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1 Úvod 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si jako téma zvolila Měření spokojenosti 

klientů na gynekologicko-porodnickém oddělení. Předmětem zkoumání je gynekologicko-

porodnické oddělení ve Vítkovické nemocnici a.s. v Ostravě. S tímto oddělením mám 

zkušenosti, jelikož jej sama navštěvuji, proto mě zajímá, jak jsou s poskytovanými službami 

oddělení spokojeny i ostatní klientky. Ráda bych zjistila, které faktory na oddělení jsou silné a 

slabé, aby mohla nastat případná zlepšení. 

Práce bude rozdělena na několik stěženích částí. Budu se věnovat charakteristice 

nemocnice a charakteristice konkrétně oddělení gynekologicko-porodnickému. Tato 

charakteristika bude specifická především proto, že se jedná o veřejnou službu. Dalšími 

částmi této práce, budou teoretická východiska spokojenosti zákazníků, metodika 

shromažďování dat, analýza spokojenosti klientů a návrhy a doporučení pro zvýšení 

spokojenosti. Součástí práce bude také závěr, seznam použité literatury a přílohy.  

Veřejné zdravotnictví je obor, který využívá aplikace teoretických poznatků především 

sociálního a preventivního lékařství, managementu zdravotnictví, ekonomiky, řízení a 

financování zdravotní péče. Zdravotnictví je vědou, která se zabývá prevencí nemocí, 

prodlužováním života člověka a posilováním jeho zdraví prostřednictvím zdravotnických 

služeb. [1] V dnešní době je cílem každé nemocnice, získat si co nejvíce klientů, proto se 

snaží různými prostředky komunikačního mixu tyto klienty nalákat. [9] 

Vítkovická nemocnice a.s. je nemocnicí s dlouholetou tradicí a bohatou historií a je 

jednou ze tří Ostravských nemocnic. Gynekologicko-porodnické oddělení Vítkovické 

nemocnice a.s. poskytuje komplexní péči o ženu v oblasti gynekologické a porodnické a proto 

úkolem bude zjistit spokojenost klientek na jmenovaném oddělení. 

K tomuto výzkumu spokojenosti bude použit dotazník, ve kterém budou klientky 

odpovídat na otázky a hodnotit faktory jednotlivých pododdělení podle jejich specializace. 

Těmito odděleními jsou příjmová ambulance, porodní sály, oddělení šestinedělí a oddělení 

gynekologie. Výzkum bude probíhat přímo v nemocnici na již zmíněném oddělení a to 

písemnou formou dotazování.  
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Hlavním cílem práce bude zanalyzovat situaci spokojenosti na gynekologicko-

porodnickém oddělení a následně vypracovat návrhy a doporučení, které přispějí ke zvýšení 

atraktivity výše zmíněného oddělení. 
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2 Charakteristika nemocnice a oddělení 

2.1 Vítkovická nemocnice a.s. 

2.1.1 Historie nemocnice 

Samotné počátky Vítkovické nemocnice a.s. je možné datovat rokem 1853. 

Tehdejšího majitele Vítkovických železáren barona Rothschilda napadlo založit závodní 

nemocnici, která byla v té době první závodní nemocnicí v Rakousko-Uhersku a nejspíše i v 

Evropě. V čele této nemocnice byl v roce 1878 Dr. Maxmilián Munk, který byl 

vysokoškolsky vzdělaný lékař z Vídně. Ve své pozici tento doktor působil dlouhých 41 let. 

