 do února 

2016, červeně je znázorněn stav uvedených dat o rok později, tedy před a po zahájení 

propagační  kampaně.  Jednoznačně  došlo  během roku ke  zvýšení  počtu  expedičních 
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případů  i  celkových  tržeb.  Další  výsledky  poskytuje  srovnání  nárůstu  expedičních 

případů a tržeb vždy za období od listopadu do února. Zatímco na přelomu roku 2015 a 

2016 došlo v lékárně k nárůstu, jenž činil  98 expedičních případů, o rok později  byl 

tento nárůst už 135, tedy o 37 více. Celková tržba však zaznamenala od listopadu 2016 

do února 2017 mírný pokles oproti stavu o rok dříve.

Graf 27 Meziroční srovnání počtu expedičních případů a celkových tržeb bez DPH

Pokles  tržeb  přes  nárůst  počtu  expedičních  případů  lze  vysvětlit  pomocí 

následujících grafů.  Graf 28 zachycuje meziroční srovnání počtu expedičních případů 

receptů, volně prodejného zboží (rukoprodeje) a obou částí celkem, Graf 29 pak uvádí 

tržby  bez  DPH  získané  z prodeje  těchto  komponent  během uvedených  měsíců. 

Ze srovnání je patrný nárůst počtu expedovaných receptů na přelomu roku 2016 a 2017 

(celkem o 74 kusů, o rok dříve tento nárůst činil  40 receptů).  Následující  graf však 

zaznamenává  pokles  tržeb  na  přelomu let  2016 a  2017 patrný  právě  vlivem výdeje 

léčivých přípravků vázaných na recept. Tento výsledek je pravděpodobně zapříčiněný 

kuponovou  akcí,  jež  poskytla  velké  množství  poukázek  zajišťujících  55%  slevu 

na doplatky  za  léčivé  přípravky  vázané  na  recept.  Poskytování  této  slevy  se 

z uvedených dat jeví pro aktuální rozpočet lékárny jako velmi nevýhodné. Akce sice 

umožnila větší množství výdejů na recept, tržby však kvůli ní významně klesly. 
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Žádné pozitivní  ani negativní  výsledky,  jež by měla za následek změna podoby 

propagace lékárny Beta, však z uvedených údajů nelze bezpečně vyvozovat.

Graf 28 Meziroční srovnání počtu expedičních případů komponent prodeje

Graf 29 Meziroční srovnání celkových tržeb bez DPH komponent prodeje
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2.2.6 Diskuze

Nová podoba propagace, internetová prezentace

Provedení  kampaně  bylo  z velké  míry  ovlivněno  údaji  získanými  ze  SWOT 

analýzy. Z té vyplynulo, že lékárna Beta nedisponuje kvalitní komunikací na internetu. 

Proto byla vytvořena stránka na sociální síti Facebook a přehlednější webové stránky. 

Dále byla jako významná hrozba vyhodnocena velká konkurence v okolí lékárny Beta. 

Pro odlišení podoby její propagace byla snaha vytvořit zapamatovatelnou a originální 

značku  lékárny  pomocí  nového  maskota,  loga  a  hesla.  Protože  se 

v bezprostředním okolí  lékárny nachází  hustě  zalidněné sídliště,  byly  vytvořeny také 

materiály, jež byly distribuovány přímo do schránek domů.

Provedená  kampaň  byla  od  samého  počátku  komplexní  a  jednotlivé  její  části 

na sebe pořadím svého uvedení logicky navazovaly. Všem aktivitám předcházela tvorba 

a zavedení facebookové stránky, vytvoření webových stránek, volba maskota a příprava 

nové podoby materiálů, následovala jejich distribuce a podpora kampaně provedením 

několika krátkodobých akcí. Kampaň  sjednotila podobu grafiky materiálů lékárny Beta. 

Co se týká  dílčích  aktivit  kampaně,  soutěž  Nakresli  méďu prokazatelně  zvýšila 

dosah facebookové  stránky,  čímž  splnila  svůj  účel.  Zároveň  společně  s předvánoční 

kuponovou akcí prohloubila povědomí o nově prováděných aktivitách.

