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1 ÚVOD 

Oblast služeb je pro marketing velmi specifická, protože zde zákazníci nemohou 

využít ani jeden ze svých základních lidských smyslů. Hlavní nevýhodou služeb je jejich 

nehmatatelnost a s tím spojený pocit nejistoty a strach z rizika. Také jejich kvalita 

je vysoce proměnlivá, často ji mohou ovlivnit osoby, které službu poskytují. O to více 

se musejí společnosti/organizace snažit komunikovat svým cílovým skupinám zákazníků 

svoje přednosti, výhody a kvality.  

Na trhu zdravotnictví a zdravotnických služeb je rozdíl v tom, že poskytované 

služby zde mají formu nemateriálních smíšených kolektivních statků, tzn., nikdo nemůže 

být vyloučen z jejich spotřeby a všem přináší stejný užitek. Další větší odlišnost spočívá 

v systému poskytování informací a s tím vznikající znevýhodnění pacientů (klientů) 

z důvodu informačních asymetrií mezi nimi a zdravotnickou organizací. Významnou roli 

v tomto případě hraje stát a jeho časté zásahy. Zdravotnictví ovšem stejně tak spadá 

do konkurenčního prostředí, jako je tomu v podnikatelském sektoru, ale podoba záleží 

na jejich typu. U nemocnic jde např. o konkurenci necenovou, protože nejsou založeny 

za účelem dosažení zisku.  

Neziskové organizace slouží různým typům veřejnosti a ne jen jedné skupině -  

- klientům. Vedle osob využívajících jejich služby totiž existuje celá řada osob, úřadů 

a orgánů, na kterých jsou závislí. Proto kromě poskytování služeb musejí vytvořit také 

vhodnou aktivní marketingovou strategii, aby upoutaly jejich pozornost vedoucí 

k získávání finančních prostředků, partnerů, spokojených zaměstnanců i klientů. 

A především komunikace, formování veřejného mínění, spolupráce s veřejností a budování 

si jména či image jim mnohdy může pomoci na trhu obstát. Vhodným a často používaným 

prostředkem komunikace neziskových organizací s veřejností jsou public relations, 

které jsou součástí marketingového komunikačního mixu.  

Veřejné mínění a příznivý image se stali nejenom pro oblast podnikání, 

ale i pro neziskové organizace a zdravotnická zařízení stejně tak životně důležité, jako je 

pro zemědělce rozhodující počasí a povětrnostní vlivy. Být známý a mít dobré renomé 

znamená úspěch. A neziskový sektor si tuto skutečně uvědomuje a stejně tak si uvědomuje 

důležitost public relations. Na druhou stranu je tato činnost v mnoha neziskových 

organizacích spíše ojedinělá. Důvodem je hlavně nedostatek finančních prostředků. 

Když už se neziskové organizace do aktivit public relations pustí, využívají jejich levnější 

způsoby, žádné pořádání akcí nebo placená propagace, a často si je zajišťují 
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vlastními interními zaměstnanci. Bohužel nedostatečné odborné znalosti v oblasti public 

relations těchto interních pracovníků způsobují neorganizovanost a neexistuje téměř žádný 

systém, tedy jako by ani public relations nebyly. Další velkou chybou, kterou organizace 

dělají, je skutečnost, že veškerou svoji pozornost většinou obracejí na externí veřejnost 

a minimum nebo žádnou péči věnují budování vztahů s veřejností interní, tedy svými 

zaměstnanci. Přitom je velmi důležité dávat zaměstnancům najevo, že by se chod 

organizace bez nich neobešel, komunikovat s nimi, zajímat se o jejich názory a chválit je. 

 

Hlavním tématem této diplomové práce je Nemocnice TGM Hodonín, p. o. 

a její způsob komunikace směrem k veřejnosti, tedy té externí ale i interní. 

Tuto organizaci/nemocnici jsem si zvolila z toho důvodu, že je všeobecně velmi 

podceňovaná a nemá příliš dobrý image. Přesto si myslím, že snaha a vůle k určitým 

změnám a hlavně budování lepších vztahů, pozitivnějšího mínění a zvyšování kvality 

ve všech směrech ze strany současného vedení nemocnice určitě je. Dobrým krokem 

a nezbytnou součástí budování si své pozice na trhu či image jsou aktivity public relations.  

Cílem této diplomové práce tedy bylo vyhodnotit současný stav a způsoby externí 

i interní komunikace nemocnice, a zároveň navrhnout jak je s pomocí nástrojů public 

relations možné vyvolat nebo posílit kladný vztah veřejnosti k nemocnici a zvýšit tak jejich 

spokojenost a současně si vybudovat příznivější image.  

Celá práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, přičemž v teoretické části je 

nejdříve objasněna charakteristika trhu neziskových organizací a teoretická východiska 

public relations. Na to navazují kapitoly praktické – plánování způsobu marketingového 

výzkumu, jeho samotná realizace a následně vyhodnocení a analýza zjištěných skutečností. 

Srovnáním teoretických východisek a zjištěných faktů byly vyvozeny závěry 

a vypracovány návrhy na budování image nemocnice s pomocí public relations. 
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2 CHARAKTERISTIKA TRHU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Jednou z podmínek pro řádné naplnění zásad demokracie je existence neziskových 

organizací. Neziskový sektor, vymezení pojmu nezisková organizace či definování 

neziskového produktu je ale prakticky nemožné. Jde o velmi široký pojem zahrnující 

organizace různých velikostí, činností, právních forem, obecného stupně prospěšnosti 

i míry formalizovanosti. Skutečností však zůstává, že obecně neziskové organizace 

neusilují o vytváření zisku ze své činnosti, ale o dosažení užitku.  

Kromě definic se u neziskových organizací liší i jejich legislativní vymezení 

v jednotlivých zemích. Jejich postavení závisí na historii, současnosti, na společenských 

a politických tradicích dané země. Také v České republice se definice neziskového sektoru 

změnila a nadále rozšiřuje v důsledku vstupu do Evropské unie. 

2.1 Historický vývoj neziskových organizací 

Historie neziskového sektoru sahá až do doby Rakouska-Uherska. Teprve však 

po jeho rozpadu v roce 1918 a v důsledku reakcí na následky první světové války 

i hospodářskou krizi se začal neziskový sektor silně rozvíjet. Vzniklo velké množství 

neziskových organizací - sdružení, spolky, nestátní instituce, nadace orientované 

na sociální problémy či národnostní skupiny a také organizace péče o mládež, sport 

a volnočasové aktivity.  

Příznivý rozvoj byl zastaven událostmi druhé světové války, kdy se organizace 

transformovaly ve prospěch nacistické ideologie, byly přísně kontrolovány, likvidovány 

či omezovány ve svých činnostech. 

Po druhé světové válce opět docházelo k postupnému obnovování dobročinných 

spolků a dalších veřejně prospěšných nestátních organizací. Politické tendence však tlačily 

občanskou společnost pod politické strany, proto se podstata neziskového sektoru opět 

začala rozpadat a nahradila ji koncepce silně provázaná s politickou propagandou. 

V tomhle období vzniká také celá řada ilegálních forem prosazujících občanské svobody 

a demokratické hodnoty. 

Opětovného vzrůstu se neziskové organizace dočkaly až po roce 1989. Některé 

z nich se snažily navázat na tradiční hodnoty z dob první republiky. Podporu jim tentokrát 

přislíbila i vláda, jejíž z počátku nedůvěryhodný a rezervovaný vztah se v druhé polovině 

90. let začíná měnit na intenzivní.  
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Teprve nástupem 21. století si neziskové organizace začaly samy uvědomovat svůj 

sílící vliv a význam, zejména v oborech, které nejsou uspokojovány podnikatelskými 

subjekty, avšak jsou pro fungování společnosti jako celku důležité. [44] 

2.2 Typologie neziskových organizací v České republice 

Ani v české odborné literatuře a zákonech není jednoznačně definována 

charakteristika organizací působících v neziskovém sektoru. Avšak podle definice uvedené 

v zákoně o daních z příjmu můžeme říci, že jde o právnické osoby, které nebyly založeny 

za účelem podnikání a vytváření zisku ze své činnosti, ale za účelem dosažení užitku 

zpravidla v podobě veřejné služby. Případné zisky se vkládají zpět do činnosti dané 

organizace. [1] 

 

Charakteristické znaky neziskových organizací: 

§ právnické osoby (s výjimkou organizačních složek státu), 

§ nejsou založeny za účelem podnikání a produkce zisku,  

§ uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit,  

§ mohou, ale nemusí, být financovány z veřejných rozpočtů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vytvořeno autorkou 

 

2.2.1 Základní členění neziskových organizací 

Neziskové organizace spadají do širokého spektra institucí a organizací, přičemž se 

liší hlavní i doplňkové činnosti a taktéž způsob hospodaření. 

 

Výrobce / 
Prodejce 

Spotřebitel 

Nezisková 
organizace 

Spotřebitel (Klient) Veřejný rozpočet / 
dárce (donátor) 

Obr. 2.1 Trh ziskových organizací versus trh neziskových organizací 
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§ Podle právní normy 

o zájmová sdružení právnických osob (pokud mají právní subjektivitu),   

o občanská sdružení včetně odborových organizací,   

o politické strany a politická hnutí,   

o registrované církve a náboženské společnosti,   

o nadace, nadační fondy,  

o obecně prospěšné společnosti,   

o veřejné vysoké školy,   

o obce,  

o vyšší územní samosprávné celky,  

o organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

o příspěvkové organizace,   

o státní fondy,  

o subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

§ Podle kritéria globálního charakteru poslání 

o organizace veřejně prospěšné, 

o organizace vzájemně prospěšné. 

§ Podle charakteru jejich činnosti 

o Mezinárodní klasifikace neziskových organizací – ICNPO, 

o Systém klasifikace netržních činností OSN – COPNI (používá Český 

statistický úřad), 

o Odvětvová klasifikace ekonomických činností (nevýrobních) – OKEČ. [52] 

 

Neziskové organizace lze jednoduše rozdělit do dvou skupin, vládní (státní) 

neziskové organizace a nestátní (soukromé) neziskové organizace, které se liší 

podle svého zřizovatele. Zatímco tedy vládní organizace vznikly převážně pro činnost 

v oblasti veřejné správy a veřejného užitku, nestátní neziskové organizace založené 

fyzickou nebo právnickou osobou se podílejí na dění v rámci občanské společnosti s cílem 

vytvořit přímý užitek. Nejčastějšími formami vládních neziskových organizací jsou 

příspěvkové organizace, organizační složky státu – obce a kraje, nebo malá občanská 

sdružení. Jako typické příklady nevládních neziskových organizací je možné uvést obecně 

prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské 

společností nebo také některé veřejné subjekty zřizované územními samosprávnými celky 
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v podobě neziskových zdravotnických zařízení, veřejnoprávních sdružení, školských 

právnických osob, příspěvkových organizací, apod. [52] 

2.3 Hlavní poslání neziskového sektoru 

Neziskový sektor tvoří jeden z hlavních pilířů moderní společnosti. Jeho základní 

úlohy (role) jsou následující:  

1. Servisní role – Tahle role souvisí se zajišťováním široké škály služeb pro veřejnost. 

Kromě služeb pro celou společnost, jsou poskytovány i služby pro skupiny lidí, 

které své potřeby nemohou uspokojit jinde. Jde především o neformální pomoc 

lidem v nouzi, ale také zdravotní nebo sociální péči lidem, kteří ji potřebují.  

Neziskové organizace tak napomáhají společnosti k fungování jako celku. Snaží se 

vyplnit mezery v nabídce služeb, jež nepokryje trh nebo stát. Pružněji reagují 

na potřeby občanů, jsou cílenější a efektivnější, jelikož se nabízejí často v místě 

poptávky a navíc nejsou neziskové organizace nuceny dosahovat ze své činnosti 

zisku. 

 

2. Participativní role – Neziskové organizace poskytují občanům možnost vyjádřit 

své názory, zájmy nebo skrze ně vyřešit problémy. Tímto aktivním způsobem 

se občané podílejí nejenom na spolurozhodování např. obce, kraje či státu, 

ale zároveň přebírají jistý podíl zodpovědnosti za rozhodnutí uskutečněná orgány 

veřejné moci.  
 

3. Inovační role – Neziskový sektor na rozdíl od tržního nebo státního sektoru 

pružněji reaguje na nově zjištěné problémy. Tím přináší nové často neověřené 

formy pomoci, na které zatím není znám spolehlivý postup řešení.  
 

4. Demokratizující role – Neziskové organizace povzbuzují procesy vzájemné 

interakce, tvorby důvěry a principu vyrovnanosti vzájemných vztahů tím, 

že svým členům umožňují vyslovit své názory, aby se naučili přijímat i názory 

jiných. Od toho se pak odvíjí fungování trhu a demokracie.  
 

5. Ochrana práv – Neziskové organizace často zprostředkovávají a prosazují užitek 

všech mezi státem a jeho občany. [23] 
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2.4 Neziskové organizace a marketingové prostředí 

Neziskové organizace jakožto prvky národního hospodářství jsou s ostatními 

jeho součástmi provázány, podobně jako u komerčních společností, do určitého 

marketingového prostředí. Vlivy, působící na neziskové a komerční organizace mohou mít 

stejnou povahu, avšak jejich účinek na fungování organizací se může výrazně lišit, 

a to hlavně z toho důvodu, že neziskové organizace jsou financovány z cizích zdrojů a díky 

tomu se na rozhodování podílí většinou i někdo další. Hlavní aktivitou nevládních 

neziskových organizací je fundraising, tj. systematické hledání a získávání finančních 

nebo jiných prostředků na jejich obecně prospěšnou činnost.  

Také u tradičního členění marketingového prostředí na makroprostředí 

a mikroprostředí je to v případě neziskových organizací složitější a ne vždy snadno 

rozlišitelné.  

Z těchto mnoha důvodů proto není možné dávat obecně platné marketingové rady 

či doporučení, podle kterých by se mohly všechny neziskové organizace řídit. [1] 

2.5 Charakteristika příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace jsou jednou z forem právnické osoby veřejnoprávního 

charakteru zřízené za účelem plnění úkolů veřejného zájmu. Mohou vzniknout pouze 

na základě zvláštního právního předpisu, kdy jejich zřizovatel vydá zřizovací listinu. 

V České republice jsou základy právního postavení příspěvkových organizací 

upravovány zákonem o rozpočtových pravidlech státu a zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Podle těchto zákonů jsou příspěvkové organizace zřizovány 

organizačními složkami státu a územními samosprávnými celky. Hlavním účelem 

neziskových organizací je převzetí činností v působnosti zřizovatele, jež mají zpravidla 

podobu neziskového charakteru. Jejich rozsah, struktura a komplikovanost však vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu.  

Příspěvková organizace je neustále v přímé vazbě s jejím zřizovatelem, 

který ji zadává úkoly, financuje ji a také kontroluje veškerý její chod či hospodaření. 

Zřizovatel dále jmenuje i odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování a může 

vyšetřovat stížnosti směřující k jeho osobě.  

Forma příspěvkové organizace je v České republice velmi často využívána zejména 

v činnosti škol a školských zařízení, nemocnic, sociální péče, obrany a bezpečnosti 

nebo muzeí. [55] 
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2.5.1 Příspěvkové organizace státu 

Tyto příspěvkové organizace vznikají na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších přepisů.  

Vznik příspěvkové organizace zřizovatel zveřejní v Ústředním věstníku 

České republiky. Hlavní účel a činnost příspěvkové organizace, která může být prováděna 

za úplatu, jsou vymezeny ve zřizovací listině. Prostředky, s nimiž organizace hospodaří, 

jsou získány buď ze státního rozpočtu či z její hlavní činnosti, nebo také získané darem.  

Veškeré finanční vztahy mezi organizací a jejím zřizovatelem, způsoby 

hospodaření s finančními prostředky získanými nebo z fondů jsou přesně stanoveny 

zákonem, neboť všechny získané příjmy patří státu. [1] 

2.5.2 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků jsou zřízeny podle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále jsou upravovány 

také zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zřizovateli této příspěvkové organizace jsou kraj nebo obec, jež mají povinnost 

zapsat vzniklou organizaci do obchodního rejstříku a informovat v Ústředním věstníku 

České republiky.  

Takhle zřízené příspěvkové organizace hospodaří nejenom s příjmy z krajského 

(obecního) rozpočtu, z hlavní činnosti nebo s prostředky svých fondů, ale i z finančních 

darů či jejich doplňkové činnosti. [1] 

2.6 Zdravotnictví jako součást neziskového sektoru 

Zdravotnictví je ve všech vyspělých zemích bez výhrad velmi důležitou součástí 

života všech obyvatel. Kvalitní zdravotní péče pozitivně působí na celou společnost. 

Historicky se vyvíjelo jako státní, centrálně řízený a financovaný systém garantující 

zdravotní péči všem občanům bez ohledu na jejich sociální třídu nebo příjmy, hrazenou 

z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní systém, jakožto rozsáhlý a specifický sektor, 

je podle nové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jednou z částí národního 

hospodářství, vyžadující neustálé korekce, regulace a reformy.  
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Účelem a smyslem zdravotnických institucí, které tvoří zdravotní systém, 

je poskytování služeb zdravotní péče a zlepšování zdravotního stavu občanů, 

ať už preventivní formou nebo okamžitým zásahem lékařů.  

 

Základními charakteristikami zdravotnictví jsou: 

§ nedokonalé tržní prostředí (poskytované služby mají povahu nemateriálních 

smíšených kolektivních statků, heterogenita poskytovaných služeb, 

nedokonalé informace na straně pacientů, oslabení konkurence zásahy státu 

a jeho zdravotní politikou), 

§ absence motivu ziskovosti, 

§ nejistota výsledného produktu, jakožto samotná poskytovaná služba, 

§ vstup na trh má celou řadu omezení – vysoké kvalifikační předpoklady, nutnost 

neustálého vzdělávání, licence, specifické technické vybavení, 

§ pacienti hradí přímo jen část nákladů na zdravotní péči, 

§ výrazné zásahy státu omezují pružnost nabídky. [14] 

 

Tab. 2.1 Porovnání specifikací na trhu zdravotní péče oproti klasickým konkurenčním trhům 

Trhy zdravotní péče  Klasické konkurenční trhy 

Absence motivu ziskovosti Snaha o maximalizaci zisku  

Státem omezené množství nemocnic 
Velké množství prodávajících - 
– neomezená nabídka 

Heterogenita výsledného produktu -  
- poskytnuté lékařské služby 

Homogenní produkty a nabídka služeb 

Špatná informovanost pacientů Dobrá informovanost spotřebitelů 

Pacienti hradí jen část nákladů na péči1
 Nakupující platí za služby a produkty přímo  

 

Zdroj: [14], upraveno autorkou 

 

2.6.1 Konkurence na trhu zdravotní péče 

Konkurence ve smyslu rivality mezi poskytovateli nebo prodejci stejných produktů 

či služeb dostává na trhu zdravotní péče svůj specifický rozměr. Podstatné je zejména to, 

že zdravotnictví nemá zcela volný tržní mechanismu a konkurenční prostředí a nabídku 

služeb ovlivňuje svým působením stát. Jelikož na trhu existuje nejistota o kvalitě produktu 
                                                 

1
 V České republice celé zdravotnictví reguluje stát a funguje zde sociálně pojistný model regulace 

zdravotnictví – financování zdravotní péče je zabezpečeno z příspěvků sociálního pojištění a její úhrada 
probíhá na základě smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. 



14 

z důvodu asymetrie informací mezi pacienty a zdravotnickým zařízením, může stát 

omezeným vstupem na trhu garantovat a ochránit alespoň minimální poskytované kvality. 

Dalším rozdílem je i to, že běžně se dá konkurence na trhu rozdělit na cenovou 

a necenovou. V případě zdravotní péče je cenová konkurence, jakožto soutěž o pacienta, 

neuplatitelná. Funkci ceny coby poskytovatele informací oslabují zásahy státu a další 

překážkou je také asymetrie informací. 

Z těchto důvodů se ve zdravotnictví využívá necenová konkurence, tedy soutěž 

o pacienty především prostřednictvím odlišností (akreditace, certifikace, propagace, 

smluvní vztahy, úhradové mechanismy, čekací doby, dostupnost zdravotnického zařízení), 

výhod, specifických vlastností v oblasti poskytované péče či image nemocnice. Důležitá je 

zejména důvěra pacientů, jelikož si produkt nemohou před spotřebou otestovat, 

a také kvalita poskytované péče, která je závislá též na technickém a personálním 

vybavení. 

Výrazem konkurence na trhu zdravotnických služeb je tedy schopnost 

dlouhodobého lepšího přizpůsobení požadavkům pacientů než u jiných nemocnic, 

také se projevuje v podobě individuální volby léčby a svobodné volby nemocnice 

pacientem, nebo také v jednání veřejných zdravotních pojišťoven při úhradě zdravotní 

péče. [29] 

V České republice bylo koncem roku 20102
 evidováno celkem  

28 068 zdravotnických zařízení včetně detašovaných pracovišť (z toho 189 nemocnic  

s 62 219 lůžky a 19 885 samostatných ordinací). Lůžkový fond nemocnic poklesl 

v tomto roce o 1, 2 % oproti loňskému roku. [36] 

 

Tab. 2.2 Počty zdravotnických zařízení koncem roku 2010 

Zřizovatel 
Počty 

zařízení 
Počty zařízení v % 

Počet 
nemocnic 

Státní zařízení 226 0, 8 % 24 

Nestátní zařízení 27 842 99, 2 % 175 

- zřizovatel kraj 152 0, 55 % - 

- zřizovatel město nebo obec 170 0, 61 % - 

- zřizovatel FO, církev, jiná PO 27 520 98, 84 % - 

Celkem 28 068 - 189 

Zdroj: [35], upraveno autorkou 

                                                 
2
 Údaje z roku 2011 nebyly do 22. dubna 2012 prozatím zveřejněny. 
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2.6.2 Postavení a úloha nemocnic 

Postavení i úloha nemocnic se postupem času významně měnily a to v závislosti 

na sociálních a politických reformách a medicínských znalostech.  

V České republice jsou nemocnice právně vymezeny jako instituce vlastnící licenci 

k poskytování zdravotní péče, s určitým počtem lůžek, organizovaným týmem 

kvalifikovaných lékařů a provádějící nepřetržitě ošetřovatelské služby. Jejich hlavní 

činnosti jsou z diagnostické, léčebné a ošetřovatelské oblasti. Kromě základních funkcí 

poskytují některé nemocnice i funkce další, jako je vykonávání zdravotně výchovné 

činnosti, poskytování pregraduální a postgraduální výchovy lékařů nebo jiného 

zdravotnického personálu, provádí klinické výzkumy a v některých státech plní taktéž 

funkci sociálně zdravotní. [7, 40] 

 

Tab. 2.3 Počet nemocnic v ČR v roce 2010 

 

Zdroj: [35] 
 

Základní typologie nemocnic 

§ podle průměrné délky ošetření 

o pro akutní péči 

o pro dlouhodobou péči 

§ podle typu vlastnictví 

o ve vlastnictví a správě státu 

o ve správě měst a obcí 

o ve správě církví, dobročinných organizací – charitativního charakteru 

o založené za účelem dosahování zisku – podnikatelský princip 

§ podle druhu převažující zdravotní péče 

o všeobecné 

o specializované 

§ podle velikosti 

o národního či regionální dosahu (terciární zdravotní péče) 

o všeobecné či okresní (sekundární zdravotní péče) – 200 až 600 lůžek 

o venkovské nemocnice – maximálně 50 lůžek [45]  
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Kromě odborné medicínské péče je pro každou nemocnici důležité její kvalitní 

a zároveň efektivní vedení managementem. Každá nemocnice musí sledovat změny 

ve společenských podmínkách, aby si mohla vytvořit moderní strukturu řízení, výkonný 

systém pro poskytování zdravotní péče a přizpůsobit trhu své nástroje v oblasti 

marketingu, kontroly nebo i účetnictví. [45] 

2.7 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 

Nemocnice TGM Hodonín, p. o. je menší všeobecná nemocnice okresního typu, 

jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, a působí na trhu zdravotnických zařízení 

už téměř 60 let. Společně s kyjovskou nemocnicí poskytuje v hodonínském okresu péči 

asi 162 tisícům obyvatel.  

 

Zdroj: [50] 

2.7.1 Historie 

Po řadě zajímavých a dramatických událostí byla nemocnice zprovozněna 

dne 1. května 1952 pod názvem Nemocnice Hodonín. Tehdy měla 110 lůžek interního 

oddělení, 100 lůžek chirurgického oddělení, 40 lůžek dětského oddělení a 25 lůžek očního 

oddělení. S postupnými rozvoji medicíny se rozsah poskytovaných služeb hodonínské 

nemocnice rozšiřoval.  

Od 1. 9. 1997 vystupuje hodonínská nemocnice pod novým názvem 

Nemocnice TGM Hodonín. Po privatizaci v roce 1999 postupuje nemocnice směrem 

k modernizaci a rekonstrukci svých ambulancí, operačních sálů a lůžkové části nemocnice. 

Tyto aktivity postupně směřují k vybudování moderního nemocničního komplexu 

odpovídající evropskému standardu. V roce 2006 nemocnice obdržela certifikát ISO 9001 

pro oddělení dopravní zdravotní služby, rehabilitace a radiodiagnostiky. A v roce 2007 

nemocnice získala certifikát ISO 9001 pro všechna ostatní oddělení. 

Mezi krizové momenty patřil rok 2005, kdy došlo ke zrušení porodnice 

a ze stávajících prostor bylo vytvořeno oddělení odborné ošetřovatelské péče s 31 lůžky. 

O 5 let později byl však v hodonínské nemocnice nainstalován Babybox, po brněnském 

jako druhý v Jihomoravském kraji. 

Obr. 2.2 Logo nemocnice 
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V listopadu 2006 byla poprvé vyhlášení veřejná sbírka, která měla sloužit 

na obměnu stávajících zastaralých nemocničních lůžek. 

 

Co se týče managementu nemocnice, tak se zde za její téměř 60letou existenci 

vystřídala celá řada ředitelů. 

2.7.2 Současnost 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace zajišťuje spolu se svými 

zaměstnanci (v roce 20103
 celkem 477 zaměstnanců) terapeutickou, preventivní 

a diagnostickou činnost na lůžkových odděleních (interní, chirurgické, gynekologické, 

dětské, ARO), v 22 odborných ambulancích a pracovištích komplementární složky, 

dále odběr, zpracování a výrobu transfuzních přípravků, provoz lékárny (ústavní 

i pro veřejnost), dopravní zdravotní službu, svoz biologického materiálu. Své zdravotnické 

služby i veškeré vybavení se snaží stále zdokonalovat a modernizovat, aby vyhovovaly 

skutečným potřebám svých pacientů. 