[13] 

Po svém příchodu do Vítkovic začal plánovat a prosazovat výstavbu nové a větší 

závodní nemocnice. Výstavba byla zahájena v roce 1888 a již v roce 1890 byla uvedena do 

provozu. Deset let od zahájení provozu bylo v závodní nemocnici již 233 lůžek. Mezi roky 

1894 a 1907 se počet ročně ošetřovaných pacientů pohyboval od 3100 do 4700. Postupně byla 

budována také poliklinická část nemocnice. [13] 

V období první republiky se nemocnice mohutným způsobem rozvinula na všech 

úsecích léčebné a ošetřovatelské péče. Pro svou vysokou odbornou úroveň byla také velmi 

vyhledávána nemocnými z mimo závodních kruhů. V roce 1939 měla již 486 lůžek. [13] 

V roce 1923 se nemocnice zúčastnila Mezinárodní výstavy zdravotnických zařízení ve 

Štrasburku, což dokládalo její vysokou úroveň. Na této výstavě nemocnice získala zlatou 

medaili a čestný diplom za vysokou odbornou úroveň poskytované zdravotní péče. [13] 

Během druhé světové války došlo k dalšímu významnému rozvoji. Vybudovaly se 

nové pavilóny zubního oddělení, urologického oddělení, interního oddělení a oddělení 

porodnicko-gynekologického, které je pro tuto bakalářskou práci nejzásadnější. Rozsáhlým 

způsobem byly rekonstruovány pavilóny chirurgického, plicního, radiodiagnostického 

a neurologického oddělení. Zároveň proběhla veliká obnova nemocničních přístrojů, techniky 

a dalších léčebných zařízení. [13] 

V devadesátých letech dvacátého století došlo k významným změnám ve funkci 

zřizovatele nemocnice. 1. dubna 1993 se stalo zřizovatelem této nemocnice Statutární město 

Ostrava a bylo jím až do 29. února 2000. [13] 



12 

 

Zastupitelství města Ostravy se 1. března 2000 rozhodlo, že majitelem a zřizovatelem 

této nemocnice se stává akciová společnost Vítkovická nemocnice Blahoslavené Marie 

Antoníny. [13] 

V roce 2005 se Vítkovická nemocnice stala součástí skupiny zdravotnických zařízení  

Agel. Zároveň se vrátila ke svému původnímu názvu Vítkovická nemocnice a.s. Spojila se s 

Nemocnicí Ostrava - Jih, známá jako nemocnice Zábřeh a dále s Centrem péče o zažívací 

trakt. [13] 

2.1.2 Současnost nemocnice 

Dnes je Vítkovická nemocnice kvalitní a všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou 

ambulantní i lůžkovou složkou. Nemocnice poskytuje komplexní péči v geografické oblasti 

Ostrava Vítkovice, Ostrava Zábřeh a okolí. Velká spousta oddělení má nadregionální 

působnost. V nemocnici se nachází 12 lůžkových oddělení a 25 ambulancí. Pracuje s moderní 

a léčebně-diagnostickou technikou a týmy zdravotnických pracovníků. [13] 

Vize a hodnoty nemocnice spočívají v úsilí zajistit úspěch nemocnice. Vedení 

nemocnice jej chce postavit na profesionálních zaměstnancích, kteří řeší problémy pacientů 

s vysokou odborností a projevují maximální zájem o spokojenost těchto pacientů. Snaží se být 

nejlepší ve zdravotní péči zažívacího traktu, cévního systému, dýchacího ústrojí a porodnictví. 

Posláním Vítkovické nemocnice je být stále profesionální nemocnicí Ostravy. Mezi hodnoty 

nemocnice patří dobro pacienta, profitabilita – ekonomika, image nemocnice a v neposlední 

řadě seberealizace zaměstnanců. [13] 

2.2 Charakteristika gynekologicko-porodnického oddělení 

Oddělení gynekologicko-porodnické poskytuje komplexní péči o ženu v oblasti 

gynekologické a porodnické. Dále nabízí speciální služby v oblasti urogynekologie, prenatální 

diagnostiky, onkogynekologie, poradny pro rizikové těhotenství a problémy klimakteria. Na 

tomto oddělení se realizují kurzy pro nastávající matky, nabízí alternativní metody vedení 

porodu a udržuje vztah s rodičkami i po porodu - přednášky ke stravování dětí. Nemocnice 

nese titul Baby FriendlyHospital – jedná se o jednu z nejznámějších aktivit vyhlášenou 

organizací UNICEF, která titul celosvětově uděluje nemocnicím, jejichž dětská a 

novorozenecká oddělení splní náročná kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací 

na podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek zdravého vývoje dítěte. Oddělení má 
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odbornou akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru gynekologie 

a porodnictví v plném rozsahu. [13] 

Oddělení je rozděleno podle specializace na gynekologickou ambulanci, operační sály, 

porodní sály, lůžkové oddělení a šestinedělí. 