Z výsledků dotazníku „Marketing  lékáren“  vyplynulo,  že  povědomí  o aktivitách 

nabízených lékárnou ještě před provedením kampaně bylo poměrně dobré. Pouhé dva 

měsíce  po započetí  kampaně byl  mezi  zákazníky zaznamenán jistý dosah veškerých 

změn. Byla získána i skupina zákazníků, kteří se s lékárnou spojili na virtuální úrovni 

prostřednictvím sledování webové či facebookové stránky.

Výsledky zhodnocující  úspěšnost  kampaně sice neprokázaly její  přímý pozitivní 

vliv například na návštěvnost lékárny a tržby,  ale to nebylo prvořadým cílem jejího 

provedení.  Nešlo  v ní  ani  tak  o  aktuální  zvýšení  zisku,  jako  o  zvýšení  povědomí 

o lékárně,  získání  nových  stálých  klientů  a  prohloubení  vztahu 

s dosavadními zákazníky. 

Využití a dosah nových internetových technologií lékárny Beta

Údaje poskytující informaci o využívání internetových technologií lékárny Beta, jež 

byly  získány  z verze  dotazníku  distribuovaného  pouze  přímo  v lékárně 
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(166 respondentů),  byly  srovnány  s  výsledky  společné  části  obou  verzí  dotazníku 

„Marketing lékáren“ (celkem 502 respondentů).

Zatímco  obecně  některé  stránky  lékáren  sleduje  18,7  %  respondentů,  webové 

stránky lékárny Beta pouze 12,1 % oslovených zákazníků. Co se týká stránek lékáren 

na sociální  síti  Facebook,  ty  jsou  obecně  sledovány  necelými  devíti  procenty 

respondentů,  nově  zavedená  stránka  lékárny  Beta  je  využívána  6  %  oslovených 

v lékárně. Ze srovnání je patrné, že internetové aktivity lékárny Beta mají obecně nižší 

dosah,  než  je  tomu  u  technologií  jiných  lékáren.  Důvodem  pravděpodobně  bude 

skutečnost, že do provedení změn popisovaných v této části práce nebyl management 

lékárny v internetové komunikaci příliš aktivní. Doba, která proběhla od jeho zavedení, 

nebyla dostatečně dlouhá na to, aby mohla být zaznamenána zákazníky lékárny Beta 

šířeji. Bude tedy potřeba zhodnocení úspěšnosti nově zavedených technologií po delší 

době.

2.2.7 Limitace

Hlavním nedostatkem dotazníkového šetření týkajícího se marketingových aktivit 

lékárny  Beta  byl  velmi  omezený  počet  respondentů.  Ten  byl  zapříčiněn  především 

výraznou  neochotou  zákazníků  lékárny  zúčastnit  se  výzkumu.  Zároveň  byla  velmi 

omezená doba, po kterou byl dotazník nabízen k vyplnění. Ta byla zvolena pouze na tři 

hodiny každého pracovního dne, a to proto, aby byl co nejméně narušen chod lékárny a 

dispenzační činnost. 

Pravdivost odpovědí mohla být ovlivněna prostředím lékárny, ve které respondenti 

dotazník vyplňovali.  Pokud nebyli  schopni jej  vyplnit  samostatně,  byly jin otázky a 

možné odpovědi předčítány. Tato skutečnost mohla mít významný vliv na autenticitu 

odpovědí, pokud se respondenti ostýchali upřímně odpovídat.

Provedená experimentální kampaň proběhla s vynaložením minimálních finančních 

prostředků a byla zaměřena výhradně na změnu vizuální podoby propagace v podobě 

letáků a nových webových stránek a založení facebookové stránky lékárny Beta. Nebyly 

provedeny žádné změny interiéru lékárny, ani větší inovace podoby samotné lékárny. 

Uvedené  skutečnosti  mohly  mít  za  následek  omezený  dosah  provedených  změn. 

Výraznější  výsledky  marketingové  kampaně  by  byly  pravděpodobně  zaznamenány, 

pokud  by  došlo  k významnějším  organizačním  či  systémovým  změnám,  případně 

k přestavbě nebo změně designu celé lékárny.
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Závěr

Důležitost  marketingu  lékáren  obecně  stoupá  se  zvyšující  se  konkurencí  mezi 

lékárnami a požadavky pacientů na výhody, jež pro ně z této konkurence vyplývají.