 

Tab. 2.4 Zhodnocení nemocnice v oblasti léčebně preventivní péče 

Ukazatel rok 2009 rok 2010 

Počet lůžek celkem 224 224 

% využití lůžek 79,6 78,7 

Průměrná ošetřovací doba 6,94 6,93 

Počet ošetřovacích dnů 64 376 63 368 

Počet hospitalizací 9 267 9 151 

Počet úmrtí 374 372 

Počet ambulantních vyšetření 105 400 101 792 

Zdroj: [62], upraveno autorkou 

 

Hodonínská nemocnice také navíc obhospodařuje jeden z největších parků 

ve městě, který byl postupem času systematicky vysazován a rozvíjen. Celý komplex 

zahrady včetně skleníků a zimní zahrady slouží pro vlastní potřeby nemocnice, pro relaxaci 

personálu i pacientů. Orientační plán areálu nemocnice je znázorněn v Obr. 2.3. 

 

 

                                                 
3
 Tisková zpráva za rok 2011 nebyla do 22. dubna 2012 prozatím zveřejněna. 
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Obr. 2.3 Orientační plán Nemocnice TGM Hodonín, p. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [51], upraveno autorkou 

 

 

Významné události roku 2010 

§ Nová pracoviště 

Od 1. ledna má gastroenterologické pracoviště statut screeningového pracoviště 

Ministerstva zdravotnictví České republiky pro prevenci a terapii kolorektálního 

karcinomu (gastroenterologická ambulance je začleněna do celorepublikového 

preventivního programu na vyhledávání rakoviny tlustého střeva prostřednictvím 

kolonoskopie – 8. listopadu 2011 se nemocnice zapojila také do osvětového projektu 

„Střevotour 2011“). 

Dále je to spolupráce onkologické ambulance s Centrem klinické onkologie 

II. Interní hematoonkologické kliniky FN Brno - Bohunice a Masarykovým onkologickým 

ústavem Brno.  

§ Nové lékařské metody 

Z nových metod byla do Nemocnice TGM Hodonín, p. o. zavedena artroskopie 

kotníku, ošetření hemoroidů Barronovou ligaturou. Byla zřízena poradna pro chronické 

rány a péči o střevní vývody. 

1 - 7 Hlavní budova nemocnice 

8 
Hemodializační středisko, 
Nefrologická poradna 

9 Plicní oddělení 

10 

Vrátnice, Dispečer dopravní 
zdravotní služby, Mzdová 
účtárna, Právník 

11 

Vedoucí oddělení správy 
a provozu, Interní auditor, 
Vedoucí investic a dopravy, 
Investiční referent, Finanční 
účtárna, Operativní evidence, 
Pokladna, Bezpečnostní technik 

12 Zimní zahrada 

13 +14 Provozní budovy 

15 Pitevna 

16 Zahradnictví, skleníky 

17 Lázně Hodonín 
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§ Zvyšování kvality a bezpečnosti 

Dne 21. dubna nemocnice úspěšně absolvovala certifikační audit kvality dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2008. Zařadila se tak mezi významná zdravotnická zařízení nejen 

v Jihomoravském kraji, ale i v celé České republice.  

Od 1. října byl provoz radiodiagnostického oddělení kompletně digitalizován, 

což výrazně zkvalitnilo vyšetřování pacientů, zejména tím, že byla dosažena prakticky 

okamžitá dostupnost výsledků pro jednotlivé kliniky. 

§ Konference a pořádané vzdělávací akce 

Zaměstnanci se zúčastnili všech vzdělávacích školení dle schváleného výcvikového 

plánu. Kromě toho během roku 2010 nemocnice pořádala 5 konferencí: Kazuistiky 

z vybraných oborů, VI. Hodonínský den sester, Stres – jak na nás působí a jak jsme 

schopni jej zvládat, Novinky v moderním ošetřování dekubitů, Specifika práce s dětským 

pacientem. 

§ Dary 

Nemocnice TGM Hodonín, p. o. obdržela v roce 2010 finanční dary ve výši 

548 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří příspěvek Města Hodonín ve výši 250. tis. Kč, 

dále dary od firmy Groz Beckert 40 tis. Kč a obce Mutěnice ve výši 50 tis. Kč. Výtěžek 

veřejné sbírky na obměnu nemocničních lůžek činil 78 tis. Kč. 

Věcné dary se rovnaly celkové částce 509 tis. Kč. Nejvýznamnějším sponzorem, 

s hmotnými dary za 265 tis. Kč, byla firma Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o. Jihomoravská 

armaturka, spol. s r. o. darovala do parku lavičky v hodnotě 150 tis. Kč. 

§ Události a významné akce 

V rámci oslav 160. výročí narození hodonínského rodáka T. G. Masaryka byla 

v areálu nemocnice 15. října 2010 slavnostně odhalena jeho busta. 

Poslední významnou akcí roku 2010 bylo otevření Babyboxu v areálu nemocnice 

dne 28. října, jubilejního čtyřicátého v České republice a druhého v Jihomoravském kraji. 

 

V roce 2012 připravuje Nemocnice TGM Hodonín, p. o. program na oslavu 

svého 60. letého působení na trhu zdravotnických zařízení. [50, 62] 

2.7.3 Konkurence 

Mezi veřejností nemá Nemocnice TGM Hodonín, p. o. příliš dobrou image 

a hlavními konkurenty jsou jí sousední Nemocnice Kyjov, p. o. a Nemocnice Břeclav, p. o. 
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Nemocnice Kyjov, p. o. 

Nemocnice Kyjov v roce 2011 oslavila 65. výročí svého založení, které se datuje 

k roku 1946. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. V areálu nemocnice je celkem 

48 odborných ambulancí, několik dalších je umístěno na poliklinikách v Kyjově, 

Veselí nad Moravou i Hodoníně. Nemocnice zajišťuje všeobecnou, dětskou 

a stomatologickou lékařskou službu první pomoci.  

V oborech interna, chirurgie, dětské, gynekologie-porodnictví a ARO, 

v dalších lůžkových oborech, kterými jsou neurologie, ortopedie, urologie, kožní, oční, 

rehabilitace, ušní-nosní-krční, plicní a infekční, poskytuje své zdravotní služby občanům 

hodonínského okresu. Mimo to provozuje na detašovaném lůžkovém pracovišti 

ve Veselí nad Moravou i 68 lůžek následné péče. 

Od ledna 2005 nese novorozenecké oddělení Nemocnice Kyjov titul Baby Fiendly 

Hospital. V roce 2010 nemocnice získala osvědčení o splnění požadavků normy ČSN EN 

ISO 9001:2009. [48, 61] 

 

Nemocnice Břeclav, p. o. 

Základní kámen Nemocnice Břeclav byl položen v roce 1986. Výstavba však 

probíhala ve dvou etapách. V roce 1992 byla uvedena do provozu 1. etapa – neoperační 

obory a vyšetřovací složky. 2. etapa – operační obory, ARO, centrální operační sály 

a centrální sterilizace byla uvedena do provozu až v roce 1996. Zřizovatelem nemocnice, 

zaměstnávající téměř 800 zaměstnanců, je Jihomoravský kraj.  

Všeobecná okresní Nemocnice Břeclav poskytuje služby v celkem 

21 medicínských odbornostech, z toho 12 je lůžkových oddělení s celkovou kapacitou 

511 lůžek a průměrným počtem hospitalizovaných pacientů cca 22 tisíc ročně. Laboratorní 

a vyšetřovací složky tvoří mikrobiologie, biochemie, hematologie, anatomická- patologie, 

radiodiagnostika, rehabilitace, ambulance klinické onkologie a centrální operační sály 

s centrální sterilizací. Dále se podílí také na průběžném vzdělávání zdravotnických 

pracovníků a praktické výchově posluchačů lékařských fakult a studentů zdravotnických 

škol. 

Nemocnice Břeclav je v současné době jedinou nemocnicí v Evropě, 

která je držitelem certifikátů dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 

a OHSAS 18001. Také se může pochlubit titulem Baby Friendly Hospital. [47] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PUBLIC RELATIONS 

3.1 Marketingová komunikace 

Slovo komunikace obecně vyjadřuje neustálý dvousměrný proces předávání 

informací nebo určitého sdělení od původce k příjemci. Její důvody, metody i cíle jsou 

různé, ale obvykle má v úmyslu buď informovat, nebo přesvědčovat, což se mnohdy 

vzájemně nijak zásadně nevylučuje.  

Úkolem marketingové komunikace je na základě jasně vymezeného cíle 

a definovaného způsobu přenosu přesvědčit nebo změnit názory či chování 

veřejnosti/zákazníka vzhledem k určité organizaci/společnosti a její nabídce. Jinak řečeno, 

cílem je modifikovat jejich mentální stránku – postoje, představy, znalosti a mimo jiné 

hlavně motivaci. Komunikační proces tedy vyžaduje sdělovatele, sdělení, sdělovací 

prostředek a příjemce. Potíže bývají zejména s příjemcem sdělení, neboť samotné sdělení 

jakož i sdělovací prostředek má organizace/společnost pod svou přímou kontrolou. 

Na druhou stranu i velmi přesvědčivé sdělení samo o sobě nemusí změnit mínění či postoje 

lidí. 

Tento přenos informací a sdělení probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, 

společností/organizací a jejími současnými i potenciálními zákazníky/klienty. Rovněž se 

tak děje i mezi společností/organizací a jejími dalšími zájmovými skupinami, 

kam lze zařadit všechny subjekty, na něž aktivity dané společnosti/organizace působí, 

ale navíc je mohou také sami svým působením ovlivňovat. Jsou to zejména vlastní 

zaměstnanci, obchodní partneři a dodavatelé, akcionáři, investoři, orgány veřejné správy, 

média, oborové a profesní asociace, občanská sdružení, neziskové organizace, zájmové 

a nátlakové skupiny, v neposlední řadě i místní komunity. [4, 17] 

 

Cíle marketingové komunikace lze shrnout do následujících bodů:  

§ vytvořit a stimulovat poptávku, 

§ zprostředkovat informace, 

§ zdůraznit užitek a hodnotu produktu, 

§ diferencování produktu (odlišení produktu), 

§ stabilizovat obrat, 

§ posílit firemní image, 

§ vybudovat a pěstovat značku. [17] 
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3.1.1 Komunikační mix 

Formy řízené komunikace neboli komunikační mix, využívají 

společnosti/organizace k cílenému vytváření informací pro určitý trh v podání přijatelném 

pro danou cílovou skupinu, aby dosáhli maxima svých stanovených marketingových 

a reklamních cílů. 

Komunikační mix rozlišujeme dvojí - externí a interní. Zatímco interní 

komunikační mix se využívá zejména ke komunikaci uvnitř firmy, tedy směrem 

k zaměstnancům, externí pak vně se zacílením na zákazníky a veřejnost. 

Jednotlivé složky marketingového komunikačního mixu jsou stejné jak pro externí 

tak i interní komunikaci, tedy osobní prodej, reklama, podpora prodeje, přímý (direct) 

marketing, public relations. Základní výhody a nevýhody těchto nástrojů marketingové 

komunikace přehledně znázorňuje Obr. P.2 v příloze č. 2. [9, 59] 

3.2 Pověst, veřejné mínění a image 

Základem činností a nejpodstatnějších funkcí Public Relations  je tvorba 

a pěstování konceptu pověsti. Dalšími východisky, od nichž se Public Relations odvíjejí, 

jsou také veřejné mínění, image a corporate identity. 

3.2.1 Pověst 

Pověst neboli reputace, původem pochází z latinského slova „reputare“ čili uvážit 

nebo promyslet si, a podléhá tomu, jak o organizaci nebo jedinci všeobecně smýšlí ostatní 

v jejím okolí. Formuje se tedy mimo organizaci na základě subjektivních mínění 

vyvozených z řečí a činů organizace nebo jedince, a z vlastních zkušeností a vztahů, 

jež s nimi mají. 

Na pověst je možno nahlížet také jako na zobecnění veřejného mínění, 

avšak stává se, že organizace nebo jedinec má nestálou pověst ba i několik odlišných 

pověstí. Záleží zejména na důvěře, transparentnosti i souladu mezi identitou a image. [12] 

3.2.2 Veřejné mínění 

Pojmenování „veřejné mínění“ zná společnost už od starověku a myslí se jím 

soubor převládajících předsudků, úsudků a postojů k určitému jevu v daném časovém 

horizontu neurčitým množstvím zastánců s odezvou ve společnosti. Přesto jde o souhrnný 

a značně nejasný pojem. Veřejné mínění se často průběžně mění a je mu přičítána 

schopnost vytvářet hodnotící stanoviska. [13] 
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Mezi některé hlavní rysy veřejného mínění patří:  

§ obtížně definovatelný, nestálý soubor názorů veřejnosti ovlivnitelný mnoha 

způsoby, 

§ vzniká souhrnem subjektivních názorů jednotlivců – mužů a žen tvořících 

společnost nebo jakékoliv společenské skupiny, 

§ reflektuje momentální názory, postoje i nálady veřejnosti, 

§ mínění se vztahují k mnoha aspektům osobního a veřejného života – jevům, 

osobnostem, událostem, 

§ je dáno pospolitostí znalostí, zájmů a tradic. [4, 20] 

 

Oproti tomu „mínění zveřejněné“ je obyčejně to, o čem píší a mluví hromadné 

sdělovací prostředky. Navíc to bývá klíčový zdroj utvářející veřejné mínění. 

Při vytváření určitého mínění však není podstatné, jestli to či ono rozšířila média, 

nýbrž zda to bylo vůbec publikováno. Organizace i jedinci jsou součástí společenského 

prostředí, proto jestliže chtějí nejen přežít, ale také se rozvíjet, musí pochopitelně 

s veřejností, tedy svým okolím, komunikovat. Přičemž mezi nejdůležitější cílové skupiny 

seřazené podle významnosti patří následující, viz Tab. 3.1. 

 
Tab. 3.1 Nejdůležitější cílové skupiny Public Relations 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

1. Zaměstnanci 12. Zájemci o ekonomiku 

2. Rodinní příslušníci 13. Politické kruhy 

3. Vedoucí pracovníci 14. Univerzity/školy 

4. Bývalí zaměstnanci podniku – důchodci 15. Instituce a organizace 

5. Akcionáři 16. Odbory a zaměstnanecké svazy 

6. Zákazníci 17. Spotřebitelské svazy 

7. Zájemci o podnik 18. Finanční analytici 
8. Konkurenti 19. Hospodářský tisk 

9. Dodavatelé 20. Ostatní média 

10. Úřady a instituce 21. Odborný tisk. 
11. Kapitálový trh  

Zdroj: [13], upraveno autorkou 

 

Veřejné mínění můžeme rozlišovat na aktivní a pasivní, podle existujícího ohlasu. 

Jestliže je odezva zřejmá – organizované nebo spontánní shromáždění davu lidí v ulicích, 

na náměstích nebo jiných symbolických místech, kde je dostatečná kapacita - jde o projev 

aktivního veřejného mínění. Když se však musí odezva veřejnosti zjišťovat sociologickým 
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průzkumem, jde o veřejné mínění pasivní nebo také utajené nálady ve společnosti. 

Zkoumáním, dotazováním reprezentativního vzorku veřejnosti nebo konkrétní cílové 

skupiny, výzkum zjišťuje převažující postoje, nálady či názory. [6] 

3.2.3 Image a corporate identity 

Termín „image“ byl převzat z angličtiny a v překladu znamená „obraz“, 

„znázornění“ nebo také „představa“. Původně však bylo slovo image odvozeno 

z latinského výrazu „imitari“ označující napodobení nebo duplikování. [12, 13] 

Poprvé byl tento výraz použit v roce 1955 a dnes je jedním z ústředních pojmů 

používaných k vyjádření prestiže, názoru nebo obecného dojmu, který si uděláme o určité 

osobě, instituci nebo organizaci při pohledu z vnějšku. [4, 20] 

Prestiž neboli image společnosti/organizace podmiňuje její přijatelnost pro veřejné 

mínění a soubor všech informací o ní slouží více či méně jako účinné měřítko pro srovnání 

organizace s jinou. Úspěšnou společnost (ale i jedince) činí právě její (jeho) pozitivní 

image. Kladné postoje veřejnosti, respektive médií, vytvářejí jakousi pomyslnou 

komparativní výhodu vůči konkurenci, napomáhají danému subjektu lépe působit 

na určitém trhu, usnadňují mu efektivnější realizaci marketingových plánů a prosazování 

svých postojů i názorů. Dobrý image však a priori neznamená úspěšnost. Nejdříve musí 

veřejnost úspěch společnosti zaregistrovat a referovat o něm. [2, 11] 

 

Pozitivní image má hodnotu a pozitivně působí v řadě podstatných oblastí:  

§ dodává organizacím autoritu a tím zvyšuje atraktivitu podniku na trhu práce, 

§ motivuje zaměstnance, 

§ působí na zákazníky, nejenom tehdy když nemají dostatek informací, 

aby byli schopni zhodnotit kvalitu toho, co společnost nabízí, 

§ dobrý image ovlivňuje kapitálový trh, 

§ povzbuzuje odbyt produktů, 

§ tvoří emocionální zisk – na rozdíl od specifických vlastností produktu 

jde o trvalejší dlouhodobou konkurenční výhodu, 

§ schopnost odvrácení útoku. [13, 16] 

 

Image je určitým druhem skutečnosti. Představuje nejenom to, jaké mínění má 

o společnosti/organizaci veřejnost, ale je také odrazem její identity. Společnost musí udržet 

skutečnou a chtěnou identitu v souladu. Pokud však svoji image nezná, nemůže 
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ji komunikovat ani řídit. Cílené utváření image se zabývá nástroji a symboly používanými 

k vytvoření určité identifikace společnosti (corporate identity), jak ji lidé vnímají 

nebo jakou u nich má image, a jejich chování k ní. [12, 13] 

3.3 Public Relations 

Odborníci z praxe, ale i novináři často definují public relations, kromě doslovného 

překladu „vztahy s veřejností“, jako řízení a pěstování pověsti. PR totiž představují 

komplex technik a aktivit, jež jsou schopné ovlivnit to, jak je daná společnost, úřad, 

organizace nebo veřejně činná a populární osoba vnímaná veřejností nebo určitou 

zájmovou skupinou. Jednoduše to, jak dobrou má pověst.  

V širším slova smyslu se mezi public relations řadí i většina kulturních vystoupení, 

filmová produkce, zpravodajské reportáže, publicistika, reklamy, propaganda 

a její vojenská podoba - psychologické operace. Klíčovým komunikačním kanálem silně 

ovlivňujícím společenské názory a zprostředkující aktivity PR jsou masová média. [6, 12] 

3.3.1 Historie Public Relations 

Public relations historicky spadají už do období prvopočátků lidstva samotného. 

Prostřednictvím poslů a heroldů se již ve staré Mezopotámii, Egyptě, Persii 

stejně i v antickém Řecku a Římě šířila sláva panovníků, úspěchy v bojích, zprávy 

o jejich moci a bohatství. Názor veřejnosti byl v této době důležitý tedy hlavně 

pro panovníky a politiky, často se nechali slyšet „Vox populi, vox dei“ v překladu 

jako „Hlas lidu je hlasem božím“. 

Opravdovou komunikaci odstartoval až kolem roku 1450 s vynálezem knihtisku 

Johanna Gutenberga nástup nástrojů hromadné komunikace, tedy tištěných médií, 

sloužících k cílenému zpravodajství a propagandistickým účelům. Kromě biblických textů 

a obrázků svatých se objevují v médiích i první reklamní letáky. Důležité bylo také to, 

že příjemci těchto zpráv byli svolní k tomu si za ně platit. V Evropě se tak v 2. polovině 

15. století až začátkem 16. století stává šíření zpráv zbožím. [6, 25] 

Počátkem public relations jako komunikační aktivity ovlivňující mínění, 

jak jej známe dnes, je až polovina 19. a počátek 20. století. Tehdy totiž bylo v Evropě 

a v USA zavedeno všeobecné volební právo a vládnoucí elity potřebovaly utvářet názory 

občanů. V činnosti tiskových tajemníků předních politických stran, politiků a hnutí 

proto vznikl obor public relations, jenž měl ruku v ruce s médii aktivně, koncepčně 
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a dlouhodobě formovat veřejné mínění. Následně na to se techniky PR osvojují 

také ve výrobní a ekonomická oblasti. 

Pomyslným mezníkem pro vývoj současného PR jako oboru povolání se však 

označuje teprve období I. světové války v letech 1914 - 1918. Tehdy se specialisté na obor 

PR zapojili do propagandistické politické činnosti na pomoc válečného úsilí vlastních 

zemí. Edward L. Bernayse, označovaný za otce a zakladatele současného PR, si uvědomil, 

proč využívat propagandu pouze k válečným záměrům, když ji lze uplatnit i pro mír. 

Potřeboval však vymyslet nový název, který by nebyl spojován s Němci, tak přišel 

se slovním spojením Council on Public Relations (Výbor pro vztahy s veřejností). 

Dalším už od pradávna hojně používaným a navíc efektivním prostředkem 

k formování veřejného mínění nebo konkrétních cílových skupin je ovlivňování 

nezávislými autoritami, mezi které patří například doktoři. Byla to nejenom jedna 

z oblíbených technik Edwarda L. Bernayse, např. v reklamní kampani na podporu prodeje 

masných výrobků, ale uchylují se k ní také lobbisté, konzultanti PR, soukromé a veřejné 

organizace i vlády. [6] 

3.3.2 Pojem Public Relations 

Obor public relations je neoddělitelnou součástí marketingu a zároveň dovedností, 

jak porozumět, formovat a usměrňovat veřejné mínění, souhrnně, jak na jednotlivce, 

cílové skupiny a veřejné mínění působit. Cílem PR není jako u propagandy manipulovat 

a ovládat veřejnost, ale pomoci osobám, organizacím a společnostem s tím, 

jak komunikovat, aby se zvyšovala jejich prestiž a byli vnímáni příznivě. K nynějšku bylo 

ve světě evidováno více než 500 rozličných definic public relations. Definovat PR 

a jejich činnost v rámci vztahů s veřejností je totiž velice obtížné, a proto celá řada definic, 

pokud ne naprosto všechny, charakterizují spíše výsledek vztahů s veřejností. [2, 4] 

 

V roce 1978 například Institut Public Relations (IPR) přijal jako definici PR 

následující:  „PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat 

vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.“ [22, s. 136] 

 

Ano, PR patří mezi obory činnosti, kde organizace/společnost/jednotlivec chce 

záměrným aktivním komunikačním působením na konkrétní cílové skupiny, 

nebo jen obecně veřejnost, vytvořit, ovlivnit, vylepšit nebo udržet vzájemné vztahy 

či postoje. Veřejností rozumíme malou, ale i velkou skupinu vytvořenou na základě 

kolektivních problémů nebo zájmů, a důležité je také, že každý jednotlivec může být 
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příslušníkem více různých skupin. K cílovým skupinám se mohou řadit zaměstnanci, 

dodavatelé, média, lobbistické skupiny, státní správa a podobně. Obecně je rozlišujeme 

na interní a externí. [4, 25] 

 

Další definice, která stojí za zmínku, je převzatá z amerického odborného časopisu 

Public Relations Review. „PR jsou formou komunikace, která korporaci pomáhá 

přizpůsobit se okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení vlastních cílů.“ 

[13, s. 13] 

 

Slovo komunikace je natolik polysémantické, že daleko lépe vystihuje úplnou šíři 

oboru PR, poněvadž komunikace i PR mohou být: 

§ verbální (ústní), 

§ písemné,  

§ pomocí obrazu/ů, symbolů a signálů,  

§ nonverbální (prostřednictvím gestikulace), 

§ zvukové, 

§ nebo kombinace výše uvedených. [2] 

 

Formování vztahů s veřejností je o tom, jak dosáhnout souladu s okolím 

prostřednictvím oboustranného porozumění založeného na úplných a pravdivých 

informacích. Fakta by měla být sdělována tak často, jak je to jen možné. Přesto vše záleží 

na správném načasování, zejména v krizových momentech. Faktory, jež ovlivňují rozsah 

a funkci vztahů s veřejností, popisuje model šestiúhelníku, viz Obr. 3.1 na následující 

stránce. 

Při budování vztahů s různými skupinami veřejnosti existují tři základní směry 

postupu. Jedním z nich je poučení – naznačit, co by si podle organizace měla veřejnost 

myslet a co by měla dělat, druhým je odvrácení a zadržení – ovlivnění vývoje nesnází, 

a konečně třetí, v současné době charakteristické prosazováním vlastních názorů 

nejužívanější, dosažení oboustranné adaptace – navození vztahů prospěšných pro všechny 

zainteresované strany. [11] 

 

Škálu funkcí a vztahů, vytvářejících ve svém souhrnu sféru vlivu public relations, 

představuje Obr. P.3 uvedený v příloze č. 3/I. tohoto dokumentu. 

 



28 

Obr. 3.1 Model šestiúhelníku vztahů organizace s veřejností 

 

Zdroj: [4], upraveno autorkou 

 

Komplikovanost public relations nejlépe vystihují jeho typy a rozsah: 

§ podniková komunikace, 

§ vztahy k zaměstnancům, 

§ B2B (komunikace s dodavateli, odběrateli, partnery), 

§ spotřebitelská/produktová komunikace, 

§ kapitálové a investorské vztahy, 

§ vztahy k místním orgánům a komunitám, 

§ politika/lobbing, 

§ krizová komunikace, 

§ ekologie/životní prostředí, 

§ PR v nekomerční sféře/charita, 

§ PR v mezinárodních vztazích, 

§ a další. [37] 

 

Ovlivnit soukromé nebo veřejné názory, změnit postoje veřejnosti, eventuálně posílit 

prodej zboží/služeb nejsou jen úkolem public relations (vztahů s veřejností), 

ale také propagandy, marketingu a reklamy. Jejich metody k dosažení těchto výsledků 

se ale liší, proto by bylo vhodné si tyto pojmy ujasnit. Propaganda je strategií 

podmiňování, většinou založená na neověřených faktech, jež má za cíl vytvořit kolektivní 

sílu. Marketing je proces řízení vedoucí k zisku, který zodpovídá za nalezení, akceptování 
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a uspokojení potřeb zákazníků. Prostřednictvím reklamy by zase společnost/organizace 

ráda zrychlila prodej výrobků nebo služeb. Srovnání základních rozdílů reklamy a public 

relations je uvedeno v Tab. 3.2. 