2.2.1 Gynekologická ambulance 

Oddělení je zaměřeno na poskytování komplexní ambulantní preventivní i léčebné 

péče pro pacientky. Podílí se na organizaci předporodní přípravy a cvičení těhotných. 

Poskytuje péči pacientkám s potížemi v přechodu a s problémy s udržením moči. 

Do preventivní péče patří preventivní sledování zdravých i nemocných dle 

metodických pokynů, těhotenské poradny, preventivní i cílená ultrazvuková vyšetření na 

moderním UZ přístroji. Dále toto oddělení ve spolupráci s oddělením radiodiagnostiky a 

mamologie nabízí preventivní program u onemocnění prsu. 

Léčebná péče zahrnuje léčbu ambulantně zvládnutelných gynekologických 

onemocnění, léčbu a sledování rizikových těhotenství, kde není nutnost hospitalizace. 

Funguje také poradna pro pacientky s poruchou udržení moči, včetně cvičení a rehabilitace 

těchto pacientek, dále poradna pro pacientky s klimakterickými potížemi a ve spolupráci 

s ostatními odděleními nemocnice existuje ambulantní diagnostika gynekologických 

onemocnění. [14] 

2.2.2 Gynekologické oddělení 

Oddělení poskytuje péči pro pacientky po mini invazivních i klasických operacích. 

Pro pacientky gynekologicky nemocné ke konzervativní léčbě a diagnostice a také pro ženy 

s rizikovým těhotenstvím. Naprostá většina operací je prováděna laparoskopicky a vaginálně, 

jen mizivé procento klasickým břišním přístupem. Závažně ohrožené těhotenství od počátku 

těhotenství až do porodu řeší oddělení ve spolupráci s FN Ostrava Poruba. [14] 

2.2.3 Příjmová ambulance 

Toto oddělení poskytuje ambulantní preventivní, léčebnou i poradenskou péči pro 

ženy. Do preventivní péče lze zařadit prohlídky porodnice, zobrazení plodu, poradenské 

služby zvláště u rizikových těhotenství, odběry plodové vody a podobně. Léčebná péče 

zahrnuje léčbu ambulantně zvládnutelných onemocnění, léčbu a sledování rizikových 
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těhotenství, příjem nemocných rodiček na lůžkové oddělení, 24 hodinová služba pro příjem 

nemocných včetně ambulantního vyšetření, diagnostika gynekologických onemocnění a další. 

[14] 

2.2.4 Porodní sál 

Porodní sál zajišťuje péči o fyziologické i operační porody u těhotenství od třicátého 

šestého týdne gravidity. Porody nezralých novorozenců se řeší ve spolupráci s FN Ostrava 

Poruba a Městskou nemocnicí Ostrava. Jsou organizovány pravidelné prohlídky porodnice a 

předporodní kurzy pro nastávající maminky. Je umožněna účast otce dítěte, či jiné blízké 

osoby u porodu. [14] 

2.2.5 Oddělení šestinedělí 

Oddělení šestinedělí je zaměřeno na poskytování péče o matky s dětmi po spontánních 

i operačních porodech. Disponuje stoprocentním rooming in systémem s možností využití čtyř 

nadstandardních a dvou polo nadstandardních lůžek. Ve spolupráci s novorozeneckým 

oddělením poskytuje komplexní poporodní péči o matku a dítě. Oddělení je držitelem titulu 

Baby FriendlyHospital. [14] 

2.2.6 Zaměstnanci oddělení 

Na oddělení pracují lékaři stálí a externí, kteří docházejí na dané služby. Externí lékaři 

si mohou dovést i klienty ze své ordinace. Dále jsou to staniční sestry, porodní asistentky, 

zdravotní asistenti, ošetřovatelky, sanitářky a zdravotní sestry. Všichni pracovníci mají 

vysokou odbornost v oboru a vlastní oprávnění a certifikáty pro práci v tomto oboru. Díky 

těmto zaměstnancům probíhá bezproblémový chod oddělení. Primářem oddělení je MUDr. 