Podle  studie  zařazené  do  první  poloviny  praktické  části  této  práce  jsou 

marketingové aktivity lékáren vnímány téměř polovinou pacientů jako pozitivní jev a 

jsou zákazníky lékáren s oblibou využívány. Mezi nejoblíbenější z těchto aktivit patří 

poskytované slevy a věrnostní programy zajišťující slevy na zboží volného prodeje nebo 

na  doplatky  za  léčivé  přípravky  vázané  na  recept.  Z uvedeného  lze  usoudit, 

že marketing  lékáren  je  především  finančně  orientovaný.  Aktivity,  jež  nějakým 

způsobem využívají odbornosti lékárenské profese, jsou pacienty reflektovány v daleko 

menší míře.

Problém s etickou stránkou cenově orientovaného marketingu lékáren, který by se 

dal ze strany pacientů očekávat, nebyl ve větší míře zaznamenán, což poskytuje mimo 

jiné informaci o tom, jak je činnost lékáren společností vnímána. Na druhou stranu fakt, 

že  by  pacienti  ocenili  zavedení  jednotných  doplatků  za  léčivé  přípravky  vázané 

na recept,  podporuje  teorii,  že  alespoň  u  léčiv  poskytovaných  pouze  na  základě 

lékařského předpisu pacienti možnost cenové konkurence odmítají. Namísto ní by zde 

mohla získat na důležitosti kvalita nabízených služeb a poskytovaného poradenství.

Využívání  internetových  technologií  lékáren  není  mezi  pacienty  obecně  příliš 

vysoké,  obzvláště  co  se  týká  sociálních  médií.  Celosvětově  ale  význam  těchto 

technologií  pro  pacienty  narůstá  a  v  budoucnosti  lze  očekávat,  že  bude  existence 

přehledných webových stránek a  aktivita  na sociálních  sítích  pro marketing  lékáren 

stěžejní.

Experiment provedený v rámci marketingové prezentace malé neřetězcové lékárny 

v Berouně, v rámci něhož došlo k založení stránky lékárny na sociální síti Facebook, 

zpřehlednění  webových  stránek  a  zmodernizování  designu  propagace  lékárny, 

neprokázal  během  období  několika  měsíců  přímý  vliv  na  návštěvnost  nebo  tržby 

lékárny.  Vzhledem  k povaze  provedených  aktivit  však  nebylo  možné  ani  podobně 

rychlou  odezvu  očekávat.  Úspěšnost  konceptu,  který  měl  za  cíl  zviditelnit  lékárnu 

a zlepšit  komunikaci  s jejími klienty,  bude možné relevantně zhodnotit  až po daleko 

delší době.

Marketing  se  tedy  ukazuje  být  pro  fungování  lékáren  stěžejní  a  společností  je 

vnímán  do  jisté  míry  pozitivně.  Využívání  možností  komunikace  s lékárnami 
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prostřednictvím internetu je sice mezi pacienty dosud relativně nízké, ale v budoucnosti 

lze  očekávat  nárůst  důležitosti  těchto  technologií  v marketingu  lékáren  i  jiných 

zdravotnických  zařízení.  Moderní  technologie  v oblasti  lékárenství  poskytují  mnohé 

možnosti  i  nad  rámec  marketingu,  především  v oblasti  odborného  poradenství 

a vzdělávání  veřejnosti.  Záleží  pouze  na  managementu  jednotlivých  lékáren 

a lékárenských řetězců, jak se k této příležitosti postaví a zda ji dokážou tímto směrem 

využít.
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Seznam zkratek

4P zkratka z anglických termínů Product, Price, Place, Promotion (česky 

výrobek, cena, distribuce, propagace)

DPH Daň z přidané hodnoty

OOVL Odloučené oddělení výdeje léčivých přípravků a zdravotnických 

prostředků

OTC Over the counter (česky volně prodejné léčivé přípravky)

PR Public Relations (česky práce s veřejností)

SWOT zkratka z anglických termínů Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats (česky silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby)
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