 
Tab. 3.2 Porovnání Public Relations a reklamy 

REKLAMA PUBLIC RELATIONS 

Mediální prostor nebo čas je zaplacený 
Mediální prostor je získaný šířením 
zajímavých sdělení 

Co si společnost/organizace vymyslí,  
to i publikuje 

Publikováno je jen tolik, co zaujme čtenáře a 
redaktory 

Nízká důvěryhodnost sdělení (vědomí 
veřejnosti o tom, že je sdělení zaplacené) 

Vysoká důvěryhodnost (komunikace probíhá 
prostřednictvím třetích stran) 

Snaží se zaujmout, vychvaluje, vyzývá ke 

koupi, působí podvědomě – orientace na 

obchod nebo prodej 

Informují, objasňují, podávají argumenty, 
snaží se získat intelekt veřejnosti – orientace 

na postoje nebo situace 

Placení dle tarifů komunikačních prostředků - 
náklady na reklamu se rovnají až 70 % 

rozpočtu na marketing (cca 15 % celkového 
rozpočtu společnosti/organizace) 

Placení smluvních sazeb formou časových 
anebo ročních záloh - náklady na PR se 
rovnají zhruba 30 % rozpočtu na marketing 

Zaměření na úzký okruh publika, sleduje 
relativně krátkodobé cíle 

Zaměření na specifickou část veřejnosti nebo 
publika, sleduje jak krátkodobé tak 
dlouhodobé cíle 

Zavedené techniky pro zhodnocení účinnosti Techniky pro zhodnocení účinnosti jsou 
relativně omezené 

Zdroj: [4, 25], upraveno autorkou 

 

Na rozdíl od všech ostatních výše zmíněných je základ filozofie public relations 

velmi prostý. PR má za to, že daleko snazší cesta k úspěchu a dosažení stanovených cílů 

je za pomoci a zájmu veřejnosti, než když se musí čelit veřejnému odporu 

nebo lhostejnosti. Vztahy s veřejností lze sumarizovat do několika klíčových slov. 

Jde o reputaci, důvěryhodnost, vnímání, vzájemnou důvěru, soulad a hledání 

oboustranného porozumění prostřednictvím diskuzí, pravdivých a úplných informací. [4] 

3.3.3 Interní Public Relations 

Kromě označení interní public relations, zkoumající vnitřní prostředí podniku 

nebo organizace, nabízí odborná literatura také slovní spojení Human Relations, Labour 

Internal Relations, Employee Relations, eventuálně stručně Internals. Mezi vnitřní 

veřejnost velké společnosti/organizace patří například interní i externí zaměstnanci, 

jeho vedení, učni/brigádníci, funkcionáři odborů. 
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Interní komunikace je základem motivace a hybnou silou celé firmy. Umožňuje, 

aby každý věděl, co má dělat a proč, je to způsob společného sdílení vizí, cílů a hodnot 

celé organizace/společnosti. Jasná a vhodná komunikace je ve všech stádiích velice 

významná. Náplní interního PR ale rozhodně není jen informovat své pracovníky, 

nýbrž také ovlivňovat jejich názory, postoje, pocity a chování. Nutno si uvědomit, 

že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí celé společnosti/organizace, tvoří zhruba 

padesát procent veškerých jejich nákladů a spadají jak do vnější, tak vnitřní veřejnosti. 

Základem pozitivního image společnosti/organizace je především být pozitivní 

společností/organizací sama o sobě, proto veřejné mínění založené na pověrách 

nebo na vyprávěních sdělovaných rodinám, přátelům nebo jiným osobám, 

s nimiž jsou zaměstnanci ve styku, může mít dopad na její pověst. [4, 20, 59] 

Jinak řečeno, Internals jsou potřebná aktiva spojená s budováním podnikové 

identity. Spousta společností/organizací svoje marketingové aktivity zaměřuje pouze 

na vnější veřejnost a to, jak jsou vnímáni navenek. Vnitřní motivace je však stejně 

tak důležitá. Motivovaní zaměstnanci se stávají loajálními, jsou ochotni pracovat kvalitněji 

a více, sdílí firemní vize a hodnoty. Kvalitní zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu 

každé společnosti/organizace, proto se s nimi musí pracovat a pravidelně komunikovat 

(přímo, stručně, efektivně, rozhodně), aby věděli, že jim jejich zaměstnavatel naslouchá.  

Mezi interní komunikaci patří veškeré procesy od přijímacích pohovorů 

přes mentorské a adaptační programy pro nováčky, školící a podpůrné programy 

pro stávající zaměstnance, tvorbu a rozvoj nástrojů interní komunikace (intranety, 

nástěnky, newsletter, časopisy, aj.). Nedílnou součástí je nepochybně také zpětná vazba 

s vyhodnocením efektivnosti a správnosti těchto interních aktivit. Aby vedení 

společnosti/organizace získalo korektní zpětnou vazbu, musí si kromě pravidelné 

komunikace u svých zaměstnanců vybudovat důvěru. [4, 31, 43, 59] 

Efektivnost interní komunikace se ale obvykle projeví až ve vypjatých krizových 

situacích. V případě, že Internals nefungují, může z důvodu nejednoznačných, neúplných 

nebo nedostatečných informací docházet ke konfliktům. Následky špatné interní 

komunikace se mohou u zaměstnanců projevit ve formě snížené výkonnosti, demotivace, 

pasivity, frustrace, nerozhodnosti, ztráty důvěry a loajality vůči organizaci/společnosti. 

V neposlední řadě, špatně vybudované interní PR může zničit fungující vztahy s externí 

veřejností. Tedy mohou vyvolat nepříznivý dojem u dalších subjektů – zákazníků, 

dodavatelů, politických a správních kruhů atp. - a jejich image či reputace zpravidla 

zhoršit. [20, 31, 59] 
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3.3.4 Externí Public Relations 

Mimo interní veřejnost jsou pro budování image organizace nebo podniku nezbytné 

také další početné skupiny veřejnosti – tedy ty externí (Externals). Jejich dlouhý seznam 

obsahuje především zákazníky, dodavatele a distributory, místní i centrální vládu, finančně 

zainteresovanou veřejnost, hromadné sdělovací prostředky, obchodní a profesní 

organizace, školní a výzkumné zařízení a obecnou veřejnost. V praxi jsou tyto vztahy 

daleko četnější a mají převahu nad komunikací uvnitř organizace (Internals). 

Dále je možno tvrdit, že Externals jsou navíc složitější, protože vnější veřejnost je značně 

komplikovanější a více heterogenní. U interního PR jsou důležité obzvláště nástroje 

corporate identity, jako je vnitřní komunikace, kultura nebo produkt organizace, 

u externího PR platí, že čím rozdílnější subjekt, tím rozmanitější jsou také nástroje a formy 

řešení, s nimiž se má dospět k cílům PR stanovených pro jednotlivé cílové skupiny. [4, 20] 

3.3.5 Public Relations v nepodnikatelském sektoru 

V případě neziskových organizací financovaných z různých zdrojů je důležité 

uvědomit si, co nebo kdo ovlivňuje získávání prostředků od těchto jednotlivých zdrojů. 

V této souvislosti je pro neziskovou organizaci rozhodující její značka, pověst či známost.   

Silná značka a pozitivní image nejenom napomáhá organizaci k naplňování 

jejího poslání, ale hlavně to působí důvěryhodně na její klienty, dodavatele, dárce, 

příznivce a další potencionální partnery. [22] 

Nemocnice nepatří přímo mezi neziskové organizace, i když tyto dva sektory 

spojuje zaměření na širokou veřejnost, ale u nemocnic se stále důrazněji preferuje spíše 

podnikově - ekonomická podstata fungování. Specifika vyskytující se při navrhování PR 

nemocnic jsou zejména v tom, umět si správně nadefinovat cílové skupiny veřejnosti, 

porozumět jejich chování a postojům. 

Nemocnice bývají objektem nejrůznějších sponzoringů a společensko-odpovědných 

aktivit (Corporate Social Responsibility – CSR) za účelem vylepšení jejich prostředí 

a vybavenosti. 
 

Klíčové cílové skupiny pro public relations nemocnic jsou: 

§ pacienti, 

§ lékaři v nemocnici a jejím okolí, 

§ pracovníci nemocnice, 

§ majitelé nemocnice, 

§ novináři a názoroví vůdci (Opinion leaders). [20] 
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Základní otázky PR se týkají hlavně nadefinování klíčové skupiny pacientů a toho, 

co od nemocnice očekávají. Opomíjenou cílovou skupinou jsou majitelé nemocnic, 

kteří od ní očekávají hlavně pozitivní plnění podnikatelských cílů a finančně vyrovnané 

hospodářské výsledky.  

Další důležitou skupinou jsou nemocenské pojišťovny a jiní nositelé nákladů 

nemocniční péče. Formování dobrých vztahů s touto skupinou pomocí marketingu a PR 

však bohužel ani ve vyspělých zemích nefunguje, protože není vnímána za cílovou.    

Na pozitivní nebo negativní image nemocnice a veřejné mínění, všeobecně 

o zdravotnictví, působí cílová skupina novinářů a názorových vůdců. V nemocnici by tedy 

vždycky měla být kompetentní osoba pro komunikaci s médii. Medializace složitých 

případů a krizí mohou trvale ovlivnit reputaci nemocnice. Z tohoto důvodu se nemocnice 

musí připravit na všechny možné krizové situace, jež by mohly její reputaci zhoršit. 

Do současného PR managementu se proto aplikuje issues management schopný odhalit 

eventuální interní jakož i externí rizika činnosti nemocničního zařízení a nastavit procesy 

k jejich prevenci. [20] 

3.3.6 Identita organizace 

Corporate identity (podniková identita), tedy její první myšlenka, se ve světě 

objevila počátkem 20. století. Už P. Behrens tehdy tvrdil: „Pro úspěch v podnikání je 

nutné vyjádřit svou jedinečnost, odlišnost, kontrast oproti konkurenci. Tyto znaky 

vytvoříme prostřednictvím originálního vizuálního výrazu, ale také charakteristickými 

znaky firemní kultury a firemní komunikace.“ [20, s. 27] 

Podle Lexikonu Public Relations představuje CI jednu z hlavních strategií 

společnosti/organizace, díky níž jsou sjednoceny vlastnosti a způsoby prezentace, 

které danou společnost/organizaci sdružují a zároveň ji diferencují od ní podobných, 

i proto že vychází z podnikové vize, filosofií, historie, kultury, stylu vedení 

a dlouhodobých záměrů. [5] 

Důležité je vystupovat na veřejnosti a budovat si pověst jednotným, promyšleným, 

rovněž efektivním způsobem, tak aby zaměstnancům dala pocit solidarity 

se společností/organizací a u vnější veřejnosti posílila její konkurenceschopnost. [20] 

Celý systém corporate identity, probíhající po směru hodinových ručiček, 

se v podstatě opírá o tři komponenty, viz Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Komponenty corporate identity 

 

Zdroj: [20], upraveno autorkou 

 

CI – základ vytváří identitu, jsou to normy, názvy, představy, systémy organizace. 

Podobou, jak danou identitu publikovat na veřejnost (ztvárnění, kultura, komunikace) 

je CI – výraz, a nakonec CI – ohlas, tedy samotná účinnost corporate identity organizace 

na vnitřní či vnější okolí (tzn. image). 

Ke corporate identity patří jednotný vizuální styl, neboli graficky ztvárněná 

vizuální tvář společnosti/organizace. V první řadě je to grafická definice loga -

- jeho zpracování, použití barev a typografie. Souhrnným dokumentem platných směrnic, 

pravidel, předpisů a vzorů určující vzhled jednotlivých složek firemní identity je manuál 

firemní identity. [53, 57] 

 

Podnikovou identitu vytvářejí jednotlivé složky, viz Obr. P. 4 součást přílohy 

č. 3/I., včetně následujících: 

§ Vize společnosti určující její filosofii, poslání a cíle, 

§ Logotyp/logo - značka, grafický symbol, 

§ Corporate communications (firemní komunikace), 

o Corporate design - vizuální forma komunikace, 

o Public relations – prezentace společnosti na veřejnosti, 

o Advesting (reklama) – masová forma komunikace v médiích, 

§ Internal communications (interní komunikace), 

§ Corporate product (firemní produkt), 

§ Corporate culture (firemní kultura), 

§ Corporate image (obraz podniku). [53] 
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3.3.7 Corporate design 

Korporátní design (CD) patří jednoznačně mezi první krok k vytvoření corporate 

identity.  Efektivní využití designu, jakožto prvku podnikové identity, může bezpochyby 

přispět k získání a udržení konkurenceschopnosti dané společnosti/organizace. 

Právě vizuální aspekty jsou oproti jiným formám komunikace v dnešní době stále více 

vystaveny stálému veřejnému zkoumání. Lidé patřící k veřejnosti společnosti/organizace 

si formují své názory na základě svých zkušeností a vnějších viditelných projevů. 

Kromě loga/logotypu, které přitahuje největší pozornost veřejnosti, spadá 

do jednotné vizuální prezentace společnosti/organizace řada různých položek – jméno 

podniku, emblém, barevné ladění budov, uniformy, vnitřní/vnější značení a ukazatele, 

podnikové tiskoviny, výlohy a výstavní stánky, audiovizuální materiál a další. 

Integritu designu zabezpečí stanovení pevných pravidel ve formě manuálu 

podnikové identity, který do detailů vymezuje, jak aplikovat ve všech druzích podnikových 

komunikací jednotlivě nebo společně značky, písmo a typografie, barvy, rastr, design, 

architekturu a jiné složky CD. [4, 20] 

 

§ Značka 

Podstatu obchodní značky vyjadřuje logo. Kombinací slov, názvu, symbolů 

či obrazů představuje snadno zapamatovatelné značení odlišující produkt od jiné skupiny 

příbuzných produktů a zároveň jej propaguje. Značky mohou být obrazové, slovní, literní 

nebo kombinované. Doplnění loga vedlejším grafickým motivem nebo elementem má 

spoustu výhod - značka se může dostat i na místa, kam není možné aplikovat logo 

nebo kde by působilo nepřiměřeně.  

Logo nefunguje samo o sobě, proto by při jeho vytváření mělo být dodrženo 

několik zásadních ale přesto prostých pravidel: dobré logo má být neobyčejné, jednoduché, 

srozumitelné, zapamatovatelné, variabilní, aplikovatelné i v černobílém provedení, musí 

fungovat s textem, barevnou škálou a stylem celkové identity a držet krok s dobou. 

Přesto je značka prezentována na prvním místě jménem a až poté obrazy. [8] 

§ Písmo (font) a typografie 

K vyjádření určitého sdělení slouží písmo. Kromě toho, že by mělo působit čitelně, 

přehledně, jasně a vyváženě, měla by navíc společnost/organizace trvale užívat 

pouze jeden určitý druh písma. Různorodost písem, např. i při psaní emailů zaměstnanci, 

by mohla vážně narušit jednotnost nejenom tiskovin ale celého CD.  



35 

§ Barva 

Barvy navozují různorodé asociace. Ve společnosti/organizaci stojí barva 

na stupnici corporate identity výše než značka. Podniková barva podtrhuje povahu 

společnosti/organizace, její filozofii, druh produktu a působí na příjemce sdělení 

intenzivněji než tvary a podoby. Například červená barva je pro lidský mozek 

nejzajímavější - přitahuje pozornost, modrá bývá spojována s inteligencí, stabilitou 

a konzervatismem, zelená se žlutou či oranžová uklidňují a povzbuzují, fialová zase 

evokuje bohatství a moc. [8] 

§ Rastr 

Rastr designu neboli jednotný grafický formát je nenahraditelným prvkem 

pro stanovení pevného řádu podnikových tiskovin za účelem jasné identifikace 

jejich odesílatele.  Rastr určuje rozložení oslovení, adresy, fotografií, začátky odstavců, 

proporce mezi značkou a dalšími prvky CD s ohledem na velikost a druh tiskoviny.  

§ Design a architektura 

Identitu společnosti/organizace spoluvytvářejí rovněž podnikové budovy 

a interiéry. Jejich vzhled a architektura vyvolávají také u cílové veřejnosti pocity, 

dojmy i zážitky. Do této kategorie CD patří navíc dopravní prostředky nebo vizuální 

příklady oblékání eventuálně jiné identifikace zaměstnanců (podrobnější pravidla odívání, 

tzv. Policy Dress, bývá součástí corporate culture).  

§ Jiné prostředky CD 

Tato část korporátního designu zahrnuje aktivity vystupující v komunikacích 

podniku samostatně nebo souhrnném komplexu, jako například různé události (Events), 

společenské akce společnosti/organizace, sponzoring, expozice na veletrzích či výstavách, 

apod. [20] 

 

Veřejný nepodnikatelský sektor a nevýdělečné organizace skýtají zdaleka 

nejrozmanitější přístup ke korporátnímu designu ze všech ostatních skupin. Patrně je 

důvodem i to, že se tyto organizace obzvláště soustředí na vyjádření svého poslání a vize, 

aby přitáhly pozornost sponzorů a zajistily si jejich podporu. [8] 

3.3.8 Public Relations online 

Online PR v současnosti patří do skupiny důležitých komunikačních nástrojů 

zprostředkující informace o společnosti/organizaci snadno s využitím internetu. V základu 

se neliší od klasického public relations - vztahů s veřejností. Přesto má svá specifika. 
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Klasická média masové komunikace se koncem minulého století rozrostla 

o tzv. nová média, rozumíme tím zejména internet a jeho různé aplikace. Internet povyšuje 

klasické PR na mezinárodní záležitost. Jeho hranice totiž neexistují, a tudíž je i možný 

dosah jeho aktivit nezměřitelný. Dalším plusem je jeho schopnost zkombinovat dříve 

neslučitelné vlastnosti: levný přístup ke komunikaci, globální dosah, vysoká hustota 

lokálních příjemců, okamžité masového zasažení, zpětná vazba. Přesto má internet 

také stinné stránky. Na internetu se dá publikovat prakticky cokoliv komukoliv, 

tedy i nepravdivé informace. Také dokáže negovat celou koncepci PR například tím, 

že zaměstnanec dané společnosti/organizace pošle přes internet - prostřednictvím různých 

blogů, emailů, sociálních sítí - o ní něco špatného. 

Bez ohledu na jeho negativa, internet nabízí oboru PR zcela nové možnosti 

a nesmírně ulehčuje i obohacuje komunikaci. Internet jako médium spojuje všechny druhy 

komunikace s veřejností: marketing, reklamu, public relations, žurnalistiku. [20, 34, 38] 

 

Komunikační podoby Public Relations online:  

§ podnikové internetové stránky (základní složka online PR), 

§ blogy (svobodomyslný webový zápisník většinou jednoho editora), 

§ podcast (audio) – předplacená mediální databáze vytvořená pro web, 

§ video-podcasting – internetové video nabídky, 

§ sociální sítě (Facebook, My Space, Second Life, …), 

§ webové komunikace prostřednictvím mobilních služeb a mobilních telefonů, 

§ e-mail, on-line komunikátory (ICQ, Yahoo, MSM Messenger, …). [20, 34] 

 

Podnikové internetové stránky se podílí na prezentaci společnosti/organizace 

velkou měrou. Podporují budování vztahů se všemi typy jejich cílových skupin. 

Bez ohledu na to, zda jde o náhodného návštěvníka, potenciálního zákazníka 

nebo novináře hledajícího informace, patří mezi zásadní požadavky návštěvníků 

internetových stránek důvěryhodnost. Důvěryhodnost se dá ovlivnit pravidelnou 

aktualizací údajů na stránkách, grafickým provedením, kvalitou a správností 

publikovaných informací, zvolenou internetovou doménou apod. 

Kromě zaměření na vlastní internetové stránky by společnosti/organizace měly 

také vyhledávat vhodné weby – zpravodajské servery, weby zájmových skupin, 

kde by o sobě veřejně šířily informace, které jsou pro veřejnost užitečné.  
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PR online je neustále rozvíjejícím se oborem s velkými nároky na aktivní přístup 

a předvídavost manažerů nebo PR pracovníků. Co platí dnes, zítra může být díky 

pokrokovým technologiím zase jinak.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že nová média nevytlačují média stará, 

ale jen doplňují, mění nebo pozměňují jejich funkci. Budovat image prostřednictvím PR 

online je náročné, avšak v případě, kdy má společnost/organizace věrohodný image, 

jsou uživatelé vzhledem k jejímu PR online značně přístupnější. [20, 34] 

3.3.9 Corporate Publishing 

S růstem nákladů na reklamu a jiné podoby marketingové komunikace začali 

odborníci hledat jiný způsob, jak co nejefektivněji navázat vztah s veřejností 

společnosti/organizace. Proto se objevila myšlenka corporate publishing (CP) zahrnující 

předávání informací prostřednictvím všech druhů komunikačních kanálů (online, offline, 

mobilní) pro interní i externí public relations. 

Úkolem CP je intenzivně informovat veřejnost o svých produktech, službách, 

podnikové filozofii, nadačních projektech a dobročinných akcích, s cílem podpořit image 

společnosti/organizace. CP sleduje také cíle komunikační (posilovat vnímání značky, 

pozornost či ukázat na etické a zodpovědné chování) nebo marketingové cíle (formovat 

věrnost produktu, podněcovat k prvotnímu nákupu). [20] 

 

Některé druhy médií corporate publishing:  

§ časopisy pro zákazníky/zaměstnance, 

§ výroční zprávy, 

§ další publikace pro veřejnost (např. newsletter, corporate book - 

reprezentativní publikace organizace, magazínové katalogy – magalogy aj.), 

§ tiskové materiály – samolepky, novoročenky, kalendáře, pohlednice, 

nejrůznější pozvánky, obaly, desky pro další propagační tiskoviny,  

§ PR inzerce. [20] 

 

Tisková zpráva 

TZ je jedním ze základních nástrojů CP. Společnost/organizace ji publikuje 

v okamžiku, kdy má pocit, že by se o ní nebo o něčem měla veřejnost dozvědět, 

i když nejde o skutečně zásadní informace. TZ označujeme textové sdělení rozsáhlejšího 

charakteru, obvykle 1 až 2 stránky, určené především médiím. Databázi médií a novinářů 
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by měla každá společnost/organizace průběžně aktualizovat a TZ jim rozesílat 

pokud možno pravidelně. [2, 58] 

TZ je poněkud neobvyklým slohovým útvarem, protože odpovídá na důležité 

otázky kdo, co, kdy, kde, jak, proč a s kým formou obrácené pyramidy viz Obr. 3.3. 

Princip obrácené pyramidy spočívá v tom, jak nejvhodněji seřadit informace podle priority 

od nejdůležitějších po méně významné, nejlépe do krátkých vět anebo souvětí tak, 

aby se nevytratil smysl sdělení a čtenář se nemusel neustále vracet na začátek dlouhé věty. 

Usnadňuje to jak práci novinářů, jejž by ji mohli zpracovat, tak zvyšuje pravděpodobnost 

zveřejnění informace. [2] 

Obr. 3.3 Obrácená pyramida – tisková zpráva 

 

Zdroj: [41] 

3.3.10 Press Relations 

Press relations, někdy také media relations, v češtině znamenají vztahy 

ke sdělovacím prostředkům. Není to nic jiného, než promyšlená dlouhodobá spolupráce 

a optimální utužování vztahů se zástupci médií za účelem předání určitých informací 

cílovým skupinám veřejnosti. Lidské informační potřeby s postupným vývojem společnosti 

rostou a zlepšují se i systémy, jejž je zajišťují. Media relations zabírají až 80 % práce PR, 

ale každá společnost/organizace k nim přistupuje jinak. Výsledkem funkčních 

press relations je pro společnost/organizaci dosažení její příznivé mediální publicity. 

Jen málokterý subjekt by mohl efektivně provádět PR bez dobré práce s tiskem či jinými 

komunikačními médii. [20, 25] 
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V oblasti publicity a vztahů s hromadnými sdělovacími prostředky se rozlišují 

všeobecně tři důležité druhy spolupráce:  

§ pasivní přístup - zpracování informací o událostech a jejich rozesílání sdělovacím 

prostředkům běžným způsobem využívaným i pro ostatní obyčejné zásilky, 

§ pasivní přístup k službám - odezva na přání sdělovacích prostředků, 

§ výjimečně účinná spolupráce -  vlastní iniciativa a stimulování médií k přenosu 

informací a názorů společnosti/organizace. [11] 

 

Při práci press relations rozeznáváme tři kategorie uvedené v příloze č. 3/II. 

Tab. P.1. Způsoby šíření informací od zdroje k cílové skupině, neboli komunikační kanály, 

prostředky předávané komunikačními kanály obsahující v sobě sdělované informace, 

tedy komunikační nástroje, třetí kategorií jsou komunikační zdroje, s jejichž pomocí 

se press relations vytváří, evidují a vyhodnocují. [25] 

 

Účinky hromadných komunikačních prostředků na jednotlivce 

Přijetí informace individuem neovlivňuje ani tak samotné sdělení, jako způsob 

interpretace a její dekódování. Stejná informace bývá obvykle různými jedinci vnímána 

odlišně. Vliv mají vlastní zkušenosti, vzdělání nebo individuální emocionální profil 

jednotlivce.  

Pro úspěšné předání a zejména převzetí sdělení je klíčový pomyslný trojúhelník 

důvěryhodnost (kvalita informačního zdroje), dostupnost alternativních informací a povaha 

samotného prostředí příjmu (především vlastní zkušenost a duševní stav příjemce). [6] 

Podstatné je, že se média vždy řídí vlastními úsudky, téměř vždy upřednostňují 

kritický pohled na věc/společnost/organizaci apod. před holými fakty, která jsou jim 

společnostmi/organizacemi předkládána. Novináře zajímá pozadí dějů a jevů, a veřejnost 

zase větší pozornost a důvěru věnuje těmto osobně neangažovaným studiím, přisuzuje jim 

mnohem větší váhu než oficiálním statistikám – abstraktním údajům. [13] 

 

3.4 Účinnost Public Relations 

Účinnost public relations lze zajisté také měřit. Shrnuto do jediné věty – u PR 

je vhodné měřit její účinnost, měřící metody existují, avšak nejsou univerzální, měření 

efektivity není snadné a určitě není zdarma. [27, 39] 
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Sama podstata PR napovídá, že jejich výsledky je důležité měřit samostatně 

v každém směru působení zvlášť. Při měření úspěšnosti neboli účinnosti PR nestačí změřit 

jen publicitu, ale také míru ovlivnění postojů veřejnosti s ohledem na požadovaný stav. 

Kromě toho by mělo měření provázet všechny jeho čtyři fáze, kterými jsou analýza, 

plánování, implementace a vyhodnocení. [39] 

 

Dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky (APRA) 

uznalo v souvislosti s měřením public relations  sedm principů:  

1. stanovení cílů a způsobů měření,  

2. sledovat vliv na výsledky, nikoliv počet výstupů, 

3. měřit lze i vliv na obchodní výsledky a proto by měl být měřen, 

4. měření médií musí být jak kvantitativní tak i kvalitativní, 

5. odmítnutí AVE (Advertising Value Equivalency -  Ekvivalent inzertní hodnoty) 

z důvodu, že neměří PR, má minimální výpovědní hodnotu a neposkytuje žádný 

podnět pro příští aktivity, 

6. měřit by se měla i sociální média (neznamená to ale jen sociální sítě a Facebook), 

7. měření bude seriózní pouze při jeho transparentnosti a opakovatelnosti. [27] 

 

Nejnáročnější závěrečnou fází při vyhodnocování účinnosti public relations 

je měření opravdových účinků, tedy nakolik se podařilo prosadit společnosti/organizaci 

žádoucí informace u cílové skupiny veřejnosti, do jaké míry si je veřejnost zapamatovala 

a změnila svůj postoj na základě jejich sdělení.  