Marion Mantič  a jeho zástupcem MUDr. Jaromír Měch. [14] 

2.3 Marketingový mix gynekologicko-porodnického oddělení 

2.3.1 Produkt 

Za produkt se považuje vše, co oddělení gynekologicko-porodnické nabízí klientkám k 

uspokojení jejich potřeb. Produkt lze rozdělit z pohledu čtyř úrovní. [15] 

A) Výhoda pro spotřebitele 

Klientky vyhledávají oddělení gynekologicko-porodnické především z důvodů 

zdravotních problémů a potřeb v této oblasti. Mají zájem o kvalitní a komplexní péči jak pro 



15 

 

sebe, tak například pro své narozené dítě. Samozřejmostí je zájem o anonymitu, která ke 

zdravotní péči nepochybně patří. 

B) Koncepce služby 

Nemocnice a konkrétně oddělení gynekologicko-porodnické nabízí nadstandartní 

zdravotnické služby pro ženy především v Ostravě a okolí. Pacientky si zde mohou například 

předem zarezervovat porod i pokoj. Doktoři a celkově zaměstnanci jsou velmi vstřícní a 

komunikativní. Hlavními prostředky pro zajištění kvality a úrovně služby jsou zaměstnanci, 

technické a technologické vybavení nemocnice, zdravotní potřeby a pomůcky. 

C) Nabídka služby 

Základní služby 

Klíčovým a tudíž základním produktem oddělení je péče o klienty v oblasti 

gynekologie, periferním produktem jsou speciálně nabízené služby v této oblasti. Tyto služby 

jsou poskytovány jednotlivými pododděleními. Jedná se například o ultrasonografické 

vyšetření, fotografie z ultrazvuku atd. 

Periferní a další služby 

Mezi periferní služby lze zahrnout cvičení s těhotnými matkami (6 lekcí), VIP karta- 

rezervace porodu ve Vítkovické nemocnici a také prohlídka porodnice s přednáškou. 

Dalšími speciálními službami je možnost zakoupit si různé pochutiny v prodejním 

automatu, který se nachází ve vstupní hale. Další výhodou Vítkovické nemocnice je využití 

televize a wifi připojení na jednotlivých lůžkových odděleních a to zcela zdarma. 

Prvky služeb 

 hmotné – zdravotnické pomůcky nezbytné pro uskutečnění služby, 

 nehmotné – pocit bezpečí, příjemný pocit, 

 žádoucí – dochvilnost personálu, odbornost personálu, vhodné chování klientek, 

 nežádoucí – nevhodné chování klientek, podnapilost, nedodržování daných předpisů a 

pokynů, 

 předvídatelné – výměna zdravotnických pomůcek po určité době používání, 

 nepředvídatelné – možnost výpadku elektřiny, krádeže, poruchy nářadí a pomůcek, 
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 kontrolovatelné – čistota a dobrý stav zdravotnického zařízení, dobře vyškolený 

a kvalifikovaný personál, 

 nekontrolovatelné – krádeže, ztráta náčiní, nevhodné chování klientek. [7] 

Forma služby 

Služby poskytované oddělením gynekologicko-porodnickým lze rozdělit do několika 

forem. První z nich je ta, že klientku lze vyšetřit, či hospitalizovat na daném oddělení. Druhá 

je, že lze využít pouze konzultačních služeb na oddělení gynekologicko-porodnickém. 