Jak už bylo zmíněno, podstatnou část PR zabírají media relations, proto i při měření 

úspěšnosti PR se řadí k těm nejdůležitějším kritériím. Publicita se zjišťuje monitoringem 

médií a jejich analýzou. [39] 

3.4.1 Monitoring médií 

Z počátku klasický výstřižkový monitoring stříháním článků z novin, dnes už 

samostatný obor využívající nové možnosti a hlavně elektronický monitoring, elektronické 

zdroje informací i elektronické zpracování, řeší potřebu společností a organizací, znát 

v rámci svých aktivit vlastní publicitu, publicitu konkurentů nebo pozorují/vyhledávají 

v určitém časovém horizontu články publikované k určitému zájmovému tématu. 
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Tento marketingový průzkum umožňuje okamžitě reagovat na změny a události. 

Bez rychlé zpětné vazby se společnost/organizace neobejde, hlavně při sledování 

investičních příležitostí, konkurenčních aktivit a vlastní publicity. Zjištěné skutečnosti 

se využívají k analýzám, vyhodnocením PR kampaní, návrhům možných řešení apod. 

Monitoring patří na začátek (zjištění stavu) a konec (zda bylo dosaženo plánovaných cílů) 

každého strategicky důležitého komunikačního období. [2, 25, 32] 

 

Média lze monitorovat třemi základními způsoby:  

1. výstřižková služba – nejstarší metoda časově náročná a nepohodlná, 

2. monitorovací agentury – nejpoužívanější, ale nákladnější způsob monitoringu, 

3. internet – prostřednictvím nejrůznějších archivů článků. [25] 

 

Kromě způsobu monitoringu si ještě společnost/organizace musí určit časové 

rozpětí, po které se bude daný jev sledovat, které druhy periodik monitorovat 

a na jaké otázky ji má monitoring odpovědět. Po vypršení stanoveného časového horizontu 

se provádí mediální analýza publicity, na základě které vyplyne další optimální postup 

formování image a postojů veřejnosti, a která může být kvantitativního (statistická) 

nebo kvalitativního (obsahová) rázu. Kvantitativní analýza podává rychlý přehled -

- pozoruje pouze počet zveřejnění, oproti tomu kvalitativní analýza je složitější a zkoumá 

problematiku výpovědi hlouběji. [25] 

 

Při hodnocení článků se podle publikace sdružení APRA sledují tyto prvky:  

§ kde a kdy se zpráva objevila, 

§ zdroj, autor článku, kdo byl impulsem pro jeho zpracování – média či organizace, 

§ povaha média – náklad/čtenost (potenciální ohlas, počet příležitostí 

k zaregistrování) a důležitost média vzhledem k cílové skupině, 

§ popisovaná témata, získaná plocha či prostor v médiích a srovnání s konkurencí, 

§ velikost článku, umístění na stránce nebo délka trvání v rámci programu, 

§ tón publicity a stupeň pozitivního či negativního vyznění, nebo vyváženosti 

publicity, 

§ vyjádřený komentář nebo názor, 

§ dopad použitého vizuálního materiálu. [26] 
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3.4.2 PENCILS 

Nejvýznamnější nástroje public relations pro marketingovou komunikaci mohou 

být klasifikovány pod zkratkou PENCILS (přehledně zpracováno do Tab. 3.3), 

jejímž autorem je Philip Kotler. Pro svou systematičnost a přehlednost se tento model 

využívá k analýzám PR aktivit dané organizace/společnosti. Jednotlivé aktivity se zde 

zčásti překrývají, ale vždy jde o jiný úhel pohledu a přístup k navázání vztahu s veřejností. 

[21] 

 
Tab. 3.3 Nástroje PR v modelu PENCILS 

P - Publications PUBLIKACE 

podnikové časopisy, výroční zprávy, 
brožury nebo zákaznické užitečné zprávy, 
ročenky, bulletiny a jiné 

E - Events 
UDÁLOSTI A AKCE 

- VEŘEJNÉ 

- VNITROPODNIKOVÉ 

sponzoring sportovní, kulturní, 
charitativní, zábavní akce nebo obchodní 
výstavy, představení nového produktu, 
udělování odměn zaměstnancům apod. 

N - News NOVINKY 

příznivé příběhy o organizaci/společnosti, 
jeho zaměstnancích, výrobcích nebo 

službách, či podklady pro tiskové 
konference a materiály pro novináře 

C - Community 

Involvement 

Activities 

ANGAŽOVANOST PRO 
LOKÁLNÍ KOMUNITU 

vynakládání času a peněz pro potřeby 
místních společenství, investice 
do sektoru veřejných služeb dané obce 
apod. 

I - Identity media 
VYUŽITÍ 

KORPORÁTNÍ 
IDENTITY 

font použitého písma, hlavička dopisů 
a obálek, vizitky, uniformy, kodexy 
chování a oblékání, atd. 

L - Lobbying 

activity 
LOBISTICKÁ ČINNOST 

snaha o prosazení příznivých nebo 
zablokování nepříjemných/nepříznivých  
legislativních a regulačních opatření, 
krizové PR, regulační opatření, apod.   

S – Social 

Responsibility 

Activities 

AKTIVITY SOCIÁLNÍ 
ODPOVĚDNOSTI 

od ekologické výroby po budování 
dobrého jména aktivitami v oblasti 

podnikové sociální odpovědnosti. 

Zdroj: [21, 28, 42, 46], upraveno autorkou 
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4 METODIKA SBĚRU DAT 

V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že úkolem public relations je prezentace 

dané organizace jako důvěryhodné instituce, protože i v neziskovém sektoru platí, 

že úspěšné mohou být jen ty organizace, které se svým okolím komunikují, působí 

spolehlivě, jsou dobře rozpoznatelné, s jasnou vizí, cíli a strategií, schopné se o sebe 

alespoň částečně postarat.  

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout Nemocnici TGM Hodonín, p. o., 

aby věnovala svoji pozornost také oblasti public relations v rámci budování své image 

s cílem zvýšit spokojenost nejenom veřejnosti, ale také svých zaměstnanců, 

a také jak s pomocí public relations dokázat vyvolat či posílit jejich kladný vztah 

k nemocnici. 

Aby bylo možno dostát stanoveného cíle, bylo potřeba nejprve analyzovat současný 

stav interního a externího public relations Nemocnice TGM Hodonín, p. o. a získat pomocí 

marketingového výzkumu potřebná konkrétní data. 

Celý proces se u všech marketingových výzkumů skládá z mnoha činností, 

ale jen dvou hlavních etap, proto byla tato kapitola dále rozdělena na část přípravnou 

popisující důkladné plánování a rozvržení celého výzkumu, a podle etapy časově 

i finančně nejnáročnější - na část realizační. 

4.1 Přípravná fáze 

Předtím, než byl zahájen samotný proces sběru dat a analýzy zjištěných informací, 

bylo nezbytné si jasně stanovit problém, cíle výzkumu a metodiku, tedy vytvořit vhodné 

podklady, jež budou tvořit pevný základ pro vlastní šetření a jeho následné vyhodnocení. 

4.1.1 Definice problému a cíle výzkumu 

V Jihomoravském kraji je podle údajů ČSÚ ze dne 31. prosince 2010 

a Zdravotnické statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR celkem 

22 zdravotnických zařízení. Hlavními konkurenty Nemocnice TGM Hodonín, p. o. 

jsou hlavně 2 nemocnice - Nemocnice Kyjov, p. o. a Nemocnice Břeclav, p. o. U všech 

je zřizovatelem Jihomoravský kraj a všechny jakožto příspěvkové organizace jsou finančně 

závislé především na příspěvcích a dotacích. Výrazem konkurence tedy není konkurence 
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cenová, ale schopnost přizpůsobit se požadavkům pacientů a odlišit se od ostatních 

nemocnic. Důležitá je zejména důvěryhodnost, kvalita a image nemocnice.  

Problémem, s kterým se Nemocnice TGM Hodonín, p. o. potýká, je hlavně 

její ne příliš dobrý image, přestože se o své obyvatele stará již téměř 60 let. 

Cílem průzkumu proto bylo zmapovat současný stav jejího způsobu externí 

a interní komunikace pomocí prostředků public relations, analyzovat jej a následně 

navrhnout možnosti budování pozitivní image a vztahů s pacienty i jejími zaměstnanci. 

4.1.2 Časový harmonogram 

Veškeré potřebné kroky vedoucí k naplnění cílů této diplomové práce a cílům 

marketingového výzkumu, graficky znázorňuje následující Obr. 4.1. Z důvodu aktuálnosti 

nasbíraných dat, proběhl jejich hlavní sběr v měsících leden – březen 2012. 

 

Obr. 4.1 Harmonogram postupu práce 
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4.1.3 Plán výzkumu 

Z časového harmonogramu je patrné, že plánovaný výzkum proběhnul ve více 

fázích různými výzkumnými metodami. Komplexní analýza na bázi sběru sekundárních 

dat monitoringem médií, primárních dat pomocí pozorování a dotazníkového šetření 

by měla být dostačující ke splnění cílů výzkumu i prvním krokem k vyřešení problému 

nemocnice.  

§ Monitoring médií 

Monitoring médií byl použit k vytvoření mediální analýzy Nemocnice TGM 

Hodonín, p. o. za období září 2011 – březen 2012. Sekundární údaje byly zjišťovány 

z veškerých dostupných médií – tisk, internet, rozhlas, televize – zejména těch místních, 

kde je vyšší předpoklad výskytu článků o hodonínské nemocnici. 

§ Pozorování 

Tento způsob výzkumu posloužil k získání sekundárních i primárních dat. Zatímco 

sekundární údaje byly zjišťovány pozorováním internetových stránek Nemocnice TGM 

Hodonín, p. o. a interních materiálů, primární byly získány osobní návštěvou nemocnice. 

Celkově bylo pozorování zaměřeno především na sledování vizuálního působení 

(korporátní design) nemocnice – logo, motto, tiskové zprávy, vizitky, firemní časopis, 

propagační materiály, nástěnky, budova, stejnokroj zaměstnanců, prostředí nemocnice.  

§ Dotazníkové šetření 

Poslední aplikovanou výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření, které plnilo 

úlohu prostředku k získání názorů zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, jak nemocnici 

vnímají, jaký k ní mají vztah, zda na ně působí komunikační prostředky public relations 

hodonínské nemocnice a jakým způsobem. Dotazník obsahoval převážně uzavřené 

a polouzavřené otázky a škály, které se částečně lišily podle toho, zda šlo o dotazník 

pro zaměstnance (27 otázek) nebo pro veřejnost (18 otázek). Dotazník na začátek zjišťoval 

identifikační údaje týkající se věku, pohlaví a sociálního statusu či pracovní pozice 

respondenta, dále následovaly věcné otázky týkající se konkrétně zadání výzkumu. Cílem 

dotazování bylo získat obtížně měřitelné, ale pro záměr tohoto výzkumu naprosto nezbytné 

údaje, tj. názory a postoje vůči Nemocnici TGM Hodonín, p. o.  

Z důvodu rychlejšího a zejména pro zaměstnance pohodlnějšího způsobu 

vyplňování dotazníku byla zvolena možnost on-line formuláře. Odkaz na online dotazník 

byl distribuován pomocí sociálních sítí a prostřednictvím elektronické pošty. Pro oslovení 
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zejména věkově starší veřejnosti bylo zvoleno osobní dotazování s pomocí tištěné verze 

dotazníku. Obě verze dotazníku, pro zaměstnance i veřejnost, jsou součástí přílohy č. 4 a 5. 

 

Základní soubor respondentů primárního výzkumu tvořila veřejnost Nemocnice 

TGM Hodonín, p. o., zejména obyvatelé okresu Hodonín všech věkových kategorií, 

a 477 zaměstnanců této nemocnice. Výběrový soubor pak reprezentoval vybraný počet 

zástupců z těchto dvou cílových skupin v celkovém počtu 150 respondentů.  

Velikost výběrové souboru u zaměstnanců byla autorkou stanovena minimálně 

na 50 zaměstnanců, různého pracovního zařazení a délky pracovního poměru. 

Jako výběrová technika byla zvolena technika základního souboru. 

Velikost výběrové souboru u veřejnosti nemocnice byla autorkou stanovena v počtu 

100 respondentů, ve věku od 15 let a výše (bez horní hranice), obou pohlaví, různých 

zařazení v rámci sociálních skupin. Jako výběrové techniky byly zvoleny řetězový výběr 

a technika vhodného úsudku. 

4.2 Realizační fáze 

Realizace výzkumu byla provedena celkem ve třech etapách. Fáze monitoringu 

probíhala během celého výzkumného období, tedy leden – březen 2012, osobní návštěva 

hodonínské nemocnice a veškeré pozorování bylo plánováno a následně uskutečněno první 

týden v dubnu 2012, a poslední fáze sběru informací pomocí dotazníků proběhla 

od 19. března do 2. dubna 2012. 

4.2.1 Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

Způsob shromažďování, zpracování a analýzy se vždy lišil podle použité výzkumné 

metody, ale všechny výsledky směřovaly ke komplexní analýze současného stavu interního 

a externího stavu PR Nemocnice TGM Hodonín, p. o.  
 

§ Monitoring médií 

Dle plánů, byl proveden monitoring veškerých dostupných médií a ze zjištěných 

informací byla provedena mediální analýza nemocnice za období září 2011 – březen 2012. 

Z důvodu předpokladu vyššího výskytu článků o nemocnici v místních médiích, jelikož jde 

o menší okresní nemocnici, byl tisk omezen pouze na měsíčník Hodonínské listy, 

Hodonínský deník - Slovácko a týdeník Naše Slovácko. 
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Výzkumem bylo zjišťováno, v jakém médii se nachází zmínka o hodonínské 

nemocnici, jaký je to typ článku – hodnotové vyznění, kdo je jeho autorem, tematické 

zaměření článku, délka článku a v neposlední řadě periodicita. 
 

§ Pozorování 

Metodou pozorování bylo zjištěno zejména vizuální působení nemocnice. 

Například použité barvy, typ písma, celkový design a vzhled, zda je korporátní design 

sjednocený a odpovídá celkové strategii a vizím nemocnice. Pozorování se zúčastnila sama 

autorka, jakožto hlavní a jediný výzkumník. Z osobní návštěvy nemocnice byly pořízeny 

fotografie, které jsou součástí příloh č. 7, 10 – 14.   

 

Po této fázi výzkumu byla vytvořena analýza interního a externího PR nemocnice, 

jejíž základ tvořila metoda „PENCILS“, která byla blíže vysvětlena v předchozí kapitole. 
  

§ Dotazníkové šetření 

On-line dotazník vytvořený pomocí editoru formulářů na internetových stránkách 

http://www.formees.com/cz  měl svůj internetový odkaz, který museli respondenti potvrdit 

a po té již jednoduše zaznamenávali do dotazníku své odpovědi. Veškeré odpovědi byly 

zachycovány systémem a exportovány ve formě přehledných tabulek MS EXCEL. 

Při ústním dotazování odpovědi respondentů zapisovala tazatelka (autorka práce). 

Výslednou analýzou získaných odpovědí na jednotlivé otázky bylo zjištěno 

vnímání nemocnice a působení prostředků public relations na veřejnost a její zaměstnance. 

Z odpovědí na otázku č. 5 a 8 v dotazníku byl navíc vytvořen sémantický diferenciál4
. 

 

Závěrečnou fází bylo vypracování SWOT analýzy, kompletace dílčích analýz 

a návrh možností budování image nemocnice pomocí public relations. 

 

Veškeré analýzy získaných dat byly zpracovány pomocí softwarového balíčku 

Microsoft Office 2010. Výstupem jsou přehledné tabulky i grafy doplněné o slovní 

hodnocení, které jsou součástí všech následujících kapitol a taktéž některých příloh. 

 

                                                 
4
 Sociálně psychologická a sociologická metoda měření intenzity postojů bipolární stupnicí podle amerického 

psychologa Charlese Egertona Osgooda 
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4.2.2 Problémy spojené s primárním výzkumem 

Dotazníkového šetření se zúčastnily spíše ženy. Muži většinou zájem neměli, 

a proto mají pouze minimální zastoupení.  

Ve vyplňování elektronického dotazníku byli důslednější respondenti z řad 

veřejnosti, přesto bylo během vyhodnocování dotazníku průběžně vyřazeno 22 z nich, 

z důvodu vzniku nevýběrové chyby. U zaměstnanců muselo být postupně vyřazeno celkem 

17 dotazníků. Příčinou nevýběrové chyby byla neochota respondentů elektronický dotazník 

dále vyplňovat, u zaměstnanců zřejmě hlavně z časových důvodů. 

4.2.3 Vyhodnocení identifikačních znaků respondentů 

V obou typech dotazníků byly celkem čtyři identifikační otázky, které se lišily 

podle toho, zda šlo o veřejnost nebo zaměstnance nemocnice. 

Vyplněných dotazníků od veřejnosti bylo celkem 207, z toho 77 % respondentů 

byly ženy a jen 23 % byli muži. Dále se respondenti identifikovali podle obecného vztahu 

k nemocnicím a lékařům, který byl spíše neutrální. Celkové vyhodnocení této identifikační 

otázky je v grafu na Obr. 4.2.  

 

Obr. 4.2 Vztah respondentů k nemocnicím a lékařům 
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Věkové kategorie byly zastoupeny následující. Nejvíce respondenti ve věkové 

kategorii 15 – 25 let (55 %), dále pak věková kategorie 26 – 35 let (23 %), respondenti 

ve věku 36 – 45 let byli zastoupeni v počtu 9 %, 46 – 55 let bylo celkem 5 %, 7% podíl 

zabrali respondenti ve věkové kategorii 56 – 65 let a 1 % respondentů bylo starší 66 let. 

Poslední identifikační otázkou bylo zařazení do sociální skupiny. Nejvíce 

odpovídali respondenti se ze skupiny Studentů (41 %) a Pracujících (38 %).  
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Dále se zúčastnili respondenti -  2 % nezaměstnaní, 3 % živnostníci, 8 % na mateřské 

dovolené, 1 % v domácnosti, 5 % důchodci a 0,5 % v invalidním důchodu.  
 

Zaměstnanci měli identifikační otázky odlišné. Celkem dotazník vyplnilo 

66 zaměstnanců. První byla zjišťována jejich spokojenost v práci, viz Obr. 4.3. Celých 

55 % respondentů je v práci spíše spokojeno a jen 11 % je spíše nespokojeno. Druhá 

identifikační otázka zjišťovala pracovní zařazení. Výzkumu se zúčastnilo 44 % sester, 

11 % lékařů a 11 % primářů, 23 % nezdravotnického personálu, po 5 % vedení nemocnice 

a pomocný/obslužný personál, 3 % tvořili farmaceuti. 

Dále bylo zjišťováno pohlaví respondentů – 82 % žen a jen 18 % mužů. A také 

délka pracovního poměru zaměstnanců. Všichni respondenti v nemocnici pracují déle 

než 1 rok. 55 % respondentů zde pracuje již více než 15 let, 17 % jich pracuje 10 – 15 let 

a 29 % respondentů - zaměstnanců 1 – 5 let. 

 

Obr. 4.3 Spokojenost zaměstnanců v zaměstnání 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INTERNÍHO A EXTERNÍHO PR 

V rámci této kapitoly jsou uvedeny veškeré nasbírané údaje a informace, které byly 

shromážděny primárním a sekundárním výzkumem. Celkově proběhlo marketingové 

šetření dle plánu v několika časových fázích s využitím více výzkumných technik a metod.  

Každá z následujících podkapitol zvlášť popisuje jednotlivé dílčí části výzkumu, 

tedy analýzu médií a publicity, následně vizuální působení a analýzu s využitím modelu 

PENCILS, dále pak vnímání nemocnice a působení prostředků PR na veřejnost 

a zaměstnance vyhodnocením dotazníků, a nakonec závěrečnou fází bylo zpracování 

SWOT analýzy. 

5.1 Monitoring médií a mediální analýza  

Mediální analýza hodonínské nemocnice byla zpracována za období září 2011 

až březen 2012, včetně, z veškerých dostupných zdrojů se zaměřením na regionální média, 

z důvodu větší pravděpodobnosti výskytu příspěvků vzhledem k tomu, že se jedná o menší 

okresní nemocnici. Ve sledovaném období informovalo o hodonínské nemocnici celkem 

26 zdrojů (celostátních, krajských i regionálních) a bylo publikováno dohromady 

114 příspěvků. 

5.1.1 Mediální zdroje informací 

Z hlediska charakteristiky jednotlivých mediálních zdrojů byly zpracovány 

následující tabulky a grafy, které umožní blíže zkoumat závislosti a vztahy mezi nemocnicí 

a médii, neboli press relations. 

Celkem bylo zveřejněno 114 příspěvků, kdy hlavním tématem byla hodonínská 

nemocnice nebo v nichž byla zmíněna v souvislosti s jinými organizacemi, nemocnicemi 

či pořádanými akcemi. Rozdělením mediálních zdrojů podle místa své působnosti bylo 

zjištěno, že celostátní uveřejnila 25 % příspěvků, krajská 10 % a nejvíce 66 % publikovala 

média regionální. Vzájemná proporčnost zveřejněných příspěvků v závislosti 

na působnosti daného média znázorňuje Tab. 5.1 a Obr. 5.1. 

Tab. 5.1 Rozdělení mediálních zdrojů podle místa své působnosti 

Druh média Počet zdrojů Počet příspěvků % podíl
CELOSTÁTNÍ 15 28 25%

REGIONÁLNÍ 7 75 66%

KRAJSKÁ 4 11 10%

Celkový počet 26 114 100%  
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Obr. 5.1 Vzájemná proporčnost mezi druhem médií a počtem příspěvků 
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I když celostátní média měla největší zastoupení v počtu zdrojů, největší počet 

příspěvků uveřejnila média regionální, což bylo také předpokládáno, a vzhledem 

k velikosti nemocnice je prioritou oslovit a informovat zejména veřejnost v hodonínském 

regionu a jeho blízkém okolí. Na druhou stranu skutečností zůstává, že zřizovatelem 

hodonínské nemocnice je Jihomoravský kraj a krajská média se svými příspěvky podílejí 

pouze minimálně.   

K hlubšímu zkoumání byly následně mediální zdroje rozděleny podle druhu 

do jednotlivých kategorií. Počty jednotlivých médií jsou patrné z Obr. 5.2, regionální 

deníky byly celkem 4, 6 internetových zdrojů, 8 ostatních zdrojů (úřady, sdružení, …) 

a dokonce 3 různé televizní zdroje.    

Obr. 5.2 Kategorie médií podle druhu 
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Nehledě na tyto počty se o hodonínskou nemocnici nejvíce zajímaly regionální 

deníky s uveřejněnými příspěvky v počtu 66. Zájem se neprokázal u celostátních tištěných 

deníků, kdy monitoringem médií nebyl nalezen ani jeden příspěvek. Všechny údaje 

dohromady dokumentuje Tab. P.2 uvedená v příloze č. 6/I. 

 
Obr. 5.3 Počet příspěvků v jednotlivých médiích TOP 10 
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V další Tab. P.3, jenž je součástí přílohy č. 6/II., jsou všechna média obsahující 

jakýkoliv příspěvek týkající se hodonínské nemocnice uvedena tentokrát jmenovitě. 

Barevně jsou odlišena podle místa své působnosti, zda jsou regionální, krajská 

nebo celostátní. Z této tabulky následně vznikl sloupcový graf TOP 10, viz Obr. 5.3, 

tedy jmenovitý seznam deseti médií, která zveřejnila nejvíce příspěvků a jejich konkrétní 

počet. Nejvíce jsou zastoupeny Hodonínské listy a týdeníky Slovácka. 

Z hlediska časového období září 2011 až březen 2012 byla periodicita příspěvků 

následující, viz Tab. 5.2. Nejvíce příspěvků bylo publikováno v měsíci březnu 2012 

a nejméně v měsíci září 2011. Paradoxně na začátku a konci sledovaného období. 

Příspěvků, kde nebylo datum uvedeno, bylo z celkového počtu celkem 12 % 

(14 příspěvků). 
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Tab. 5.2 Počty příspěvků v jednotlivých měsících 

Měsíc Počet příspěvků % podíl
září 2011 5 4%

říjen 2011 8 7%

listopad 2011 13 11%

prosinec 2011 20 18%

leden 2012 15 13%

únor 2012 7 6%

březen 2012 32 28%

datum neuvedeno 14 12%

Celkový počet 114 100%  

 

Při hodnocení publicity v jednotlivých měsících by bylo vhodné připomenout, 

že hodonínská nemocnice oslaví v květnu 2012 svoje 60. výročí založení a v rámci tohoto 

výročí je naplánována celá řada akcí pro veřejnost. Oslavy byly slavnostně zahájeny 

10. března 2012 společenským Galavečerem pro zaměstnance a hosty. Následující nejbližší 

výroční akce, tentokrát Benefiční koncert Petra Bende a jeho hostů, je naplánována 

na 1. duben 2012, nebo otevření a žehnání nemocniční kaple dne 1. května 2012. 

 
Obr. 5.4 Časový vývoj počtu příspěvků 
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V grafu na Obr. 5.4 lze sledovat postupný nárůst počtu příspěvků od září 2011 

až do prosince 2011. Začátkem nového roku se počet příspěvků opět snížil a začíná 

narůstat až začátkem výročních oslav, tedy v březnu 2012, kdy také dosahuje 

svého vrcholu – 32 příspěvků. Poněkud zarážející je výrazný únorový pokles, 

jen 7 příspěvků a všechny zveřejněny až v průběhu jeho posledního týdne, 

kdy by se vzhledem k brzkému začátku výročních oslav očekávalo příspěvků více, 

aby byla veřejnost dostatečně v předstihu informována a mohla se těchto oslav zúčastnit 

už od jejich zahájení.  
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Dále byl v rámci mediální analýzy autorkou vyhodnocen typ původce příspěvků, 

tedy jejich konkrétních autorů. Z důvodu jejich velkého zastoupení jsou konkrétní jména, 

zdroj, kde byl jejich příspěvek zveřejněn a celkový počet příspěvků od jednotlivých autorů 

součástí přílohy č. 6/III. (Tab. P.4). Více než polovina příspěvků – 69 (61 %) byla napsána, 

zveřejněna či odvysílána externím autorem. Interních příspěvků bylo celkem 20 (18 %) 

a 25 příspěvků (22 %) bylo od neznámých autorů. Z těchto výsledků je patrné 

a pro nemocnici pozitivní, že existuje zájem externích autorů o hodonínskou nemocnici 

anebo to může být i známkou dobré komunikace mezi nemocnicí a médii.  

 
Obr. 5.5 TOP 8 autorů příspěvků 
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Vedení Nemocnice TGM Hodonín, p.o.  - interní - Hodonínské listy, Nové Slovácko, rádio JIH

Petr Fridrich (pf)  - externí - Nové Slovácko

Petr Turek (pt)  - externí - Hodonínský deník - Slovácko, Hodonínský deník.cz

Jana Rybová (já)  - externí - Hodonínský deník - Slovácko, Hodonínský deník.cz

Petra Kotásková (-pk-)  - externí - Hodonínské listy

Mirek Pechura  - externí - televize Slovácko

Zdeněk Šmýd  - externí - Hodonínský deník - Slovácko, Hodonínský deník.cz

Michaela Munzarová  - externí - Nové Slovácko

 

 

Obr. 5.5 graficky znázorňuje počty příspěvků od osmi nejčastějších autorů, 

kteří jsou v legendě tohoto grafu uvedeni. Všichni tito autoři přispívali svými články 

o hodonínské nemocnici do regionálních mediálních zdrojů minimálně třikrát a v případě 

vedení nemocnice bylo příspěvků celkem 11, což je z hlediska autorů počet nejvyšší. 

Dalším významným autorem, který se o hodonínskou nemocnici zajímá, je redaktor 

Petr Fridrich, jenž pro týdeník Nové Slovácko napsal celkem 9 zveřejněných příspěvků. 
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5.1.2 Hodnota publikovaných informací 

Posledními analyzovanými kritérii byla hodnota publikovaných informací a jejich 

způsoby zveřejnění. V příspěvcích uveřejněných ve sledovaném období, lze vyhodnotit, 

i když ne vždy je to jednoznačné a snadné, zda sdělení, které přinášejí, je kladné, záporné 

či neutrální. Pak zda se jednalo o inzerát/plakát, byl-li příspěvek uveřejněn jenom 

o hodonínské nemocnici nebo společně s jinou organizací/akcí/v rámci určitého tématu. 

A v neposlední řadě bylo u tištěných zdrojů sledováno i umístění příspěvků na stránce, 

jejich velikost a výskyt obrázku. 

Z celkového počtu 114 příspěvků bylo o hodonínské nemocnici publikováno 

25 neutrálních příspěvků, dále 15 s převahou negativních informací a 74 s převahou 

pozitivních informací, jak lze vidět v Obr. 5.6. 

 
Obr. 5.6 Hodnota publikovaných příspěvků 
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Mezi neutrální příspěvky o hodonínské nemocnici byly zařazeny hlavně ty, 

které uveřejnili interní autoři. V neutrálních příspěvcích od externích autorů byla 

hodonínská nemocnice zmíněna převážně v souvislosti s akcí ratíškovických Junáků 

„Drákula“, dále se zmiňují o historických počátcích zdravotnické péče v okolí Hodonína 

a Skalice, nebo také o zvýšeném počtu útočných klíšťat a s tím spojený výskyt klíšťové 

encefalitidy a boreliózy u pacientů v hodonínské nemocnice. 

Negativní příspěvky zmiňují hodonínskou nemocnici ve spojitosti se dvěma 

krádežemi v jejich prostorách a na nově zrekonstruované patologii, nebo také, 

že s nadstandardní péčí prozatím čekají či že z technických důvodů neprobíhají dárcovské 

odběry krve. Nejčastěji publikovaná témata v souvislosti s hodonínskou nemocnicí jsou 

uvedena v příloze č. 6/IV., viz Tab. P.5. 



56 

Analýza způsobu zveřejnění příspěvků je následující. První bylo autorkou 

zkoumáno, kolik příspěvků bylo pouze o hodonínské nemocnici a v kolika naopak 

nevystupovala jako hlavní aktér. Výsledky jsou patrné z Obr. 5.7, leč více než polovina 

všech příspěvků (55 %) se věnovala pouze hodonínské nemocnici. Kromě toho byly zvlášť 

vyčleněny příspěvky, které měly povahu inzerátu nebo plakátu (7 %). 
 

Obr. 5.7 Způsob zveřejnění příspěvku o nemocnici 
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Kromě publikování příspěvků, má významný vliv na jejich přečtení a tudíž 

působení na veřejnost také jejich umístění na stránce daného tištěného média, velikost 

článku, a zda jsou součástí i obrázky. Příspěvky o hodonínské nemocnici jsou nejčastěji 

publikovány na třetí stránce (16 %) v týdeníku Nové Slovácko a týdeníku Hodonínský 

deník - Slovácko, dále na třinácté (14 %) a patnácté (11 %) stránce v měsíčníku 

Hodonínské listy, kde má hodonínská nemocnice svůj pravidelný sloupek 

„Nemocnice TGM Hodonín informuje“. Články jsou z větší části (61 %) otištěny 

bez obrázku, takže čtenáře upoutají méně, ale na druhou stranu co se týče umístění 

příspěvku v rámci stránky, nejčastěji je to vlevo nahoře (28 %), kam se zraky čtenářů 

upínají nejprve, viz Tab. 5.3. Jejich velikost, i zda byly součástí také obrázky, je součástí 

Tab. P.6 - přílohy č. 6/V. 

Tab. 5.3 Umístění příspěvků na stránce 

Umístění příspěvku Počet % podíl
vpravo nahoře 13 24%

vpravo dole 3 6%

vlevo nahoře 15 28%

vlevo dole 7 13%

vpravo uprostřed 4 7%

vlevo uprostřed 6 11%

uprostřed 1 2%

celá strana 2 4%

přes 1/2 nahoře 1 2%

vpravo (přes 1/3) 1 2%

vlevo (přes 1/3) 1 2%  
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5.2 Pozorování vizuálního působení 

Druhou metodou v rámci marketingového výzkumu bylo pozorování. Konkrétně 

toto zkoumání posloužilo k vyhodnocení vizuálního působení nemocnice na veřejnost, 

tzn. použité barvy, typ písma, celkový design a vzhled, přehlednost a celkové sjednocení 

korporátního designu. Sledováním sekundárních údajů bylo možné posoudit internetové 

stránky NEMHO, tiskové zprávy, Nemocniční zpravodaj, logo, PF i vizitky nemocnice. 

Primární údaje byly zjišťovány osobní návštěvou nemocnice, při níž byly pořízeny 

fotografie budov, orientačního značení, nástěnek, stejnokroje zaměstnanců a jiných prvků. 

5.2.1 Externí a interní nástroje public relations, corporate design 

Základem každého CD je značka, písmo, barva, rastr, design a architektura, a další 

jiné prostředky působení.  

Hodonínská nemocnice si vybrala za své korporátní barvy modrou a bílou. Modrá 

barva je ze všech základních barev nejvíce uklidňující barvou, ale nesmí jí být příliš, 

pak by mohla způsobit deprese. Hojně se používá ve spojení s inteligencí. Oproti tomu 

bílá barva se používá spíše jako doplněk ke zvýraznění, a je vyjádřením čistoty a jasnosti. 

Také opticky zvětšuje prostory a napomáhá k přemýšlení. 

Jednotný grafický formát nebo použití písma v hodonínské nemocnici nefunguje. 

V rámci výročí byl sice externím grafikem vytvořený grafický manuál, ukázka je v příloze 

č. 7, přesto jej při své komunikaci nerespektují všichni zaměstnanci a používá se jen tam, 

kam se to hodí, či kde je k tomu dostatek volného místa nebo jen při komunikaci 

k určitým skupinám osob.  

Při analýze internetových stránek NEMHO (http://www.nemho.cz/) byla velká 

pozornost přikládána hodnocení úvodní stránky (homepage webu), která je jednou 

z nejdůležitějších a nejnavštěvovanějších stránek celého portálu nemocnice, z pohledu 

nezávislého uživatele (autorky této diplomové práce).  

Celkový vzhled vypadá velmi jednoduše, barevně nesladěný a nepůsobí příliš jako stránky 

organizace, která chce na veřejnost nějakým způsobem působit. V záhlaví se nachází logo 

nemocnice, které ovšem není aktuální v rámci tohoto roku, kdy na dobu oslav výročí bylo 

navrženo logo nové, dále jsou zde pole pro přihlášení zaměstnanců do intranetu, 

hlavní menu rozdělené do osmi oblastí podle jejich obsahu (O nemocnici, Oddělení, 

Fotogalerie, Orientační plán, Zaměstnání, Kde nás najdete, Kontakty, Informace 

pro pacienty a veřejnost), obrázek nemocnice z pohledu směrem k hlavnímu vchodu, 
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rychlé odkazy (Home, Mapa stránek, Kontakt) a obrázek s logem certifikace nemocnice 

ISO 9001:2008. Pod záhlavím je hlavní plocha rozdělená do čtyř oblastí –  

- Aktuality, Veřejné sbírky (v rámci které je i výzva nemocnice, aby ji podpořili v anketě 

„Nejlepší nemocnice“), Titulní strana, Rychlý kontakt.  

 

Z uživatelského pohledu jsou stránky: 

§ nepřehledné, 

§ příliš složitě skládané podsložky hlavního menu, 

§ hlavní menu je umístěno svisle pod sebou v záhlaví – uživatelsky příjemnější 

by bylo umístění po stranách nebo alespoň vodorovné umístění v záhlaví 

§ chybí pole pro vyhledávání, 

§ chybí odkaz na stránky Facebooku (nemocnice zde má svůj profil, ale zřejmě není 

oficiální, protože jej nikdo nepoužívá a nemá téměř žádné příznivce), 

§ v sekci pro veřejnost nefungují nebo nejsou dostupné některé odkazy 

(Pro dodavatele, Nemocniční zpravodaj), 

§ některé informace, např. o současnosti nemocnice, nejsou aktualizované, 

taktéž na úvodní stránce v oblasti O nemocnici je zobrazená výroční zpráva z roku 

2008 (další roky jsou ve zvláštní podsložce), 

§ nikde není uveden zřizovatel nemocnice, 

§ v menu chybí oblast pro odbornou veřejnost, novináře a sponzory, 

§ snad jediným plusem jsou ikonky pro tisk a možnost zaslání emailem. 

 

V době, které vládne internet a lidé (a to i sponzoři, kteří jsou pro nemocnici velmi 

důležití) si už nevyhledávají informace jinde než na internetových stránkách a hodnotí 

společnosti/organizace podle vzhledu jejich internetových stránek, jsou internetové stránky 

hodonínské nemocnice naprosto nevyhovující, nejenom po grafické stránce 

ale i po uživatelské, a určitě ubírají na pozitivním vnímání a hodnocení nemocnice. 

Pro představu jsou v příloze č. 8 přiloženy také náhledy na domovské internetové stránky 

konkurenčních nemocnic Kyjov a Břeclav.  

Taktéž umístění profilu nemocnice na internetových stránkách sociální sítě 

Facebook je zavádějící – veřejnost nemůže vědět, zda je to skutečný profil nemocnice 

nebo ne, ale od jeho založení zde nebyla téměř žádná aktivita. 
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Hodnocení loga nemocnice a jeho použití bylo provedeno na základě kritérií, 

která jsou kladena na dobrou značku. Původní značka nemocnice, tedy ne speciální logo 

po dobu výročí, je tvořena pouze z  textu bezpatkového fontu. Modrým podtržením 

spojený název NEMOCNICE TGM doplňuje slogan nemocnice: „VAŠE NEMOCNICE“, 

viz Obr. 5.8. 

Zdroj: [47] 

 

Prvním kritériem byla originalita. Každé logo je svým způsobem originální, 

ale u současného loga jsou originálními prvky modré podtržení, které celý název spojuje 

a zřejmě by tohle spojení mohlo mít i hlubší význam, nebo přidání sloganu, 

který zdůrazňuje hodnoty této značky. Celé logo je velmi sterilní a příliš funkcionalistické. 

Druhým kritériem byla jednoduchost, které by logo splňovalo, ale možná jestli 

té jednoduchosti není až příliš. Zapamatovatelnost navazuje na předešlá kritéria. Dávkou 

originality musí zaujmout, jednoduchostí a barevným provedením zase ulehčit 

její zapamatování. Tohle kritérium splňuje logo nemocnice pouze z části. Vzhledem 

k tomu, že je značka vytvořená pouze z jednoduchého textu, splňuje kritérium 

srozumitelnosti a není možné, aby docházelo k její mylné interpretaci. Grafické provedení 

a vizuální prezentace nemocnice na veřejnost nesplňuje kritéria současného moderního 

světa – ostré hrany, příliš strohé, bez nápadu. Posledními kritérii byla použitelnost loga, 

tedy jestli je možné jej použít i v černobílém provedení, jaká je použitelnost v různých 

typech materiálů a v jakých velikostech je čitelné. Kromě variability barevného provedení 

nic jiného u tohoto loga nefunguje. Při zmenšování loga by mohl nastat problém 

s čitelností slova „Hodonín“ popř. sloganu „Vaše nemocnice“ a také aplikace na různé typy 

materiálů není zřejmě snadná, protože logo má kolem sebe bílý rámeček a vynikne tedy jen 

na bílém podkladu. Patrné je to i z příloh č. 9 (na modrém podkladu) a č. 14 (na bílém 

podkladu).   

Design a architektura (příloha č. 10) jsou dalším prvkem CD, které ovlivňují 

vnímání nemocnice. Komplex celé nemocnice se skládá z několika budov. Je to skupina 

menších domečků v části vrátnice, dále hlavní budova s rysy funkcionalismu postavená 

v roce 1952, která letos dostala „nový kabát“ díky zateplení, nové budovy nemocnice 

Obr. 5.8 Logo nemocnice 
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připojené k původní hlavní a další. Dojem při pohledu z venku narušuje pouze komplex 

budov u vrátnice nemocnice. Vrátnice je snad ještě původní, celá vykachlíkovaná béžovým 

obkladem, a ostatní domečky, kde se nachází např. plicní oddělení nebo hemodializační 

středisko, působí dojmem bungalovu. Taktéž příjezdová cesta k hlavnímu vchodu 

nemocnice je v dezolátním stavu. Interiéru nemocnice není příliš co vytknout. Jen stěny 

jsou někdy až příliš holé (místy visí kopie certifikátu jakosti ISO 9001:2008 nebo pamětní 

list k 150. výročí narození T. G. Masaryka). Barvou stěn se snaží oddělit různé typy 

oddělení a zpříjemnit tak pobyt jejím pacientům. Před dětským oddělením jsou například 

na stěnách navíc barevné a veselé ateliérové fotografie dětí v klaunovských 

nebo jiných kostýmech. 

Orientační značení (příloha č. 11) či značení jednotlivých dveří je zejména 

v budově nemocnice velmi důležité.  Hodonínská nemocnice si je toho určitě vědoma, 

proto má vše přehledně značené – velká orientační tabule celého nemocničního komplexu 

při vchodu do areálu, menší značení na sloupech veřejného osvětlení, uvnitř budovy je 

značení zavěšené ze stropu dolů nebo umístěné na stěnách. Dokonce je plus jejich barevná 

jednotnost – modrý podklad, bílý text a červené šipky. Značení jednotlivých dveří je taktéž 

přehledné a barevně sladěné v modrých barvách. Navíc je u většiny ordinací vedle dveří 

cedulka „Dnes Vás ošetřuje“. Chybělo snad jen přehlednější značení kanceláře vedení 

nemocnice (nestačí cedulka na dveřích), nacházející se v přízemí, jenž je zásadní zejména 

pro významné návštěvy a sponzory, kteří kancelář ředitele navštěvují.  

Jako informační média (příloha č. 12) slouží v nemocnici zavěšené televize, 

kde se promítají krátká videa - prezentace jednotlivých oddělení nemocnice, korkové 

nástěnky (někdy jde jen o barevný tvrdý papír) u každého oddělení nebo před jídelnou 

pro zaměstnance, které ovšem nejsou nikterak sjednocené s jednotným vizuálním stylem 

nemocnice. Tyto nástěnky slouží spíše k vyvěšení zajímavého zdravotnického článku. 

Informace týkající se instrukcí pro pacienty jsou polepené někdy poněkud nepřehledně 

a nevzhledně (psané ručně nebo bez formátu na počítači) na obyčejném papíru na dveřích.  

Dále bylo pozorováno značení sponzoringu a veřejné sbírky (příloha č. 13) v rámci 

nemocnice. V nemocničním parku jsou například k dispozici dřevěné lavičky se štítkem 

sponzora, na dvířkách Babyboxu je plastová cedule s celým seznamem sponzorů 

(i když se však jedná o ceduli plastovou je rozmočená, barevně flekatá a pokroucená). 

Naproti registrační pokladny, uvnitř budovy, je umístěna uzamčená prosklená pokladnička 

na obměnu nemocničních lůžek, vedle které stojí propagační informační cedule, 

o jakou sbírku se jedná, a nad pokladničkou visí tabulka, kde je napsáno (bohužel velmi 
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neformálně, takže to tam mohl napsat kdokoliv), kolik už bylo vybráno. Druhá sbírka 

a samostatná pokladnička stojí u dětského oddělení. Její značení je poněkud nevyhovující – 

-  na obyčejném papíru, vybledlými barvami, které jsou špatně čitelné. 

5.2.2 Model PENCILS 

Metodou PENCILS byly autorkou zvlášť analyzovány nejvýznamnější nástroje 

činnosti PR. Jednotlivé aktivity jsou zde klasifikovány do sedmi různých bloků, právě 

počáteční písmena z jejich názvu tvoří zkratku PENCILS. Názorné ukázky nástrojů 

NEMHO v rámci modelu PENCILS jsou součástí přílohy č. 14. 
 

§ P (Publications) – Publikace 

Za všechny publikace hodonínské nemocnice budou zmíněny jen zaměstnanecké 

noviny – Nemocniční zpravodaj a výroční zprávy. K 60. výročí založení si navíc 

nemocnice nechala natisknout svůj almanach, který nabízí k prodeji v rámci výročních 

akcí.  

Nemocniční zpravodaj vychází čtvrtletně a slouží k interním potřebám, tedy je 

vydávám pro zaměstnance nemocnice. Má pouze 4 strany (otevřený je o velikosti formátu 

papíru A3). Například ve zpravodaji č. 7 z roku 2011 se příspěvkem primáře představilo 

interní oddělení nemocnice, dále zde byla rubrika obsahující důležité události, které se 

v nemocnici udály za 2. čtvrtletí roku 2011 a poslední rubrikou byla společenská kronika 

(životní jubilea, pracovní jubilea). Při pohledu na Nemocniční zpravodaj, který si nechává 

nemocnice tisknout externě v tiskárně, ale přesto nemá absolutně žádný vzhled, je zřejmé, 

že interní public relations v hodonínské nemocnici zřejmě moc dobře nefungují. Myšlenka 

se cení, ale zpracování je nešťastné. Grafická podoba, rastr, zajímavé články, nic z toho 

neexistuje. Tímto způsobem si určitě nemocnice své zaměstnance nezíská a navíc 

by si mohli myslet, že na nich nemocnice šetří a zas až tolik jim na nich nezáleží.  

Tisková zpráva. Další prezentace nemocnice, tentokrát z pohledu externího. 

Důležitá pro sponzory a jinou externí veřejnost. Její předností jsou pouze její obsah a 

dostupnost – volně ke stažení na internetových stránkách nemocnice. Grafická úprava, 

formální záhlaví s logem nemocnice a reprezentativnost už zde šla stranou.  

§ E (Events) – Veřejné akce 

Events jsou všeobecně pro společnosti velmi důležité, protože při nich mohou 

navazovat nové a prohlubovat stávající kontakty jak s externí veřejností (zejména sponzory 

a médii), tak vztahy vnitřní se zaměstnanci. 
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Hodonínská nemocnice nemůže jakožto příspěvková organizace nikde figurovat 

jako sponzor nebo dárce. Ale určitě se může některých akcí účastnit jako spolupořadatel 

nebo pořadatel s finanční podporou jiných. Mezi pravidelné akce, které nemocnice pořádá, 

jsou odborné semináře Hodonínský den sester a Chirurgické sympozium. Také pro dětské 

oddělení pravidelně uskutečňuje besídky, návštěvy známých osobností (Jan Čenský 

a Michal Nesvatba), návštěvy královny Barbory z hodonínského Vodního království a jiné.   

§ N (News) – Novinky 

Minimálně každý měsíc se v médiích o NEMHO objeví nové informace. 

Nemocnice se sama snaží přicházet s různými novinkami, aby byla pro své pacienty lepší. 

Veřejnost si o nich může přečíst na internetových stránkách nemocnice nebo pravidelně 

v měsíčníku Hodonínských listů, kde má nemocnice svoji rubriku. Mezi posledně 

prezentované patří informace, že hodonínská nemocnice se zapojila do programu 

„Zdravotní klauni“, ti teď pravidelně navštěvují její dětské oddělení a uvažuje se 

i o rozšíření na oddělení jiná. Dále je pacientům k dispozici nový přístroj – Rázová vlna, 

nová lékařská metoda - Kineziotaping, nebo nově poskytuje služby měření ABI indexu. 

Taktéž jsou na internetových stránkách k přečtení pochvaly od spokojených pacientů. 

§ C (Community Involvement activities) – Angažovanost pro komunitu 

o spolupořadatel akce STŘEVOTOUR - Prevence rakoviny tlustého střeva, 

o Sbírka na nová lůžka, Sbírka na nákup dětského gastroskopu, 

o spolupořadatel akce VALENTÝNSKÁ KAPKA KRVE – Dárcovství krve, 

o Poradna pro chirurgickou léčbu morbidní obezity, 

o zapojení se v rámci Dnů zdraví v Hodoníně. 

§ I (Identity Media) – Nosiče a výraz vlastní identity  

Jak už bylo výše zmíněno, jednotný font používaného písma při prezentaci navenek 

v nemocnici nefunguje, právě tak ne vždy jsou dopisy a obálky opatřeny patřičnou 

hlavičkou. Dalším projevem vlastní identity jsou bezpochyby vizitky a uniformy 

zaměstnanců nebo i PF posílané nemocnicí na konci roku. Příloha č. 14 obsahuje vývojový 

pokrok ve vzhledu vizitek a PF, nebo také současný stejnokrok zaměstnanců nemocnice 

a jejich řádné značení jmenovkou.  

Vizitky si za svou dobu užívání prošly grafickými úpravami – zůstala jen barevná 

vodorovná čára oddělující hlavičku od kontaktů. Dobře zpracovaná vizitka pomáhá utvořit 

dojem spolehlivosti organizace, naopak špatně zpracovaná vizitka může poškodit image 

nemocnice hned v prvním momentu kontaktu např. s partnery a sponzory. Samozřejmě 

vzhled vizitek ovlivňuje čas a dané možnosti tiskáren. Ale z poslední vizitky už je znát, 
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že jednotné vizuální působení by mohlo být na dobré cestě. Součástí každé vizitky by měly 

být prvky jako logo organizace, název organizace, jméno a příjmení osoby, popis pozice, 

telefon, emailová adresa i www stránky organizace. Vizitky NEMHO všechny potřebné 

prvky mají, ale trochu nešikovná je barva písma, která není černá, ale šedá a kontakty jsou 

relativně špatně čitelné. Vzhledově jsou však pořád stejně střídmé, jednoduché a ztvárňují 

výhradně svoji funkčnost. 

PF jsou na tom podobně jako vizitky, ale s tím rozdílem, že tu poslední již vytvořil 

externí grafik, který vymyslel celý vizuální styl po dobu výročí nemocnice, a je na ní znát 

práce odborníka – je kreativní, originální, na dotyk příjemném lesklém papíru. Každoročně 

je však její podoba odlišná, ústředním prvkem byla v posledních pár letech častokrát 

samotná budova nemocnice z různých úhlů pohledu.  

Stejnokroje zaměstnanců (zdravotnického personálu) a celkově jejich uniformy 

taktéž nepřipouští modernější styl nebo něco „okatějšího“. V dnešní době už jsou 

i v téhle oblasti daleko jiné a zajímavější možnosti, ale hodonínská nemocnice zůstává 

u klasiky, zřejmě i z finančních důvodů. Barvy převažují světle modrá a bílá, najdou se 

ale i uniformy fialové nebo zelené. Sestry mohou mít jak kalhoty s halenkou, tak šaty, vždy 

bílé ponožky a zdravotnickou obuv. Všichni zaměstnanci jsou řádně označeni svojí 

jmenovkou. V podstatě jde o nestylistické a ledabyle nastříhané kartičky obdélníkového 

tvaru z tvrdého papíru s logem nemocnice, jménem a malou fotkou zaměstnance – ukázka 

v příloze č. 14.  

§ L (Lobbying Activities) – Lobbystické aktivity 

Hodonínská nemocnice určitě má svoje osobní kontakty s vlivnými lidmi 

nebo médii, ale tyto informace jsou interní a nebyly dohledány. Krizové PR 

ovšem nemocnice nemá. 

§ S (Social Responsibility) – Aktivní sociální odpovědnost 

o ekologická úspora energie – zateplení hlavní budovy a výměna jejich oken, 

o umístění Babyboxu v areálu nemocnice, 

o péče o životní prostředí, 

o zbudování nemocniční kaple, 

o péče o lidské zdroje, sociální podmínky a pracovní prostředí v nemocnici, 

o pravidelné pořádání pracovních seminářů, 

o pořádání nebo spolupořadatelská účast na různých vzdělávacích, sociálních 

a dobročinných programech s cílem podpořit zlepšení kvality života 

spoluobčanů zejména hodonínského okresu.  
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5.3 Vnímání nemocnice veřejností a zaměstnanci 

V této podkapitole byla analyzována třetí a poslední část primárního výzkumu, 

tedy vyhodnocení dotazníkového šetření u veřejnosti a zaměstnanců nemocnice. Otázky 

číslo 5 a 8 jsou vyhodnoceny zvlášť v podkapitole 5.3.4 Sémantický diferenciál. 

Podkapitoly jsou též rozlišeny podle toho, zda se jedná o otázky specifické jen pro jednu 

cílovou skupinu respondentů nebo jestli byly společné jak pro dotazník určený veřejnosti, 

tak dotazník zaměstnancům nemocnice. 

5.3.1 Vyhodnocení otázek specifických v dotazníku pro veřejnost 

Otázky v dotazníku specifické pouze pro respondenty z řad veřejnosti byly celkem 

čtyři. Týkaly se zejména jejich informovanosti o aktuálním dění v nemocnici a zda vůbec 

někdy nemocnici navštívili nebo jsou ovlivnění sděleními od druhých. 

V hodonínské nemocnici bylo zrušeno porodnické oddělení, ale na konci roku 2010 

si vedení nemocnice prosadilo alespoň umístění Babyboxu. Tuhle skutečnost 

však zaznamenalo pouze 40 % respondentů. Všechny odpovědi a jejich podíly jsou v grafu 

na Obr. 5.9 

 

Obr. 5.9 Odpovědi na otázku, zda se v areálu nemocnice nachází Babybox 

 
 

Ti respondenti (16 %), kteří tvrdili, že Babybox v areálu nemocnice není, si svou odpovědí 

museli být 100% jistí, jinak by využili možnost odpovědi „Nevím“, která byla druhou 

nejčastější. 