Úroveň služeb 

Kvalita služby znamená vyškolený a kvalifikovaný personál, dobrý stav 

zdravotnického zařízení a příjemné a hygienicky nezávadné prostředí nemocnice. Kvantita 

služby na oddělení gynekologicko-porodnického představuje kapacitu míst a lůžek na 

oddělení a množství vyšetřovacích místností a porodních, případně operačních sálů. 

D) Systém dodávky služby 

Lidé 

Mezi zaměstnance, kteří službu v nemocnici poskytují, patří staniční sestry, lékaři, 

porodní asistentky, zdravotní asistentky, ošetřovatelky, operační personál a sanitářky. Tito 

zaměstnanci se střídají v naplánovaných směnách a jsou plně vyhovující k výkonu své práce. 

Zařízení 

Do zařízení nemocnice spadají jednotlivé pokoje, nadstandardní pokoje, šatny, sprchy, 

nemocniční zařízení a vybavení nutné k ošetření a hospitalizaci klientek. Dále také operační a 

porodní sály. 

Procesy 

Nabídka nemocničních služeb je stálá, kvalitní a uspokojivá. 
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2.3.2 Cena 

Služby, které oddělení gynekologicko-porodnické poskytuje, patří mezi služby 

podléhající veřejné regulaci. Tyto ceny jsou regulovány státem nebo místní správou a jedná se 

tedy o služby veřejné. Vláda zavedla poplatky za ošetření u lékaře, které jsou vymezeny 

zákonem č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo 

potraviny pro zvláštní lékařské účely - znění platné od 1. 4. 2009. Tyto poplatky se využívají 

např. za služby na pohotovosti, za pobyt v nemocnici a to s cílem zamezit zneužívání těchto 

služeb a zároveň zkvalitnit služby. Je obecně známo, že platby a poplatky související se 

zdravotní péčí jsou udržovány na nízké hranici a umožňují tak široký přístup k těmto službám. 

[10] 

Do základních cen spadají poplatky za vyšetření u lékaře, které jsou 30,- Kč, potom 

hospitalizace, která nyní stojí 100,- Kč na den a v neposlední řadě poplatek na pohotovosti, 

který je 90,- Kč. [16] 

Zákazníci na oddělení platí včetně těchto klasických poplatků i nemocnicí stanovené 

ceny za určité speciální služby. Tyto speciální služby jsou z části anebo nejsou vůbec hrazeny 

státem, proto je potřeba je zpoplatnit. Cílem je, aby se oddělení vrátily náklady, které 

s nabídkou dané služby vznikly. Uvedené ceny jsou konečné a není použita žádná taktika 

tvorby cen. V Tab. 2.1 a v příloze č. 1, Tab. 1 je uveden rozpis těchto služeb a jejich cen. 

Tab. 2.1: Ceník speciálních služeb 

Cvičení s těhotnými matkami (6 lekcí) 550,- Kč 

VIP karta – rezervace porodu ve vítkovické nemocnici 2500,- Kč 

Prohlídka porodnice s přednáškou 50,- Kč 

Zdroj: [13] 

2.3.3 Distribuce 

Cílem distribuce je zpřístupnění služby cílovým klientům. Distribuce služeb je spojena 

s vlastnostmi služeb a to zejména s neoddělitelností a nehmotností. [8] 

Vítkovická nemocnice má nad regionální působnost, ale především slouží pro klienty 

z okolí nemocnice. Častými klientkami jsou obyvatelky následujících městských částí. 

Ostrava Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Moravská Ostrava a to především 

z důvodu rychlé a jednoduché dostupnosti do nemocnice.  
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Klientky dochází většinou k poskytovateli. V akutních případech samozřejmě dochází 

poskytovatel ke klientkám. Pro tento případ existují sanitky, kdy ošetřující personál včetně 

lékaře dorazí za klientkou, která je buď naléhavě ošetřena na daném místě, nebo je převezena 

do nemocnice. Jedná se tedy o přímý prodej služby konečným klientkám. 

Vítkovická nemocnice a.s. se nachází na ulici Zalužanského 1192/15 v Ostravě 

Vítkovicích, poblíž Mírového náměstí. Do nemocnice se lze dostat automobilem, či městskou 

hromadnou dopravou a to buď tramvají anebo autobusem na zastávku Mírové náměstí. 

Konkrétně oddělení gynekologicko-porodnické se nachází v Pavilonu I. Rozmístění 

jednotlivých oddělení tohoto pavilonu lze nalézt v příloze č. 2, tab. 2. 

2.3.4 Marketingová komunikace 

Hlavním úkolem marketingové komunikace je přesvědčit zákazníky, aby využili 

služeb Vítkovické nemocnice a.s. a proto je důležité zvolit nejlepší strategii. [8] 

A) Osobní prodej 

Osobní prodej lze definovat jako prodej tváří v tvář. Liší se především tím, že obsahuje 

přímou komunikaci mezi poskytovatelem a klientkou. V nemocnici jsou takovými osobami 

především lékaři a staniční sestry na jednotlivých pododděleních. [8] 

B) Reklama 

Reklama je nejnákladnější, ale také nejúčinnější formou komunikace. Vítkovická 

nemocnice využívá tohoto prvku komunikace a to především v podobě billboardů, které jsou 

umístěny po celé Ostravě, viz Obr. 2.1. Reklama objevuje na sanitkách a také lze naleznout 

letáčky v ordinacích jednotlivých lékařů. Funguje taky nový web Vítkovické nemocnice a.s., 

na kterém lze nalézt veškeré informace o nemocnici, případně jednotlivých odděleních. [8] V 

průběhu let byla zjišťovaná přesycenost lidí reklamou, různými výzkumy. [19] 
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Obr. 2.1: Billboard porodnice Vítkovické nemocnice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [11] 

 

C) Public Relations 

PR lze chápat jako techniky a nástroje, pomocí kterých nemocnice buduje a udržuje 

vztahy se svým okolím a veřejností. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by 

měla zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávat zpětnou vazbu. 

Vítkovická nemocnice a.s. komunikuje s mnohými deníky, novinami a internetovými portály. 

Mnohé články lze shlédnout na internetových stránkách nemocnice, kde se nabízí čtenářům 

možnost na článek zareagovat. [8] 

2.3.5 Materiální prostředí 

A) Interiér 

Gynekologicko-porodnické oddělení se nachází v Pavilonu I v areálu Vítkovické 

nemocnice a.s. Při vstupu do vstupní haly si lze všimnout pestrých, ale uklidňujících barev, 

kterými je celý prostor vymalován. Zde se dá nalézt mnoho míst k sezení, které zákazníci 

využívají při čekání na ošetření. V levé části vstupní haly je příjmová gynekologická 

ambulance, ve které se nachází 15 míst k sezení. Místnost je taktéž vymalovaná pestrou 

žlutou barvou. Z této místnosti je kladný dojem, protože působí příjemně, čistě a hygienicky 

nezávadně.  

Jednotlivá gynekologická oddělení jsou vymalována buď žlutou, nebo světle zelenou 

barvou. Na lůžkových odděleních se nachází sesterna, jídelna, kuchyňka a jednotlivé pokoje. 
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Pokoje mohou být buď po třech lůžkách, nebo existují nadstandardní či polo 

nadstandardní pokoje. V pokojích se nachází lůžka, skříňky u lůžek, stůl a židličky a televizní 

stoleček s televizí. Koupelny a toalety pro klientky jsou v hlavní chodbě jednotlivých 

oddělení a jsou společné pro dva různé pokoje.  

Osvětlení v celé budově je dostačující, ale ne příliš ostré. Celkový dojem 

z gynekologicko-porodnického oddělení je pozitivní. Veškeré vybavení je nové a dobře 

udržované, hygienicky nezávadné a naprosto dostačující a vyhovující potřebám klientek. 