Následovala otázka s pěti různými výroky a respondenti měli za úkol zhodnotit, 

jestli jde o výroky pravdivé nebo ne. Měli také možnost odpovědět „Nevím“ a to z toho 

důvodu, aby bylo možné analyzovat, zda jsou si svou odpovědí jisti nebo to opravdu 

nevědí. 
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Obr. 5.10 Hodnocení pravdivosti výroků týkajících se aktuálních informací o nemocnici 
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Obr. 5.10 je jednoznačný – ve většině případů respondenti vůbec neznali správnou 

odpověď. Potřeba podotknout, že se jednalo o výroky, které byly veřejnosti běžně 

dostupné, dokonce i otištěné v médiích. Proto si autorka dovoluje tvrdit, že se veřejnost 

o hodonínskou nemocnici příliš nezajímá a podceňuje její kvality, nebo vedení nemocnice 

zvolilo špatný způsob komunikace a málo se prezentuje. Zajímavá je také skutečnost, 

že veřejnost nezná jméno současného ředitele NEMHO. 

Poslední otázky v dotazníku pro veřejnost se vztahovaly k osobní návštěvě 

nemocnice a její důvod. Z Tab. 5.4 lze vyčíst, že přes 79 % dotázaných nemocnici 

navštívilo v posledních 5 letech a proto jsou jejich odpovědi daleko relevantnější, 

neboť zřejmě nemocnici hodnotí z osobních zkušeností a nejenom z doslechu. 

 

Tab. 5.4 Návštěvnost nemocnice respondenty   Tab. 5.5 Důvody návštěvy nemocnice respondenty

         

 

Nejčastější důvody jejich návštěvy jsou vyhodnoceny v Tab. 5.5. Téměř shodný 

procentuální podíl respondentů bylo v nemocnici pouze na návštěvě nebo jako doprovod 

jinému pacientovi, a stejně tak mají s nemocnicí zkušenosti jako její pacienti.  

Téměř 10 % respondentů využilo možnosti napsat jakékoliv další připomínky. 

Většinou se zde svěřovali se svými špatnými osobními zkušenostmi s péčí v NEMHO. 

Navštívili někdy nemocnici Počet % podíl
Ano, v posledních 5 letech 146 79%

Ano, více než před 5 lety 28 15%

Ne, nikdy 11 6%

Důvod návštěvy nemocnice Počet % podíl
Návštěva pacientů/doprovod 112 45%

Jako pacient/ka 111 44%

Jiný důvod 17 7%

Návštěva zaměstnanců 11 4%

Žádost o zaměstnanání 0 0%
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5.3.2 Vyhodnocení otázek specifických v dotazníku pro zaměstnance 

Specifické otázky v dotazníku pro zaměstnance nemocnice se věnovaly třem 

okruhům, ale vždy šlo především o vnitřní komunikaci a interní PR nemocnice. 

V otázkách 15. až 18. měli respondenti prostor pro zhodnocení Nemocničního 

zpravodaje, který nemocnice nechává čtvrtletně tisknout svým zaměstnancům. 

Zejména bylo zjišťováno, zda o nich vůbec vědí, jestli jej čtou, jak se zpravodajem 

po přečtení naloží a o jaké další rubriky by jej obohatili.  
 

Obr. 5.11 Povědomí zaměstnanců o Nemocničním zpravodaji 

21%

2%

77%

Ne, neví

Nedávno ti zjistil/a

Ano, vím

 
 

Z dotázaných zaměstnanců, kteří dotazník vyplnili, jich většina (77 %) 

o Nemocničním zpravodaji vědí a 2 % zaměstnanců to nedávno zjistilo, viz Obr. 5.11. 

Otázkou další je, zda když o Nemocničním zpravodaji zaměstnanci vědí, jestli jej 

také čtou. O zpravodaj svůj zájem projevilo a pravidelně jej čte 90 % zaměstnanců -  

- Obr. 5.12. 

 

Obr. 5.12 Čtenost zpravodaje zaměstnanci 
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Když už je jisté, že Nemocniční zpravodaj zaměstnanci čtou a že o něj projevili 

svůj zájem, bylo dále zkoumáno, jak se jim líbí a jestli si jej odnesou domů nebo ho spíše 

vyhodí do odpadků. 
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Obr. 5.13 Jak zaměstnanci se zpravodajem naloží po jeho přečtení 
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Převážná většina těch, která o zpravodaji ví a která ho skutečně čte jej po té předají 

svému kolegovi (37 %), ale pořád je více těch zaměstnanců, kteří jej následně vyhodí, 

než těch, jenž si jej vezmou domů a schovají si ho. Všechny možnosti odpovědí 

jsou vyhodnoceny ve skládaném grafu na Obr. 5.13. 

 

Obr. 5.14 Hodnocení Nemocničního zpravodaje zaměstnanci 
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Graf, jenž je součástí Obr. 5.14, a také Tab. P.7 v příloze č. 15/I. obsahuje údaje, 

které byly využity při sepisování návrhů v další kapitole. Z grafu byly vyčteny největší 

slabiny zpravodaje, jak jej vidí zaměstnanci a v tabulce jsou dále zmíněny návrhy, jaké jiné 

rubriky by v dalších číslech zpravodaje uvítali. Nejhůře hodnocené parametry (bodovací 

škála byla 1 – 5, hodnocení jako ve škole) jsou dosažitelnost a způsob dodání. Co se týče 

obsahu, zaměstnanci by se na něm rádi podíleli svými články. 

Další okruh pro vyhodnocení byly v dotazníku otázky č. 19 až 22 – spokojenost 

s komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Respondenti uvádějí (viz Tab. 5.6 

a Tab. 5.7), že se cítí být spíše dostatečně informováni a nejčastějším způsobem 

komunikace jejich zaměstnavatele je formou osobní, prostřednictvím pravidelných porad, 

briefingů a školení. S tímto způsobem komunikace je velmi spokojeno 24 % zaměstnanců, 

těch velmi nespokojených je jen 6 %.  
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   Tab. 5.6 Dostatečnost komunikace k zaměstnancům     Tab. 5.7 Nejčastější způsob komunikace zaměstnavatele 

Je komunikace se 

zaměstnanci dostatečná - 
jsou dostatečně 
informováni o dění v 
nemocnici

Počet % podíl

Rozhodně ano 10 20%

Spíše ano 28 57%

Spíše ne 8 16%

Rozhodně ne 3 6%     

Nejčastější způsob 
komunikace 

zaměstnavatele
Počet % podíl

Osobní 29 59%

Neosobní 17 35%

Prostřednictvím médií 2 4%

Nekomunikuje 1 2%  
 

Dalšími nejčastěji využívanými informačními kanály pro zprostředkování 

informací od vedení nemocnice svým zaměstnancům mají podobu neosobního způsobu 

komunikace. Patří sem emaily, intranet, nástěnky i výroční zprávy. Spokojenost s touto 

formou a fungováním informačního systému hodnotili respondenti v otázce č. 22. 

Jejím vyhodnocením bylo zjištěno, že zaměstnanci jsou s ním spíše spokojeni 

než nespokojeni.  

 

  Tab. 5.8 Spokojenost s  komunikací s nadřízeným        Tab. 5.9 Spokojenost s fungováním informačního systému 

Vyhovuje 

zaměstnancům 
způsob komunikace 
zaměstnavatele

Počet % podíl

Velmi nespokojen/a 3 6%

Spíše nespokojen/a 8 16%

Spíše spokojen/a 26 53%

Velmi spokojen/a 12 24%         

Spokojenost s 

fungováním 
informačního systému -
intranet, emaily

Počet % podíl

Velmi nespokojen/a 3 6%

Spíše nespokojen/a 1 2%

Spíše spokojen/a 29 59%

Velmi spokojen/a 15 31%

Nevím 1 2%  
 

Posledním oblastí specifických otázek pro zaměstnance jsou otázky č. 23 až 27. 

Základ tohoto okruhu tvoří zhodnocení zájmu a péče zaměstnavatele o své zaměstnance. 

Dále zde měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor, zda by bylo možné 

jejich spokojenost nějakým způsobem zlepšit. 

Jak už je z Obr. 5.15 zřejmé, zaměstnanci přiznávají jejich možnosti rozvíjet 

své schopnosti v rámci odborných školení nebo seminářů. Tento graf ale nebere v úvahu 

pracovní pozici respondentů. 8 % respondentů, kteří mají pocit, že jim jejich zaměstnavatel 

neumožňuje žádná školení, pracují na pracovní pozici sestry nebo jako pomocný/obslužný 

pracovník. Výjimečná školení se zase týkají nezdravotnického personálu, tedy úředníků, 

účetních, TH pracovníci, auditorů, asistentek a jiných. 
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Obr. 5.15 Nabídka školení/seminářů zaměstnancům 
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Podpora neformálních vztahů (Tab. 5.10) na pracoviště je neméně důležitá 

pro spokojenost zaměstnanců a zlepšení vztahů mezi nimi a vedením. V hodonínské 

nemocnici je tenhle druh vztahů, podle zaměstnanců, jejím vedením spíše podporován. 

Jen minimální procento zaměstnanců (4 %) tuhle podporu necítí. Jde o stejné skupiny 

zaměstnanců, které si stěžovali na pro ně neexistující nabídku odborných školení 

a seminářů (sestry, nezdravotnický personál, pomocní a obslužní pracovníci). 
 

Tab. 5.10 Podpora neformálních vztahů mezi zaměstnanci 

Podpora neformálních vztahů Počet % podíl
Vůbec ne 2 4%

Spíše ne 4 8%

Spíše ano 19 39%

Určitě ano 13 27%

Nevím 11 22%  

 

V otázkách č. 25 a 26 měli respondenti odpovědět, jestli je možné spokojenost 

zaměstnanců v práci zlepšit a vybrat možné způsoby jak toho dosáhnout. Navíc měli 

také možnost napsat svoje vlastní návrhy, které by je mohly udělat spokojenějšími. 

Na Obr. 5.16 jsou odpovědi zaměstnanců na otázku č. 25, návrhy jsou pak uvedeny 

v Tab. 5. 11. Mezi nejčastější odpovědi při volbě odpovědi „Jiné“ zaznělo – zvýšení platu, 

zvýšení počtu pomocných pracovníků na oddělení, více se věnovat sestrám (chválit je 

a zajímat se o jejich názory), zlepšit kvalitu přípravy jídel, otevřít školku pro děti 

zaměstnanců nebo zaměstnat kvalifikovaného psychologa a otevřít psychologickou 

poradnu jako prevenci syndromu vyhoření.           
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           Obr. 5.16 Zlepšení spokojenosti zaměstnanců           Tab. 5.11 Návrhy na zlepšení spokojenosti zaměstnanců 
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Doporučení pro zlepšení Počet % podíl
Méně administrativy 23 22%

Zlepšit spokojenost pacientů 17 16%

Vylepšit komunikaci k zaměstnancům 17 16%

Poukázky na welness 11 10%

Zlepšit image nemocnice 11 10%

Jiné 10 10%

Hmotné benefity 7 7%

Více společenských a sportovních akcí 4 4%

Relaxační místnost 3 3%

Více seminářů a školení 2 2%  
 

Poslední otázkou celého dotazníku pro zaměstnance byla otázka: „Kdybyste měl/a 

možnost znovu si zvolit svého zaměstnavatele, rozhodl/a  byste se znovu pro hodonínskou 

nemocnici?“ Odpovědi byly následující, viz Obr. 5.17. Rozhodně ano zvolilo 30 % a spíše 

ano celých 38 % zaměstnanců. Navíc Tab. P.8, která je součástí přílohy č. 15/II., obsahuje 

srovnání závislosti mezi spokojeností v práci a znovuzvolením stejného zaměstnavatele. 
 

Obr. 5.17 Znovuzvolení současného zaměstnavatele 
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5.3.3 Vyhodnocení rozdílů v odpovědích veřejnosti a zaměstnanců 

Celá první část kromě identifikačních otázek, tedy od otázky č. 5 až po otázku 

č. 14, byla stejná jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Otázky č. 5 a 8, jak již bylo 

několikrát zmíněno, jsou vyhodnoceny zvlášť v podkapitole Sémantický diferenciál. 

Před otázkou týkající se hodnocení loga nemocnice byly zjišťovány dvě různé 

asociace respondentů ve spojení s nemocnicemi všeobecně. Nejdříve byla zjišťována barva 

a po té slovo nebo slovní spojení, které se respondentům vybaví nebo nemocnice vystihuje. 

Tyto dvě otázky měly posloužit jako zdroj inspirace při návrhu na zlepšení loga nemocnice 

nebo jejího jednotného vizuálního stylu. 
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První dvě nejčastější barvy, jež se vybavily jak zaměstnancům, tak veřejnosti, 

byly modrá a bílá. Zaměstnanci své barevné asociace omezily pouze na šest různých barev, 

kdežto veřejnost využila téměř všech dvanácti v dotazníku nabízených barev. Pro srovnání 

jsou asociace veřejnosti (Tab. 5. 13) a zaměstnanců (Tab. 5.12) v oddělených tabulkách. 
 

 Tab. 5.12 Asociace barev zaměstnanců   Tab. 5.13 Asociace barev veřejnosti 

 

Barva Počet % podíl
Modrá 41 67%

Bílá 10 16%

Hnědá 1 2%

Tyrkysová 2 3%

Oranžová 4 7%

Zelená 3 5%

Celkem 61 100%
                      

Barva Počet % podíl

Modrá 68 35%

Bílá 61 32%

Zelená 26 14%

Červená 16 8%

Šedá 5 3%

Černá 3 2%

Fialová 1 1%

Oranžová 3 2%

Tyrkysová 3 2%

Žlutá 6 3%

Celkem 192 100%  

 

Další asociací mělo být slovo nebo slovní spojení. Při pohledu na odpovědi je 

rozpoznatelné, které odpovědi jsou zaměstnanců a které veřejnosti. Zatímco zaměstnancům 

se vybavují typická slovní spojení s jejich výkonem práce, veřejnosti se zase vybavují 

jejich nejčastější zkušenosti při návštěvě nemocnice. Opět se ale odpověďmi shodli 

ve dvou prvních nejvíce zmiňovaných asociacích, i když v opačném pořadí – zdraví 

a nemoc. Zaměstnanci pak nejednou zmínili slova pacient, péče, pomoc, Vaše nemocnice 

(slogan NEMHO), léčení, bolest a dostupnost. Veřejnost si vybavila slova, jako jsou 

bolest, pomoc, strach, doktoři/lékaři, stres, léčba, zdravotní problém, pomoc uzdravit, 

nepříjemnost, utrpení, čekání. Většina mužů z řad veřejnosti buď neodpověděla, 

nebo nepsali nesmysly (neexistující slova) či slovo nevím. Celý seznam slovních spojení je 

součástí přílohy č. 16/I. 

Další společné otázky zjišťovaly, jestli se respondenti zajímají o informace týkající 

se hodonínské nemocnice a zda o ní vyhledávají články/novinky.  

U zaměstnanců se předpokládá jejich zájem o vyhledávání informací oproti 

veřejnosti větší, už jenom z důvodu, že v dané nemocnici pracují a měli by mít přehled 

o veškerých novinkách, současném stavu nebo vývoji nemocnice. Veřejnost se bude 

zřejmě o nemocnici zajímat pouze tehdy, když ji potřebuje navštívit anebo když je upoutá 

titulek článku. Konečná čísla byla následující, 92 % zaměstnanců články vyhledává 

a mezi veřejností je to pouze 23 %. Jako informační zdroj si obě skupiny respondentů 
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nejčastěji vybírají v první řadě internet, potom Hodonínské listy nebo jiný tisk (noviny). 

Zastoupení jednotlivých informačních zdrojů je uvedeno v příloze č. 16/II. Články týkající 

se NEMHO zajímají téměř všechny zaměstnance a zhruba polovinu veřejnosti (budou-li 

vyloučeni ti, kteří vůbec neodpověděli), přehlednější jsou Obr. 5.18 a Obr. 5.19. 

 

 Obr. 5.18 Zájem zaměstnanců o informace   Obr. 5.19 Zájem veřejnosti o informace 
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Jedenáctá otázka dotazníku sledovala, zda si respondenti všimli jedné z posledních 

informací týkající se hodonínské nemocnice a to, že letos oslaví své 60. výročí založení. 

Pouze jeden zaměstnanec uvedl, že hodonínská nemocnice působí na trhu zdravotnických 

zařízení už 120 let, jinak všichni odpověděli správně. Veřejnost už si tolik jistá nebyla, 

přehled mělo jen 45 %. Převážně hádali výročí v rozmezí 10 – 100 let, ale objevila se 

i odpověď 700 let, kde šlo zřejmě pouze o překlep. Veškeré tipy/odpovědi veřejnosti 

na tuhle otázku jsou přiloženy v příloze č. 16/III.   

V závislosti na otázce týkající se počtu let od založení NEMHO, následovala otázka 

další, č. 12. Hodonínská nemocnice v rámci svého výročí připravila na celý rok program 

nejrůznějších akcí pro širokou veřejnost, proto byl zjišťován zájem a předpokládaná účast 

z řad respondentů. Veřejnost se z větší části (48 %) spíše nezúčastní a jen 5 % se zúčastní 

určitě. Zaměstnanci plánují, že se určitě zúčastní ze 49 % a určitě se nezúčastní pouze 

jeden zaměstnanec.  

Dále bylo hodnoceno, viz příloha č. 16/IV., o které akce byl největší zájem. 

Nebo jakého nejčastějšího počtu akcí se zúčastní jeden respondent, viz grafy na následující 

straně  

 

        Obr. 5.20 a Obr. 5.21. Zaměstnanců je nejvíce těch, co by se chtěli zúčastnit 

2 popřípadě 4 akcí, 65 % respondentů z řad veřejnosti si z nabízených akcí nevybralo 

žádnou. 



73 

  

 

 

        Obr. 5.20 Účast na akcích/1 zaměstnanec     Obr. 5.21 Účast na akcích/1 respondent z řad veřejnosti 
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Ukázalo se, že největší zájem z řad zaměstnanců projevili o Slavnostní galavečer 

(70 %) a odbornou konferenci Den sester (64 %), nejméně (15 %) se zřejmě zúčastní 

volejbalového turnaje v rámci hodonínských „Dnů zdraví“. Veřejnost dává přednost 

Rodinnému dni otevřených dveří v nemocnici (25 %) a Benefičnímu koncertu P. Bende 

(24 %), nejmenší zájem projevili o Otevření a žehnání nemocniční kaple (4 %). 

Poslední dvě společné otázky pro oba druhy dotazníku se vztahovaly k návštěvnosti 

internetových stránek NEMHO a jejich hodnocení/vnímání respondenty. V předešlých 

odpovědích respondenti zmínili jako nejčastější zdroj informací internet, ale více než 60 % 

veřejnosti nikdy nenavštívilo www stránky hodonínské nemocnice. Zaměstnanci 

je využívají z 89 %, prostřednictvím www stránek NEMHO se také přihlašují 

do nemocničního intranetu. A 11 % zaměstnanců tyto stránky nikdy nenavštívilo – mezi 

nimi i některé sestry a lékaři. Nejčastější důvody k jejich zobrazení bylo zejména 

vyhledávání informací/novinek zaměstnanci a vyhledávání kontaktů/ordinační doby 

veřejností, více v příloze č. 16/V. 

Zajímavá internetová prezentace prostřednictvím internetových stránek je důležitá 

pro každou organizaci. Hodnocení www stránek NEMHO však moc pozitivní není. 

Respondenti je hodnotili na bodovací škále 1 – 5, přičemž známkování bylo jako ve škole, 

kdy 1 je známkou nejlepší a 5 nejhorší. Hodnocení bylo podrobeno pět kritérií – grafický 

vzhled, přehlednost, obsah, aktuálnost a přístupnost/funkčnost www stránek. 

Zatímco zaměstnanci jsou nespokojeni především s jejich informační aktuálností, 

viz Obr. 5.22, veřejnost spíše negativně hodnotí grafický vzhled a jejich obsah, Obr. 5.23. 
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Obr. 5.22 Hodnocení www stránek zaměstnanci 
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Obr. 5.23 Hodnocení www stránek veřejností 
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5.3.4 Sémantický diferenciál 

Z důvodu analýzy image a vnímání nemocnice veřejností byly součástí dotazníku 

(jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance) 2 otázky, které posloužily k následnému 

vyhodnocení pomocí sémantického diferenciálu, jenž měří intenzitu postojů bipolární 

stupnicí, zda je vnímání spíše pozitivní nebo negativní. Hodnocení vždy probíhalo 

na pětibodové škále od nejvíce negativního (- 2) až po nejvíce pozitivní (+ 2). 

Přičemž pro následné vyhodnocení a potřebné zprůměrování odpovědí byla škála  

1 – 5 bodů, kdy 1 odpovídala odpovědi s hodnotou – 2 a 5 bodů reprezentovalo hodnocení 

nejpozitivnější + 2. Odpovědi s hodnotou 0 (při průměrování hodnota 3) vypovídaly 

o neutralitě u hodnoceného adjektiva. V testu byly zastoupeny 3 skupiny faktorů. 

Tedy faktory hodnotící sledující základní subjektivní dojmy z podnětu, sem patří například 

nepotřebná - potřebná, neoblíbená - oblíbená a jiné, faktory potenční, tj. postoje veřejnosti 

k vnitřním atributům podnětu (slabá – silná, velikostně malá – velikostně velká, …), 

a poslední byly faktory aktivity (nevýkonné vedení – výkonné vedení, dlouhé čekací doby - 

– krátké čekací doby, …). 

První sémantické diferenciály znázorňují celkové vnímání hodonínské nemocnice. 

Respondenti měli za úkol vyjádřit svůj postoj na devatenácti bodovacích škálách 
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bipolárních výroků. Odpovědi na jednotlivých škálách byly následně sečteny 

a zprůměrovány. Výsledná vertikální linie tedy odpovídá sumarizovanému 

(zprůměrovanému) pohledu. V příloze č. 17 a 18 jsou sémantické diferenciály uvedeny 

zvlášť z pohledu zaměstnanců a zvlášť z pohledu veřejnosti, vždy v několika kategoriích 

podle identifikačních znaků. 

Zajímavější je však pozorování rozdílnosti ve vnímání zaměstnanců a veřejnosti 

dohromady. Proto jsou v Obr. 5.24 dvě různé linie představující celkové vnímání a pohled 

na hodonínskou nemocnici z pohledu skupiny respondentů veřejnosti (červená linie) 

a zaměstnanců (modrá linie).  

Obr. 5.24 Sémantický diferenciál – srovnání vnímání nemocnice zaměstnanci a veřejností 



76 

Rozdíly v pohledu jsou zde naprosto patrné, zatímco zaměstnanci nemocnice 

jsou ve svém pohledu pozitivnější, veřejnost zaujímá postoj spíše negativní. Největší shody 

těchto dvou linií jsou ve vnímání nedostatku parkovacích míst, spíše výborné dopravní 

dostupnosti, potřebnosti nemocnice a výborném orientačním značení. Naopak se vůbec 

neshodli při hodnocení komunikace, přátelskosti, atmosféry, důvěryhodnosti, oblíbenosti 

a prezentace nemocnice. 

Vzhledem k negativitě veřejnosti, což může být způsobeno také jejich všeobecně 

negativním vztahem k lékařům a nemocnicím, bylo v dalším grafu (Obr. 5.25) 

vyhodnoceno pouze vnímání spokojených zaměstnanců a veřejnosti s pozitivním vztahem 

k lékařům a nemocnicím. Vnímání nemocnice už se zdá být vyrovnanější a pozitivnější, 

ale přesto si veřejnost udržuje stále svůj zhruba půl bodový odstup od hodnocení 

zaměstnanců. 

Obr. 5.25 Sémantický diferenciál – srovnání vnímání nemocnice v závislosti na spokojenosti 
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Posledním sémantickým profilem hodnotícím vnímání hodonínské nemocnice 

je graf na Obr. 5.26. Tentokrát jsou zde celkem čtyři linie představující postoje 

zaměstnanců a veřejnosti, a to v závislosti na jejich pohlaví. Zaměstnanci - muži 

jsou v grafu znázorněni modře, zaměstnanci - ženy červeně, veřejnost mužského pohlaví 

je zelená a veřejnost ženského pohlaví je vybarvena fialově. 
 

Z grafu je zjevné, že všeobecně ženy jsou ve svém hodnocení pozitivnější 

než muži. Shodují se dokonce v několika pohledech na hodonínskou nemocnici – pozitivně 

hodnotí její potřebnost, výbornou dopravní dostupnost, výborné orientační značení 

a dostatek parkovacích míst. Muži se naopak neshodují téměř vůbec.  

Zaměstnanci nejhůře hodnotili oblíbenost a čekací doby, stejně tak veřejnost, 

ale ta nemocnici navíc vnímá jako nemoderní, nedůvěryhodnou s mizivou prezentací.  

Obr. 5.26 Sémantický diferenciál – srovnání vnímání nemocnice v závislosti na pohlaví 
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 Druhá otázka v dotazníku založená tentokrát na dvanácti bipolárních škálách, 

sloužících k vytvoření sémantického diferenciálu, se týkala celkového vnímání LOGA 

hodonínské nemocnice. Stejně jako u předchozí analýzy jsou veškeré pohledy na logo 

nemocnice zhodnoceny z pohledu zaměstnanců a veřejnosti, zvlášť v příloze č. 19 a 20. 

Nejprve byla provedena analýza sémantického diferenciálu společného 

pro zaměstnance (modrá linie) i veřejnost (červená linie) v Obr. 5.27. Veřejnost je ve svém 

pohledu, i co se loga týče, značně negativnější než zaměstnanci. Jediné v čem se shodují, 

je barevnost loga, která se jim zdá být tak akorát. Největší rozdíly v odpovědích mají 

tyto dvě skupiny respondentů u modernosti, originality, fontu písma a jestli se jim logo 

líbí. 

Obr. 5.27 Sémantický diferenciál – srovnání vnímání LOGA nemocnice zaměstnanci a veřejností 
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 Další porovnání ve vnímání loga nemocnice bylo z hlediska pohlaví respondentů. 

Tentokrát tedy jsou v grafu na Obr. 5.28 opět linie celkem čtyři, jak tomu bylo 

i při hodnocení postojů ve vnímání nemocnice. 

Při hodnocení loga jsou nejpozitivnější ženy pracující v nemocnici. U veřejnosti 

tentokrát na pohlaví příliš nezáleželo, protože při hodnocení loga nemocnice odpovídali 

skoro totožně jak muži, tak ženy.  

Zaměstnanci u loga nejvíce zkritizovali jeho originalitu, stejně tak veřejnost, 

ale ta navíc logu vytýká jeho nemodernost a celkově se jim spíše nelíbí.  

Obr. 5.28 Sémantický diferenciál – srovnání vnímání LOGA nemocnice v závislosti na pohlaví 
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5.4 SWOT analýza 

Závěrečnou fází analýzy současného stavu interního a externího stavu public 

relations v hodonínské nemocnici bylo vypracování SWOT analýzy, která následně 

posloužila k vypracování návrhů a doporučení, jež jsou součástí další kapitoly. K internímu 

prostředí nemocnice se vztahují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby se týkají faktorů 

vnějších. 