B) Exteriér 

V blízkosti pavilonu I se nachází rozsáhlé parkoviště, které slouží především pro 

zaměstnance, klienty nebo také návštěvy, které jezdí za klientkami. Pavilon I je po celkové 

rekonstrukci s novými plastovými okny a zelenošedým omítnutím. Obr. 2.2 znázorňuje 

orientační plánek Vítkovické nemocnice a.s a Příloha č. 2 znázorňuje Pavilon I a přehled 

jednotlivých pater.  

Obr. 2.2: Orientační tabule 

 

Zdroj: [13] 

 

C) Periferní prostředí 

Periferní prostředí je něco, co mohou klientky vlastnit, a službu nějakým způsobem 

upravuje či zpříjemňuje. Do tohoto prostředí lze zahrnout informační letáky a brožurky, ale 

také dárkový balíček, který maminky získají po porodu při odchodu z porodnice. [15] 
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2.3.6 Lidé 

A) Zaměstnanci 

V každé organizaci existují 4 skupiny zaměstnanců. Kontaktní, koncepční, obsluhující 

a podpůrní zaměstnanci v závislosti na tom, jaký mají vztah k marketingovému mixu a zda 

jsou v kontaktu s klientkami. [15] 

 Kontaktní zaměstnanci – tito pracovníci jsou v přímém kontaktu s klientkami a mají 

přímý vztah k marketingovému mixu. Lze zde zařadit staniční sestry, porodní 

asistentky, lékaře a primáře oddělení. 

 Koncepční zaměstnanci – pracovníci tohoto typu nemají častý kontakt s klientkami, 

ale mají přímý vztah k marketingovému mixu. Jedná se především o ředitele 

nemocnice. 

 Obsluhující zaměstnanci – tito zaměstnanci mají častý vztah s klientkami, ale přímo 

neovlivňují marketingový mix. Do této skupiny patří ošetřovatelky a sanitářky. 

 Podpůrní zaměstnanci – pracovníci v této kategorii mají nepřímý vztah 

k marketingovému mixu a výjimečný nebo žádný kontakt s klientkami. Jsou však 

velmi důležití pro bezproblémový chod oddělení. Patří mezi ně uklízečky a kuchařky. 

B) Zvyšování kvality personálu 

Lidé, kteří mají zájem o místo na tomto oddělení, musí projít výběrovým řízením. 

Všichni zaměstnanci musí mít vzdělání a kvalifikaci v oboru, plně vyhovující veškerým 

požadavkům na místo, které vykonávají nebo mají zájem vykonávat. Důraz je také kladen na 

praxi a to především u lékařů, sester a porodních asistentek. Celková kvalita oddělení závisí 

na kvalitě zaměstnanců, kteří s klientkami komunikují. Velmi zásadní je vystupování a 

chování zaměstnanců ke klientkám, ale také chování v kolektivu. Je tedy dobré nezanedbávat 

dobré vztahy mezi zaměstnanci a podporovat je například firemními akcemi tohoto oddělení. 

C) Kontrolní a hodnotící systémy 

Pro vyhodnocování spokojenosti zákazníků slouží dotazník, který se nachází na 

každém oddělení v nemocnici. V tomto dotazníku lze anonymně hodnotit kvalitu 

poskytovaných služeb, či samotné zaměstnance. Na konci dotazníku je místo pro vyjádření 

osobního názoru, případně pro doporučení nebo návrhy na změny. Také na internetových 

stránkách mohou klienti vyjádřit svojí spokojenost pomocí diskusního fóra. 
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D) Zákazníci 

Druhou, ovšem také významnou skupinu tvoří zákazníci. Vzhledem k tomu, že služby 

ve zdravotnictví jsou produkovány a spotřebovány současně, je jasné, že se zákazníci aktivně 

zúčastňují celého procesu. Tím může dojít ke zlepšení nebo zhoršení kvality služby. [12] 

 Spolu producenti služeb – záleží i na klientce, jakým způsobem se podílí na službě. 