5.4.1 S (Strenghts) – Silné stránky 

§ 60 let historie a tradice kvalitně odvedené práce a uzdravených pacientů; 

§ Erudovaný management nemocnice; 

§ Kvalifikovaný personál; 

§ Využití práce dobrovolníků; 

§ Vzdělávání zaměstnanců a pravidelné odborné přednášky; 

§ Spolupráce se zaměstnaneckými odbory; 

§ Úspěšné akce a projekty, které nemocnice pořádá nebo se na nich podílí; 

§ Snaha o pravidelnou komunikaci s veřejností – externí PR; 

§ Dobrá dopravní dostupnost; 

§ Nemocniční park, zimní zahrada a skleník v areálu; 

§ Růst kvality péče, neustálé vylepšování poskytovaných služeb, nové přístroje 

a lékařské metody; 

§ Umístění Babyboxu do areálu nemocnice; 

§ Využívání e-aukcí; 

§ Rekonstrukce – zateplení hlavní budovy a výměna jejich oken, nainstalování 

solárních panelů; 

§ Certifikáty jakosti ISO 9001; 

§ Zbudování nemocniční kaple; 

§ Možnost ubytování v nadstandardních pokojích. 

5.4.2 W (Weaknesses) – Slabé stránky 

§ Spíše negativní image nemocnice, nízké a často zkreslené povědomí veřejnosti 

o nemocnici; 

§ Oproti konkurenčním nemocnicím spíše minimální podpora ze strany 

Jihomoravského kraje (zřizovatele nemocnice) a města Hodonín; 
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§ Finanční závislost, nedostatek finančních prostředků, značně omezený rozpočet; 

§ Složitá a příliš obsáhlá administrativa; 

§ Neochota, nízká produktivita práce některých zaměstnanců; 

§ Chybějící oddělení marketingu, PR nebo tiskový mluvčí; 

§ Interní public relations; 

§ Nemocniční zpravodaj, tiskové zprávy a jiné publikace 

§ Vizuální prezentace nemocnice a její jednotný styl; 

§ Internetové stránky nemocnice; 

§ Nedostatečná informovanost veřejnosti; 

§ Absence jasně formulované komunikační strategie; 

§ Identity Media; 

§ Vybavení nemocničních pokojů; 

§ Dlouhá čekací doba na chirurgickém oddělení; 

§ Zrušení porodnického oddělení. 

5.4.3 O (Opportunities) – Příležitosti 

§ Úprava zákonů a vyhlášek, zjednodušení administrativy; 

§ Vyšší míra komunikace se sledovanými cílovými skupinami; 

§ Využití interaktivních forem současných moderních způsobů komunikace; 

§ Podpora ze strany místních podnikatelů, nevyužitých sponzorů; 

§ Vylepšení propagace a prezentace nemocnice; 

§ Strukturální fondy EU; 

§ Nový systém financování zdravotní péče; 

§ Prevence omylů – identifikace procesů; 

§ Navázání nových kontaktů nebo posílení vztahů s veřejností během výročních 

oslav; 

§ Více pravidelných akcí pro veřejnost, jako jsou Dny otevřených dveří 

nebo možnost si zdarma změřit krevní tlak, cholesterol, tuk, BMI; 

§ Spolupráce s místními organizacemi a spolky; 

§ Hospodárnost – úspory. 
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5.4.4 T (Threats) - Hrozby 

§ Nedostatek financí, omezený rozpočet; 

§ Nespokojených občanů, pacientů bude většina; 

§ Neochota zaměstnanců vylepšit image nemocnice; 

§ Neochota zaměstnanců na sobě pracovat; 

§ Je nesmírně obtížné odstranit zažité předsudky lidí; 

§ Konkurenční nemocnice Břeclav a Kyjov; 

§ Změny zákonů platných pro Českou republiku; 

§ Stávky lékařů a sester; 

§ Nedostatek kvalifikované pracovní síly; 

§ Nedostatek zájmu veřejnosti v důsledku nevyhovující nebo neefektivní 

komunikace; 

§ Uzavření nemocnice pro nedostatek finančních prostředků na provoz 

nebo z jiných důvodů; 

§ Optimalizace lůžek zdravotnických zařízení; 

§ Nízké mzdové ohodnocení zaměstnanců – zejména zdravotních sester. 

 

Vyzdvihnutím silných stránek a naopak důrazem na odstraňování 

nebo přinejmenším redukci slabých stránek roste pravděpodobnost realizace nabízejících 

se příležitostí a snižuje se riziko dopadu identifikovaných ohrožení hodonínské nemocnice. 

 

  



83 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě provedených analýz, viz předchozí kapitola, byly autorkou navrženy 

následující doporučení pro zlepšení současného stavu interního a externího PR, 

které by mohly zvrátit spíše negativní mínění veřejnosti o hodonínské nemocnici a vylepšit 

tak její současnou image. 

Poskytovat veřejnosti a zaměstnancům pravidelné informace. Nejenom v době 

konání výročních akcí nebo když se děje něco významného, ale zavést podobnou rubriku 

jako v Hodonínských listech (Nemocnice TGM Hodonín informuje) i do jiných médií. 

Možností, jak skoro zadarmo informovat veřejnost, je v dnešní době již spoustu. Zavedení 

oficiálního profilu na sociálních sítích (Facebook), expandování i na internetové stránky 

jiných organizací a spolků v okolí Hodonína, využít nejrůznější blogy (například 

mladyhodonin.webnode.cz, kde mohou oslovit mladší generaci), domluvit se s vedením 

města a okolních vesnic, aby na svých internetových stránkách umožnili zveřejňovat 

články nemocnice nebo alespoň umístili odkaz na www stránky NEMHO. Dále se také 

nabízí možnost zasílání newsletterů zaměstnancům, pacientům, sponzorům a široké 

veřejnosti, na které má nemocnice kontakty, nebo těm, kdo projeví zájem. Jeho grafické 

zpracování, by mohlo mít podobu, viz příloha č. 21/I. Co se týče médií, tedy zejména 

místního tisku, oslovovat zejména ty redaktory, kteří byli uvedeni jako nejčastější autoři 

článků o hodonínské nemocnici v analytické části monitoringu tisku za období září 2011 

až březen 2012, za týdeník Nové Slovácko to byl redaktor Petr Fridrich. Provádění 

pravidelného monitoringu je taktéž velmi důležité. 

Určitě nahradit stávající www stránky NEMHO za nové, modernější, 

přehlednější a zajímavější. Základní menu umístit na levý okraj nebo nahoru, 

ale vodorovně vedle sebe – uživatelsky příjemnější. Stávající menu rozvést do více 

základních položek – často veřejnost vyhledává pouze kontakty nebo ordinační doby, 

proto by bylo vhodné jim věnovat extra položku. Dále chybí položky v menu pro odbornou 

veřejnost, sponzory nebo novináře (média). Kromě toho na stránkách chybí políčko 

pro vyhledávání nebo uvedení zřizovatele nemocnice. Vedle aktualit zaměřit pozornost 

také na zaktualizování informací o nemocnici – v článku o současnosti nemocnice je 

naposledy uvedený rok 2007. V případě využití sociálních sítí Facebook, umístit 

na internetové stránky také odkaz na tento profil. Kromě informativních účelů je možné 

www stránky také použít k nové nabídce on-line služeb nemocnice jako nabízí i některé 



84 

jiné nemocnice v České republice – objednání k vyšetření nebo například lékařská 

konzultace individuální či kolektivní formou diskuze. 

K vytvoření formuláře objednávky nebo i jakéhokoliv dotazníku (průzkum 

spokojenosti pacientů/zaměstnanců), či jiných přihlášek může nemocnice použít 

internetovou aplikaci formees
5. Kromě vytvoření designu formuláře umí tato aplikace také 

shromažďovat data z vyplněných formulářů (reporty), vytvořit notifikační emaily6
 nebo 

vytvářet a odesílat hromadné zprávy uživatelům. Ukázka objednávkového formuláře 

vytvořeného autorkou je v příloze č. 21/II. Rozpočet návrhu je uveden v tabulce. 

Doporučeny jsou dvě nabídky – levnější a dražší, které se kromě ceny liší i rozsahem 

funkcí aplikace formees.  

Tab. 6.1 Rozpočet návrhu pro aplikaci formees 

ZÁKLADNÍ VERZE PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ 

Založení účtu Založení účtu 

Neomezený počet formulářů Neomezený počet formulářů 

Emailová notifikace za příplatek (5 kreditů/den) Emailová notifikace 

Až 5 různých domén pod jedním účtem  Až 50 tis. hromadných emailů 

Možnost přizvat další spoluuživatele Neomezená správa uživatelských přístupů 

Možnost používat připravené šablony Osobní support a pomoc s aplikací 
- Garance služby a zálohování dat 
- Skrytí reference formees 

CELKEM 150 – 155 Kč/měsíc7
 CELKEM 3 000 Kč/měsíc 

  

Zdokonalit prezentaci nemocnice navenek a zaměřit se na prvky corporate 

identity. Jednotnost je základ a na veřejnost a jejich mínění má svůj vliv. Za prvé 

sjednocení typu písma, tzn. veškeré dopisy, emaily, obálky a jiné tištěné materiály, 

aby byly psány pouze jedním typem písma, pod stejnou hlavičkou – vytvoření šablony. 

Za druhé zmodernizovat současné logo, popřemýšlet, zda nepřidat grafický prvek, který by 

přidal na originalitě a odlišil znak od ostatních. I ta nejlepší loga s časem stárnou, lidé 

si jich přestanou všímat, protože přestávají působit zajímavě. Nemusí to nutně znamenat 

upustit úplně od zažitého loga, někdy stačí k oživení jen pár změn. Dalo by se využít 

hodonínské Střední školy průmyslové a umělecké – zorganizovat pro studenty soutěž 

na návrh nového loga. Nechat také veřejnost, by si mohla v rámci ankety vybrat, které logo 

by se jim líbilo. Nemocnice si tím získá malé plus, že s veřejností komunikuje a zahrnuje ji 

do svých aktivit. Návrhy na použití barev by se daly použít ty s největší asociací 

                                                 
5
 Aplikace je dostupná na internetových stránkách: http://www.formees.com/cz 

6
 Automatické zaslání emailu na uvedenou kontaktní emailovou adresu. 

7
 Cena se odvíjí od počtu nakoupených kreditů (množstevní slevy). 1 kredit = maximálně 1 Kč 
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respondentů v dotazníku – tedy modrá, bílá, zelená, červená, oranžová a tyrkysová. 

Grafický prvek by měl znázorňovat spojení zdraví, pomoci, péče, uzdravení a působit 

na lidi pozitivně. Za třetí je to vizitka. V současnosti pouze čistě funkční, běžná, 

co se snadno založí hluboko mezi ostatní. Nevyhovující je také její barva písma – šedá, 

která může být pro někoho špatně čitelná. Za čtvrté jsou to nejrůznější přání typu PF. 

I tady je možné zapojit Střední školu průmyslovou a uměleckou v Hodoníně nebo použít 

výrobky dětí a pacientů nemocnice. Za páté by si zasloužila svoji pozornost také tisková 

zpráva, která by měla být vzhledově velmi reprezentativní, protože zajímá hlavně sponzory 

nemocnice, na kterých je závislá. Té současné TZ chybí reprezentativnější grafické 

zpracování, náležitá hlavička s logem a názvem nemocnice na každé straně, a uvedením 

konkrétní kontaktní osoby. Za šesté by mohlo vedení nemocnice zvážit nákup nových 

uniforem pro své zaměstnance, bez knoflíků, aby bylo pohodlné, praktické a barevně 

jednotné. U jmenovky zaměstnanců zlepšit kvalitu, aby byla více „profi“, minimálně 

zafóliovat, aby neztrácely svoji kvalitu.  

Všechny prvky corporate identity by měly být součástí grafického manuálu, 

který by byl zaměstnancům dostupný, aby jim sloužil jako vnitřní norma v rámci 

zachování jednotnosti vizuálního stylu nemocnice. 

Věnovat pozornost některým druhům značení a způsobu zprostředkování 

pokynů či informací. Určitě přidělat značení kanceláře ředitele popř. hlavní sestry 

způsobem viditelným na první pohled (např. světelné značení, značka visící ze stropu), 

aby návštěva nemusela prohlížet všechny jmenovky na dveřích kanceláří. Veškeré 

informace pro pacienty prezentovat lepším způsobem a systematicky, než jen různě nalepit 

na dveře ordinace. Minimálně by bylo vhodné cedulky zafóliovat a barevně zvýraznit, 

aby pacienty zaujaly k přečtení. Nástěnky, které jsou u každého oddělení, by vypadaly lépe 

a pacienti by si je četli, kdyby měly svoji hlavičku (barevný pruh s logem nemocnice 

a názvem oddělení), systém (rozdělení nástěnky do několika tematických bloků odlišených 

barvami, ale se zachováním celkového vizuálního barevného konceptu nemocnice). 

Hlavička na první pohled upoutá a tematické bloky usnadní orientaci při vyhledávání 

informací. Z pozorování taktéž vyplynulo doporučení týkající se značení pokladniček 

veřejných sbírek. Sbírka na nemocniční lůžka je dostatečně značena samostatně stojícím 

áčkovým reklamním stojanem, ale tabule s celkovou částkou je příliš neformální –  

- bez podpisu, loga – částku tam mohl dopsat jakýkoliv kolemjdoucí. Další sbírka, 

tentokrát u dětského oddělení by si zasloužila lepší značení – minimálně by se dal papír 

s informacemi zafóliovat a natisknout jinými čitelnějšími barvami.  
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I když se jedná o prostředí náročné na čistotu a hygienu, dalo by se popřemýšlet, 

zda některé stěny chodeb v nemocnici nejsou příliš strohé a sterilní. Minimálně v zasedací 

místnosti nemocnice chybí obraz, fotky nemocnice nebo společná fotografie 

všech zaměstnanců. 

Z analýzy také vyplynulo, že veřejnost má zájem se účastnit akcí, které pořádá 

nemocnice. Nejvíce se zajímali o Den otevřených dveří. V rámci zlepšování vztahů 

s veřejností by se mohl naplánovat program pravidelných akcí i mimo výroční oslavy. 

Stačilo by i pravidelné měření krevního tlaku, cholesterolu, tuku a BMI v rámci prevence 

obyvatel. Nebo se účastnit akcí  jiných organizací a spolků ve městě („Den země“, 

„Den dětí v hodonínské zoo“, „EKO jarmark“, atd.). Veřejnost to jistě ocení a v rámci 

EKO jarmarku může, stejně jako podobné neziskové organizace, nemocnice prodávat 

za symbolické částky např. výrobky dětí z dětského oddělení. 

Nakonec návrhy a doporučení týkající se zaměstnanců nemocnice a budování 

interního PR. I když to tak na první pohled nevypadá, z výzkumu vyplynulo, 

že by zaměstnanci byli daleko spokojenější, kdyby vedení nemocnice o ně projevovalo 

větší zájem a lépe komunikovalo. Interní PR bývá většinou ve všech 

organizacích/společnost spíše podceňované a pozornost se věnuje veřejnosti externí. Znovu 

ovšem autorka apeluje na to, že spokojení zaměstnanci jsou základ a od jejich chování 

se odvíjí i spokojenost pacientů/veřejnosti. Také tvoří z větší části veřejné mínění.  

Nemocnice pro své zaměstnance pravidelně (čtvrtletně) vydává Nemocniční 

zpravodaj, který by potřeboval značnou restrukturalizaci, co se týče grafiky a rastru, počtu 

stránek (4 A4 jsou velmi málo), počtu výtisků (aby se dostalo na více zaměstnanců), zlepšit 

jeho doručení k zaměstnancům nebo změnit periodicitu a vydávat zpravodaj častěji. 

Zaměstnanci by ocenili navíc, kdyby mohli do zpravodaje přispívat vlastními články, 

byla zde rubrika s pochvalami zaměstnancům, více odborných článků ale i těch 

neodborných zpestřeních např. vtipné fejetony, kvízy, recepty na vaření, horoskop. 

Autorka proto navrhuje počet stránek a výtisků navýšit alespoň dvojnásobně, s tím, že by 

se měl udělat nový pevný rastr a zajímavější grafický vzhled. Vhodné by bylo vydávat 

zpravodaj měsíčně, pokaždé zaměstnancům oznámit, že právě vyšel nový Nemocniční 

zpravodaj, a využít k jeho zprostředkování všech informačních kanálů – emaily, 

internetové stránky - intranet, osobně předat, profil na Facebooku, tak aby byl dostupný 

a jeho forma vyhovovala opravdu všem. Určitě by měly být zavedeny rubriky, které si 

vybrali sami zaměstnanci, a tématicky by měl být zpravodaj pestřejší - zavést určitě 
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rubriku pro pobavení – vtipy z nemocničního prostředí, najít 10 rozdílů na fotografiích 

z operačního sálu apod. 

Zaměstnanci v dotazníku také zmínili, že jejich spokojenost by se dala zlepšit, 

kdyby dostávali poukázky na welness (levnější varianta by mohla být, využít vlastní 

rehabilitační oddělení a poskytovat zde masáže zaměstnancům) nebo by bylo možné 

např. pro zaměstnance rezervovat krytý bazén pro plavce, solnou jeskyni nebo saunu. 

Dalším přáním zaměstnanců bylo, aby nemocnice v rámci prevence syndromu vyhoření, 

najala psychologa.  

Taktéž se u zaměstnanců projevil zájem o turnaj ve volejbale, v rámci výročních 

akcí nemocnice, proč tedy nevyužít i sportovního potenciálu vlastních zaměstnanců, utvořit 

tým a pravidelně se účastnit podobných amatérských turnajů. Nemusí jít nutně o turnaj 

volejbalový, ale i fotbalový, bowlingový či turnaj v šipkách. V každém případě jde o dobrý 

krok při budování vztahů se zaměstnanci a podporování neformálních vztahů na pracovišti.  

Výzkum také ukázal, že zaměstnance zajímají veškeré informace v souvislosti 

s nemocnicí nebo konkurenčními nemocnicemi. Chtějí být informováni zejména o věcech 

týkajících se jejich práce, hospodaření na jednotlivých odděleních, celkové ekonomické 

situace nemocnice, o aktuálním dění v nemocnici a co chystá nebo nemocnici čeká 

do budoucna, či jak jsou s nimi pacienti spokojeni apod. Zaměstnanci potřebují mít jistotu 

a měli by se informace o nemocnici dozvědět první z interních zdrojů než z médií.  

Věřím, že jakákoliv investice do zaměstnanců, se nemocnici vyplatí a pomůže ji 

vylepšit její image. Vždyť většina zaměstnanců by si NEMHO vybrala jako svého 

zaměstnavatele znovu, tak by bylo dobré jim dát najevo, že si jich nemocnice velice váží. 

Posílením vztahů se zaměstnanci si vybuduje nemocnice jejich loajalitu, pracovní výkony 

se zvýší a vše se odrazí také ve vnímání nemocnice veřejností. 
 

Sestrojením Pyramidy budování image nemocnice (Obr. 6. 1 na následující straně) 

byly všechny důležité návrhy a doporučení odstupňovány podle jejich významu 

a důležitosti pro zařazení do aktivit hodonínské nemocnice. Pevným základem je určitě 

posílení interního PR. 
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Obr. 6.1 Pyramida budování image nemocnice 

 

 

Bohužel hodonínská nemocnice nemá žádné oddělení marketingu, PR ani vlastního 

tiskového mluvčí a všechno mají na starosti zaměstnanci, jejichž pracovní náplní a oborem 

je něco jiného a v této oblasti nemají žádné odborné zkušenosti nebo školení. Dále je 

potřeba se těmto aktivitám věnovat soustavně a s maximálním úsilím, proto je nemožné, 

aby se o vše staral pouze jeden zaměstnanec nebo přitom vykonával ještě jinou 

nesouvisející práci. Možná se jedná o menší okresní nemocnici, ale snaží se poskytovat 

svým pacientům jen tu nejlepší lékařskou péči. Proto by byla škoda, kdyby veřejnost 

nepoznala její silné stránky jenom proto, že nejsou vhodně prezentovány.   

  

Akce 

Sebevědomá 
prezentace 

Zpracování a dodržování jednotného 
vizuálního konceptu - CI 

Restrukturalizace webových stránek 

Posílení informačních kanálů směrem k veřejnosti 

Posílení komunikace a vztahů se zaměstnanci - interní PR 
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7 ZÁVĚR 

Ústředním tématem této diplomové práce je Nemocnice TGM Hodonín, p. o. 

a její způsoby komunikace s veřejností a hlavními cílovými skupinami.  

Cílem práce bylo vyhodnotit současný stav interního i externího PR, tedy vztahů 

a komunikace nemocnice s veřejností. Současně navrhnout vedení nemocnice, jak pomocí 

nástrojů public relations ovlivnit veřejné mínění a posílit kladný vztah veřejnosti 

k nemocnici s cílem zlepšení oboustranné spokojenosti a vybudování lepšího renomé.  

Sekundární a primární výzkum byl založený celkem na třech různých metodách 

sběru dat, které byly následně analyzovány. Na základě výsledků analýzy monitoringu 

médií, pozorování a dotazníkového šetření byly v závěru zpracovány do samostatné 

kapitoly návrhy a doporučení ke zlepšení současného stavu a budování image nemocnice.    

 

Výsledky marketingového výzkumu a celkově diplomovou práci by bylo možné 

shrnout do dvou výstižných citátů. Motto od Paula Watzlavicka: „Nelze nekomunikovat. 

Každé chování je komunikace. A proto, že neexistuje nechování, nemůže neexistovat 

komunikace.“ a od Illise Benum „Tajemství marketingu je: Když se mu věnujete, 

funguje.“. 

 

Problémem hodonínské nemocnice zůstává skutečnost, že nemá dostatečně funkční 

a ujasněný systém způsobu komunikace. Příčinou může být nedostatek finančních 

prostředků, ignorace a nevyhovující loajalita z řad některých zaměstnanců, 

nebo neexistence oddělení marketingu či public relations, popřípadě kombinace všech 

těchto důvodů. Navenek se projevuje nevyhovující komunikace nemocnice, jak u interní 

tak externí veřejnosti. Zaměstnanci jsou v neustálém stresu, zda nepřijdou o svá místa 

nebo jestli nebude zrušena celá nemocnice, což se také může projevit na jejich ochotě 

a při práci. Tohle všechno samozřejmě vnímá veřejnost externí a v dotazníku si stěžuje 

zejména na neochotu, nešetrnost a nekvalifikovanost lékařů či sester.  

Negativní zkušenosti zůstávají v mysli lidí déle než ty pozitivní a šíří se dále 

do okolí, čímž vrhají stín na dobré jméno nemocnice. Špatná pověst a negativní renomé 

ovlivňuje mínění veřejnosti, i té, která svou vlastní zkušenost s nemocnicí nemá. 

Všechny tyto okolnosti navíc umocňuje všeobecně katastrofální situace v politice 

a ve zdravotnictví. Za dobu svého působení to určitě neměla nemocnice lehké. Letos oslaví 

své 60. výročí založení, což si určitě zaslouží větší úctu a lepší vztahy s veřejností.  
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Prvním krokem by mělo být získat si přízeň a uznání vlastních zaměstnanců, 

jejich rodin, odborů – - tj. interní veřejnosti. Zaměstnanci by uvítali, samozřejmě kromě 

zvýšení platu a méně administrativy, více spokojených pacientů, větší informovanost 

a lepší komunikaci (včetně pochval) ze strany vedení nemocnice. Dobrým krokem se zdá 

být zavedení Nemocničního zpravodaje pro zaměstnance, který pravidelně vychází každé 

čtvrtletí. Na druhou stranu z výsledků provedeného výzkumu vyplynulo, že zaměstnanci se 

ke zpravodaji nedostanou nebo o něm vůbec nevědí, a přivítali by rubriky, kde by se mohli 

také aktivně zapojit (otázky na vedení nemocnice, články o chodu nemocnice očima 

zaměstnanců, …), kromě toho mají zájem o zveřejnění výsledků pravidelného výzkumu 

spokojenosti pacientů či ekonomické situace nemocnice/jednotlivých oddělení, 

dále o odborné články a informace týkající se zdravotnictví, co chystá nemocnice 

do budoucna nebo např. rubrika odborového svazu s plánovaným seznamem pořádaných 

akcí. Slabší hodnocení si Nemocniční zpravodaj vysloužil také, co se týče spokojenosti 

s jeho periodicitou. Jiný návrh na zlepšení vyplynul z odpovědí na otázku zájmu 

o připravované akce v rámci výročí nemocnice. Většina zaměstnanců měla zájem se akcí 

zúčastnit – hlavně slavnostního galavečeru, Dne sester, Benefičního koncertu P. Bende 

a Dne otevřených dveří – proto by bylo možné zvážit jejich pravidelnost, či uspořádat jiné 

akce, které by práci zaměstnanců zpříjemnily a posílily neformální vztahy na pracovišti. 

Taktéž se projevil zájem o turnaj ve volejbale, proč tedy nevyužít i sportovního potenciálu 

vlastních zaměstnanců. 

Pozitivně dopadla nemocnice v otázce, zda by si ji zaměstnanci vybrali znovu 

jako svého zaměstnavatele. Zlepšování vztahů s vlastními zaměstnanci má určitě 

svůj potenciál, vždyť doteď se jednalo spíše o opomíjenou skupinu veřejnosti. 
 

Oproti tomu prolomit mínění veřejnosti o nekvalitách nemocnice bude o značné 

vytrvalosti. Nemocnici podle dotazníku vnímají jako slabou, nemoderní, nekvalitní, 

nedůvěryhodnou s nedostatečnou prezentací. Důvěru není možné vybudovat ze dne na den. 

Základem úspěchu jsou spokojení zaměstnanci a pravidelná prezentace nemocnice, 

tak aby byla veřejnosti na očích. Kdo není na očích veřejnosti, tak jako by nebyl a proto se 

potom stává, že občané berou nemocnici jako samozřejmost. Z výzkumu vyplynulo, 

že povědomí o nemocnici a jejich aktivitách je mizivé. Často nevědí ani základní 

informace jako je jméno současného ředitele, který na svůj post do nemocnice nastoupil 

v roce 2008. Za zmínku stojí také uvedení Babyboxu do provozu v areálu nemocnice 

v říjnu 2010, o kterém nevěděla většina respondentů. Hodnocení vizuální a online 
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prezentace prostřednictvím loga nebo internetových stránek nemocnice bylo spíše 

podprůměrné a negativní. Přitom zajímavé, graficky zpracované, uživatelsky příjemné 

a kvalitní internetové stránky nebo profil na sociálních sítích typu Facebook jsou už dneska 

nezbytností a velkou měrou ovlivňují a působí na mínění veřejnosti. 

 

Když bude Nemocnice TGM Hodonín, p. o. působit na svoje okolí pozitivně, 

sebevědomě a zapracuje na svém vizuálním působení, zaujme určitě pozornost veřejnosti. 

Když bude mít nemocnice podporu veřejnosti, bude mít i podporu finančních donátorů, 

vyšších orgánů a jiných pro nemocnici důležitých cílových skupin. S pomocí kvalitně 

provedených PR aktivit by mohlo být budování image pro nemocnici daleko snazší. 
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Obr. P.1 Know-how úspěšné neziskové organizace 

 

Zdroj: [22], upraveno autorkou 

  

Má srozumitelné poslání 

Má funkční statutární orgány (správní radu) 

Strategicky plánuje 

Je vidět a slyšet 

Zajímá se o budoucnost, je schopna odhadnout změny 

Rozvíjí firemní kulturu 

     Má jasné vnitřní procesy a pravidla 

  Má vícezdrojové financování a fundraisera 
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Obr. P.2 Složky marketingového komunikačního mixu a jejich výhody i nevýhody 

 

Zdroj: [17, s. 44] 

 



Příloha č. 3/I. – PUBLIC RELATIONS 

3 

Obr. P.3 Vztahy vytvářející Public Relations 

 

Zdroj: [11], upraveno autorkou 

 

Obr. P.4 Jednotlivé složky corporate identity 

 

Zdroj: [4], upraveno autorkou 
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Tab. P.1 Kategorie při práci press relations 

KOMUNIKAČNÍ 
KANÁLY 

KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍ ZDROJE 

pošta tiskové materiály 
databáze médií  

a jejich zástupců 

telefon tiskové konference monitoring výstupů médií 

e-mail zpravodaje a firemní časopisy oborové statistiky 

www servery prezentace a profily, press kity analýzy 

meetingy www stránky průzkumy trhu 

osobní kontakt press tripy veletrhy a výstavy 

jiné jiné internet 

Zdroj: [25], upraveno autorkou
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Tab. P.2 Kategorie médií podle druhu včetně počtu zveřejněných příspěvků 

Druh média Počet Příspěvky % podíl Zájem

celostátní deníky 0 0 0% žádný
regionální deníky 4 66 58% 1.

 - papírová podoba 3 56 49%

 - internetová podoba 1 10 9%

krajské deníky 2 6 5% 5.

 - papírová podoba 0 0 0%

 - internetová podoba 2 6 5%

zdravotnické noviny a časopisy 2 2 2% 7.

rozhlas 1 4 4% 6.

internetové zdroje 6 19 17% 2.

televize 3 9 8% 3.

ostatní zdroje (úřady) 8 8 7% 4.

Celkový počet 26 114 100%  -  
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Tab. P.3 Jmenovitý seznam všech mediálních zdrojů 

Mediální zdroj počet článků % podíl zájem

Hodonínské listy 24 21% 1.

Hodonínský deník - Slovácko 16 14% 2.

Hodonínský deník.cz 10 9% 4.

Nové Slovácko 16 14% 2.

Moravské hospodářství 2 2% 7.

Rádio JIH 4 4% 6.

Listy Jižní Moravy 4 4% 6.

web Jihomoravský kraj 1 1% minimální
web SVČ Hodonín 1 1% minimální
KOLOREKTUM.CZ 1 1% minimální
ZDN.CZ 1 1% minimální
Zdravotnické noviny 1 1% minimální

Č.A.E 1 1% minimální

MEDIAFAX 1 1% minimální
ENVIWEB 1 1% minimální
novinky.cz 1 1% minimální

regiony24.cz 2 2% 7.

prvnízpravy.cz 1 1% minimální
ODS 1 1% minimální

CHRISTNET.CZ 1 1% minimální

Policie ČR 1 1% minimální

ČSSD 1 1% minimální
Televize Slovácko 7 6% 5.

RTA televize 1 1% minimální
tn.cz 1 1% minimální
ulozto.cz 13 11% 3.

Celkový počet 114 100,0%  -  
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Tab. P.4 Jmenovitý seznam všech autorů jednotlivých příspěvků 

Autor článku Interní/externí Mediální zdroj
Počet 

příspěvků

Petra Kotásková (-pk-) externí Hodonínské listy 5

Bronislava Ivičičová interní Hodonínské listy 1

prim. MUDr. Jiří Nezdařil interní Hodonínské listy 1

MUDr. Miluše Merlíčková interní Hodonínské listy 1

prim. MUDr. Věra Dostálová interní Hodonínské listy 2

Vedení Nemocnice TGM Hodonín, p.o. interní
Hodonínské listy, Nové Slovácko, 

rádio JIH
11

Odd. laborator. medicíny interní Hodonínské listy 1

Aranka Kociánová interní Hodonínské listy 1

Město Hodonín externí Hodonínské listy 1

Ivana Hájková externí Hodonínské listy 1

Mgr. Jarmila Vršťálová externí Hodonínské listy 1

Mgr. Zdeněk Grombiřík interní Hodonínské listy 1

Mgr. Bohunka Kobzinková interní Hodonínské listy 1

Antonín Kučera externí Hodonínský deník - Slovácko 1

Jana Rybová (já) externí
Hodonínský deník - Slovácko, 

Hodonínský deník.cz
7

Zdeněk Šmýd extení
Hodonínský deník - Slovácko, 

Hodonínský deník.cz
3

Zuzana Černá externí
Hodonínský deník - Slovácko, 

Hodonínský deník.cz
2

Petr Turek (pt) externí
Hodonínský deník - Slovácko, 

Hodonínský deník.cz
8

zuč externí Hodonínský deník - Slovácko 1

Veronika Horáková externí Hodonínský deník.cz 2

Markéta Forró externí Hodonínský deník.cz 1

Petr Fridrich (pf) externí Nové Slovácko 9

Michaela Munzarová externí Nové Slovácko 3

Hana Nečasová externí Moravské Hospodářství 1

haa externí Moravské Hospodářství 1

Lenka Horáková externí Listy Jižní Moravy 2

Jiří Nováček externí Listy Jižní Moravy 2

Onkomaják externí kolorektum.cz 1

Bc. Zuzana Rodová externí Č.A.E 1

Lenka Horáková, Irena Frolová, Zdeněk Gazur externí Mediafax 1

Lucie Kučerová externí ENVIWEB 1

Leona Roháčková externí novinky.cz 1

Mediafax externí regiony24.cz 2

aj,mfx externí prvnizpravy.cz 1

MiH externí CHRISTNET.CZ 1

nprap. Petr Zámečník externí web Policie ČR 1

Zdeněk Škromach externí web politické strany ČSSD 1

Eduard Mezera externí televize Slovácko 1

Mirek Pechura externí televize Slovácko 5

tn.cz / mediafax / gar externí tn.cz 1

neznámý interní/externí

Hodonínské listy, Hodonínský deník 
- Slovácko, Nové Slovácko, web 
Jihomoravského kraje, web SVČ 
Hodonín, ZDN.cz, Zdravotnické 

noviny, web politické strany ODS, 
RTA televize, televize Slovácko, 

ulozto.cz

25
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Tab. P.5 Témata a názvy publikovaných příspěvků 

Počet příspěvků

13

7

Oslavy 60. výročí otevření Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 1952-2012 7

Zdravotní klaun pomáhá rozdávat úsměv 7

Hodonín dá nemocnici milion 7

Nemocnice TGM bude mít kapli 5

Dvojice kradla v ZOO kovové součástky 4

Manželé kradli na patologii 4

Akce STŘEVOTOUR upozornila na nebezpečí rakoviny tlustého střeva 4

Bendeho koncert pomůže nemocnici a dětem 4

Pozvánka na akci STŘEVOTOUR 3

Herec Jan Čenský dorazil za nemocnými dětmi 3

Oznámení dárcům krve 2

Policisté vybrali peníze na děti 2

S nadstandardy nemocnice ještě čekají 2

Akci Drákula spustí Junák Ratíškovice už po třicáté 2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hodoňané uctili nejvýznamnější rodáka, Tomáše Garrigua Masaryka 1

Rázová vlna na rehabilitačním oddělení Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ocenění se dočkaly také osobnosti spjaté s hodonínskou nemocnicí 1

Nemocnice TGM Hodonín obrazem 1. - 13. část

Spinning maraton se vydařil
Kineziotaping v Nemocnici TGM Hodonín, p.o.
Hodonínská gynekologie nabízí pacientkám větší pohodlí

Témata a názvy nejčastěji publikovaných příspěvků

Nemocnice TGM dostala nový kabát

Ohlédnutí za Valentýnskou kapkou krve

Zdravé město Hodonín v roce 2012
Vyhlašují 3. ročník Valentýnské kapky krve
Město Hodonín děkuje za bohatou tombolu a pomoc

Dny zdraví v Hodoníně 2011
Prevence nádorů tlustého střeva
V Hodoníně jednali starostové spádových obcí
Dvacet let provozu jednotky intenzivní péče pro děti a dorost
Sváteční slovo

Pro špitál ve Skalici lidé sbírali zelí
Skleník ukrýval jedinečný cykas
Poděkování dárcům za podporu veřejné sbírky
Lékárna v nemocnici nabízí pohotovostní službu
Měření ABI indexu v Nemocnici TGM Hodonín, p.o.

Slovenští lékaři se zajímají o práci v kyjovské nemocnici
Inzerát, že hledají na rehabilitační oddělení ergoterapeuta
Hejtman Hašek: Vedení kraje vyjádřilo podporu řediteli kyjovské nemocnice
Šéf hodonínské nemocnice: Pro nemocnice na jižní Moravě je letošek kritický

Veřejná sbírka na obměnu lůžek pokračuje

Žena má tři ledviny. Jednu ji darovala matka
Pište hejtmanovi, ozývá se z Kyjova
Epidemiolog Šmíd: Klíšťata budou útočnější

Pozvánka na GALAVEČER Nemocnice TGM Hodonín
Po síti. Nemocnice komunikují s pacienty přes internet.
Nemocnice v krajích zruší stovky lůžek
Tulipány a narcisy přivezly lidem jaro

Poděkování dárcům za podporu veřejné sbírky
Alkoholici - skrytá personální a finanční  zátěž zdravotnictví
Poděkování dárcům krve

Pro léky v noci?Jedině do Brna
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Tab. P.6 Umístění a vzhled příspěvků v tištěných médiích 

velikost umístění obrázek

27x22 cm přes 1/2 nahoře ano

20,5x29,7 cm přes celou stránku ne

20,5x29,7 cm přes celou stránku ne

14x7,5 cm uprostřed ne

12x10 cm vlevo dole ne

12x13 cm vlevo dole ano

9x11 cm vlevo dole ne

4,5x9 cm vlevo dole ano

18,5x10 cm vlevo dole ne

18x10,5 cm vlevo dole ne

19x10,5 cm vlevo dole ne

12x13 cm vlevo nahoře ne

12x20 cm vlevo nahoře ano

12x18 cm vlevo nahoře ano

12x24,5 cm vlevo nahoře ne

12x13,5 cm vlevo nahoře ano

9x4 cm vlevo nahoře ne

28x30 cm vlevo nahoře ano

14x17 cm vlevo nahoře ne

18,5x16,5 cm vlevo nahoře ne

18x20 cm vlevo nahoře ano

19x21 cm vlevo nahoře ano

19x13,5 cm vlevo nahoře ano

9,5x20 cm vlevo nahoře ano

17x15 cm vlevo nahoře ne

13x19,5 cm vlevo nahoře víc než 1/3 ano

6x24 cm vlevo přes 1/3 str. ne

9x8 cm vlevo uprostřed ne

8,5x10 cm vlevo uprostřed ne

4,5x8 cm vlevo uprostřed ne

19x9,5 cm vlevo uprostřed ne

9,5x12 cm vlevo uprostřed ne

19x9 cm vlevo uprostřed ne

11x22 cm vpravo dole ne

6x9 cm vpravo dole ne

18x11 cm vpravo dole ano

12x16,5 cm vpravo nahoře ano

6x15,5 cm vpravo nahoře ano

6x15 cm vpravo nahoře ne

6x23 cm vpravo nahoře ne

6x21 cm vpravo nahoře ano

6x8 cm vpravo nahoře ne

15,5x30,5 cm vpravo nahoře ano

8x24,5 cm vpravo nahoře ano

8,5x3,5 cm vpravo nahoře ne

8,5x3,5 cm vpravo nahoře ne

13x9,5 cm vpravo nahoře ne

15,5x19 cm vpravo nahoře ano

12x26 cm vpravo nahoře 2/3 str. ano

5,5x19,5 cm vpravo přes 1/3 str. ano

6x10 cm vpravo uprostřed ne

4,5x3 cm vpravo uprostřed ne

9x14 cm vpravo uprostřed ne

4,5x10 cm vpravo uprostřed ne

Umístění a vzhled příspvěků v tistěných médiích
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Obr. P.5 Ukázka výročního grafického manuálu - logotyp 

 

 

 

Obr. P.6 Ukázka výročního grafického manuálu – firemní list 
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Obr. P.7 Ukázka výročního grafického manuálu – dopisní obálka 

 

 

 

Obr. P.8 Ukázka výročního grafického manuálu – prapory a poutače 
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Obr. P.9 Homepage NEMHO 

 

Zdroj: [50] 
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Obr. P.10 Homepage Nemocnice Kyjov 

 

Zdroj: [48] 
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Obr. P.11 Homepage Nemocnice Břeclav 

 

Zdroj: [47] 
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Obr. P.12 Nevhodné (nečitelné) použití loga NEMHO v letáku 

 

Zdroj: [50] 
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Obr. P.13 Vizuální působení – vrátnice + hlavní vchod nemocnice 

 

 

Obr. P.14 Stará a nová budova nemocnice 

 

 

Obr. P.15 Prostory nemocnice – před ambulancí a na odděleních 
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Obr. P.16 Obrázky před dětským oddělením a pamětní list TGM 

 
 

Obr. P.17 Zasedací místnost v suterénu nemocnice 

 
 

Obr. P.18 Základní kámen nemocnice, chodba vedoucí ke kancelářím ředitelství nemocnice 

 
 

Obr. P.19 Parkovací místa před nemocnicí 
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Obr. P.20 Značení před vrátnicí a na dopravní značce při vjezdu do areálu 

 

 

Obr. P.21 Orientační cedule celého areálu, hlavní cedule všech oddělení 

 

 

Obr. P.22 Orientační značení v prostorách nemocnice 
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Obr. P.23 Dveře ředitelství nemocnice a jejich orientační značení na začátku chodby 

 

 

Obr. P.24 Značení na dveřích do ambulance včetně informací pro pacienty na nich polepených  

 

 

Obr. P.25 Orientační značení mimo nemocnici, boční brána k Babyboxu a její značení 
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Obr. P.26 Televize umístěné v čekárnách nemocnice 

 

 

Obr. P.27 Nástěnka transfuzní stanice a neurologické ambulance 

 

 

Obr. P.28 Odborová nástěnka a nástěnka u gynekologické ambulance 
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Obr. P.29 Značení sponzorů dětského oddělení, značení sponzorů laviček v parku 

 
 

Obr. P.30 Značení sbírky na obměnu lůžek, značení sbírky na přístroj před dětských oddělením 

 
 

Obr. P.31 Značení sponzorů, kteří přispěli na Babybox 
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Obr. P.32 Přední a zadní strana Nemocničního zpravodaje 
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Obr. P.33 Titulní strana výroční zprávy, část TZ Dary a poděkování sponzorům 
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Obr. P.34 Vývojový vzhled vizitek 
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Obr. P.35 Vývojový vzhled PF nemocnice 



Příloha č. 14/V. PENCILS 

37 

Obr. P.36 Uniformy zaměstnanců a jejich značení (jmenovky) 
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Tab. P.7 Návrhy zaměstnanců na nové rubriky do Nemocničního zpravodaje 

Rubriky do nemocničního zpravodaje Počet % podíl

Informace o výzkumu spokojenosti pacientů (pochvaly/stížnosti - počet) 5 8%

Odborné zdravotnické informace a články 4 6%

Ekonomická situace nemocnice, jednotliv. Odd. 4 6%

Co chystá nemocnice do budoucna 4 6%

Příspěvky zaměstnanců - provoz nemocnice očima zaměstnanců 3 5%

Informace o odborové iniciativě (Info o akcích, zájezdech, …) 3 5%

Novinky/aktuality 3 5%

Více o dění v nemocnici 3 5%

Otázky a odpovědi na vedení nemocnice 2 3%

Bude nové logo 1 2%

Dojde k modernizace 1 2%

Informace z neurologické ambulance 1 2%

Humor 1 2%

Prezentace zaměstnanců 1 2%

Ekonomika 1 2%

Novinky z lékárny pro veřejnost 1 2%

Etická problematika 1 2%

Historie nemocnice a vzpomínky na bývalé zaměstnance 1 2%

Co dělá nemocnice pro své zaměstnance 1 2%

Článek o potřebě loajality k naší nemocnici 1 2%

Co připravujeme?Aneb akce v příštím čtvrtletí. 1 2%

Aktuality v péči o klienty 1 2%

Dlouhé čekací doby na chirurgické ambulanci 1 2%

Prezentace jednotlivých oddělení 1 2%

Pozvánky na sportovní akce 1 2%

Sex 1 2%

Rozšířit společenskou rubriku 1 2%

Novinky v úhradové vyhlášce pojišťovny 1 2%

Informace o současné situaci v restrukturalizaci zdravotní péče týkající se 
naší nemocnice 1 2%

problémoví pacienti a jednání s nimi. 1 2%

dietní metody 1 2%

služby ambulancí 1 2%

Zdraví a relax 1 2%

Zvyšování kvality zdravotní péče jednotlivých oddělení 1 2%

Podíl sester na zvyšování kvality ošetřovatelské péče 1 2%

Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 2%

Novinky ve zdravotní péči/externí i interní normy a zákony 1 2%

Nová vyšetření v hodonínské nemocnici 1 2%

Aukční nákupy nemocnice - přehledový článek 1 2%

!!!TRANSPARENTNÍ!!! Výběrová řízení v naší/vaší nemocnici 1 2%  
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Tab. P.8 Spokojenost zaměstnanců v práci vs. vybrali by si nemocnici znovu jako zaměstnavatele 

Spokojenost       

v práci

Vybrali by si 

zaměstnavatele 

znovu

Počet % podíl

Určitě ano Rozhodně ano 9 14%

Určitě ano Spíše ano 6 9%

Určitě ano Spíše ne 1 2%

Určitě ano Rozhodně ne 0 0%

Určitě ano Neodpověděli 7 11%

Spíše ano Rozhodně ano 11 17%

Spíše ano Spíše ano 17 26%

Spíše ano Spíše ne 1 2%

Spíše ano Rozhodně ne 0 0%

Spíše ano Neodpověděli 7 11%

Spíše ne Rozhodně ano 0 0%

Spíše ne Spíše ano 2 3%

Spíše ne Spíše ne 1 2%

Spíše ne Rozhodně ne 1 2%

Spíše ne Neodpověděli 3 5%

Určitě ne Rozhodně ano 0 0%

Určitě ne Spíše ano 0 0%

Určitě ne Spíše ne 0 0%

Určitě ne Rozhodně ne 0 0%  
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Tab. P.9 Vyhodnocení otázky slovní spojení s nemocnicí – zaměstnanci + veřejnost 

Slovo/Slovní spojení Počet % podíl

Zdraví pro všechny 12 18%

Nemoc 9 13%

Pacient 4 6%

Péče 4 6%

Pomoc 4 6%

Vaše nemocnice 4 6%

Léčení 3 4%

Bolest 2 3%

Dostupnost 2 3%

Bordel 1 1%

Čekání 1 1%

Divadlo 1 1%

Domácí rodinné prostředí 1 1%

Důvěra 1 1%

Klid 1 1%

Malá 1 1%

Návrat do života 1 1%

Nejistota 1 1%

Nemocní lidé 1 1%

Odbornost na dobré úrovni 1 1%

Potřebná 1 1%

Práce 1 1%

Profesionalita 1 1%

Smutek 1 1%

Spokojený pacient 1 1%

Spolehlivost 1 1%

Strádání 1 1%

Strach 1 1%

Stres 1 1%

Úleva 1 1%

Utrpení 1 1%

Uzdravení 1 1%

Vstřícní lidé 1 1%

Slovo/Slovní spojení Počet % podíl

Nemoc 32 16%

Zdraví 21 10%

Bolest 18 9%

Pomoc 18 9%

Strach 17 8%

Doktoři/lékaři 10 5%

Stres 6 3%

Léčba 6 3%

Zdravotní problém 4 2%

Pomoc uzdravit 4 2%

Nemocní lidé 3 1%

Nepříjemnost 3 1%

Utrpení 3 1%

Uzdravení 3 1%

Profesionální péče 3 1%

Čekání 3 1%

Dezinfekce 2 1%

Úraz 2 1%

Péče 2 1%

Bacily 2 1%

Potřebná 2 1%

Nutné zlo 2 1%

Pohotovost 2 1%

Nuda 2 1%

Zdravotní sestřičky 2 1,0%

Špitál 1 0,5%

Hřbitov 1 0,5%

Nutnost 1 0,5%

Šedá myš 1 0,5%

Jistota 1 0,5%

Průser 1 0,5%

Promarněný čas 1 0,5%

Operace 1 0,5%

Nekvalita 1 0,5%

Nic veselého 1 0,5%

Pacienti 1 0,5%

Zranění 1 0,5%

Smrt 1 0,5%

Šimeček 1 0,5%

Zdravotní péče 1 0,5%

Lidské tělo 1 0,5%

Úzkost 1 0,5%

Kapačky 1 0,5%

Neschopnost 1 0,5%

Klid 1 0,5%

Zlomenina 1 0,5%

Naděje na lepší zítřek 1 0,5%

Sádra 1 0,5%

Dům zdraví 1 0,5%

Odloučení 1 0,5%

Raději tam nechodit 1 0,5%

Problém 1 0,5%

Postel/spánek 1 0,5%

Cirkus 1 0,5%

Čistota 1 0,5%

Deprese 1 0,5%

Ohrožení života 1 0,5%  
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Obr. P.37 Vyhodnocení otázky nejčastější informační zdroj - zaměstnanci 
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Obr. P.38 Vyhodnocení otázky nejčastější informační zdroj - veřejnost 
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Tab. P.10 Vyhodnocení otázky ohledně výročí nemocnice - veřejnost 

Kolikáté výročí letos slaví nemocnice Počet % podíl

60 let 84 45%

nevím 23 12%

50 let 22 12%

20 let 7 4%

40 let 6 3%

80 let 6 3%

70 let 5 3%

100 let 4 2%

25 let 4 2%

55 let 4 2%

150 let 3 2%

110 let 2 1%

15 let 2 1%

30 let 2 1%

35 let 2 1%

700 let 1 0,5%

45 let 1 0,5%

66 let 1 0,5%

12 let 1 0,5%

120 let 1 0,5%

250 let 1 0,5%

50 - 60 let 1 0,5%

75 let 1 0,5%

67 let 1 0,5%  
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Tab. P.11 Vyhodnocení otázky zájmu o výroční akce - zaměstnanci 

Jaké výroční akce se zúčastní Počet % podíl

Slavnostní galavečer 37 70%

Den sester 34 64%

Benefiční koncert P. Bende 22 42%

Rodinný den otevřených dveří 22 42%

Otevření a žehnání kaple 21 40%

Slavnostní koncert 21 40%

Kroky k umění 16 30%

Chirurgické sympozium 14 26%

Turnaj ve volejbale 8 15%  

 

Tab. P.12 Vyhodnocení otázky zájmu o výroční akce - veřejnost 

Jaké výroční akce se zúčastní Počet % podíl

Rodinný den otevřených dveří 25 25%

Benefiční koncert P. Bende 24 24%

Slavnostní galavečer 19 19%

Turnaj ve volejbale 11 11%

Slavnostní koncert 10 10%

Kroky k umění 6 6%

Otevření a žehnání kaple 4 4%  
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Tab. P.13 Vyhodnocení otázky nejčastějšího důvodu pro návštěvu www stránek NEMHO - zaměstnanci 

Nejčastější důvod návštěvy www stránek Počet % podíl

aktuální informace 24 34%

novinky 8 11%

dokumenty 5 7%

formuláře 5 7%

kontrola hospodaření 4 6%

fotogalerie 3 4%

pracovně 3 4%

jídelníček 3 4%

informace o nemocnici 3 4%

informace pro zdravotníky 2 3%

interní normy 2 3%

poučení 1 1%

informované souhlasy pacientů 1 1%

inzerce 1 1%

směrnice 1 1%

nutná dokumentace k vytištění 1 1%

pochvaly/stížnosti 1 1%

informace interní/externí 1 1%

vyhledávání kontaktů 1 1%

intranet 1 1%  

 

 

Tab. P.14 Vyhodnocení otázky nejčastějšího důvodu pro návštěvu www stránek NEMHO - veřejnost 

Nejčastější důvod návštěvy www stránek Počet % podíl

Vyhledávání kontaktů 19 26%

Ordinační doba 15 21%

Informace o jednotlivých pracovištích 9 12%

Dárcovství krve 5 7%

Informace 5 7%

Aktuality/noviny 4 5%

Informace o programu výročních akcí 3 4%

Hledání zaměstnání 2 3%

Vyhledávání informací o lékařích 2 3%

Informace o nemocnici 2 3%

Zjišťování návštěvních hodin 2 3%

Otevírací doba lékárny 1 1%

Informace o parkování 1 1%

Zjištění informací ohledně HIV testů 1 1%

Plán nemocnice 1 1%

Z pracovních důvodů 1 1%
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Obr. P.39 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO zaměstnanci jako celku 
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Obr. P.40 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO zaměstnanci podle pohlaví 
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Obr. P.41 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO zaměstnanci podle délky pracovního poměru 
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Obr. P.42 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO zaměstnanci podle pracovního zařazení 
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Obr. P.43 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO zaměstnanci podle spokojenosti v práci 
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Obr. P.44 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO veřejností jako celku 
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Obr. P.45 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO veřejností podle pohlaví 
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Obr. P.46 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO veřejností podle věkových kategorií 
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Obr. P.47 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO veřejností podle zařazení do sociálních skupin 
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Obr. P.48 Graf sémantického diferenciálu – vnímání NEMHO veřejností podle vztahu k lékařům a nemocnicím 
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Obr. P.49 Graf sémantického diferenciálu – vnímání loga NEMHO zaměstnanci celkově 
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Obr. P.50 Graf sémantického diferenciálu – vnímání loga NEMHO zaměstnanci podle pohlaví 
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Obr. P.51 Graf sémantického diferenciálu – vnímání loga NEMHO zaměstnanci podle pracovního zařazení 
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Obr. P.52 Graf sémantického diferenciálu – vnímání loga NEMHO veřejností jako celku 
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Obr. P.53 Graf sémantického diferenciálu – vnímání loga NEMHO veřejností podle pohlaví 
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Obr. P.54 Graf sémantického diferenciálu – vnímání loga NEMHO veřejností podle věkových kategorií 
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Obr. P.55 Návrh vizuálního vzhledu newsletteru, popř. Nemocničního zpravodaje 

 

Zdroj: [49], upraveno autorkou 
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Obr. P.56 Online formulář objednávky vyšetření 

 

 

Obr. P.57 Potvrzení o zaslání formuláře 

 