Pokud je nepřizpůsobivá, tak může ovlivnit kvalitu poskytované služby. [3] 

 Uživatelé služeb – služby, které poskytuje gynekologicko-porodnické oddělení, jsou 

určené pro celou veřejnost, ale hlavně pro místní obyvatele. [3] 

 Nositelé informací – samotné klientky jsou také nositelkami informací. Pokud odchází 

z nemocnice spokojené, tak mohou oddělení doporučit svým známým a blízkému 

okolí. [3] 

2.3.7 Procesy 

Procesem se rozumí přeměna vstupů ve výstupy. Nemocnice musí zajistit dostatečné 

množství zaměstnanců, léků a lékařských zařízení pro bezproblémové poskytování lékařské 

péče na oddělení. [15] 

Proces v nemocnici je liniovým procesem, jelikož každá klientka musí být 

v nemocnici přijata, určitým způsobem ošetřena či hospitalizována a následně i propuštěna. 

Stupeň kontaktu je vysoký, jelikož klientky komunikují přímo s personálem. 

Klientka přijde do vstupní haly, kde nalezne automat na poplatky, po zakoupení 

příslušného poplatku se přemístí na příjmovou ambulanci, na které se s lékařem či staniční 

sestrou domluví, jaký bude následný postup. Může být pouze ošetřena – v takovém případě 

klientka vyčká v čekárně a na vyzvání se přemisťuje do vyšetřovny, po ošetření se obléká, 

odevzdá nemocniční poplatek a odchází. V případě hospitalizace probíhá proces podobně 

s tím rozdílem, že po vyšetření se klientka přemístí na příslušné oddělení, kde vyčká na 

zákrok, který je třeba být proveden. Po zákroku je většinou nějakou dobu hospitalizovaná a 

její stav bývá pravidelně kontrolován. Po ukončení hospitalizace zaplatí pacientka příslušné 

poplatky a odchází domů. 
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Ordinační a návštěvní hodiny 

Na příjmové ambulanci gynekologicko-porodnického oddělení jsou dány konkrétní 

ordinační hodiny, ve kterých se klientky mohou na oddělení dostavit. Tuto ordinační dobu 

znázorňuje Tabulka 2.2. 

Tab. 2.2: Ordinační hodiny Příjmové ambulance 

Po 6,00 – 14,30 14,30 – 6,00 pohotovost 

Út 6,00 – 14,30 14,30 – 6,00 pohotovost 

St 6,00 – 14,30 14,30 – 6,00 pohotovost 

Čt 6,00 – 14,30 14,30 – 6,00 pohotovost 

Pá 6,00 – 14,30 14,30 – 6,00 pohotovost 

So 6,00 – 6,00 pohotovost – 

Ne 6,00 – 6,00 pohotovost – 

Zdroj: [13] 

 

Na lůžkových odděleních se návštěvní hodiny liší. Například na oddělení šestinedělí 

jsou návštěvní hodiny denně 10,00 – 11,00 a 15,00 – 18,00. U nadstandardních pokojů 

šestinedělí je tato doba 9,00 – 21,00. Zatímco na oddělení gynekologickém je návštěvní doba 

pouze 15,00 – 17,00. 
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3 Teoretická východiska spokojenosti zákazníků 

3.1 Spokojenost zákazníků 

Peter Drucker vypozoroval před více než pětatřiceti lety že stěžením úkolem 

organizace je „vytváření zákazníků“. Z toho vyplývá, že zákazník je pro organizace velice 

důležitý. „Zákazníci v neziskových organizacích jsou různorodí a pohybují se na různých 

úrovních. V soukromém sektoru je obvykle zákazníkem ten, kdo za produkt zaplatí. 

V neziskových organizacích je to však ten, kdo využívá produkt (službu) neziskové organizace. 

Není přitom podstatné, kdo za tento produkt (službu) zaplatí, ani to, zda je tento produkt 

placený přímo či nepřímo.“ [10, s. 213-214] 

3.1.1 Definování spokojenosti 

Spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech potěšení nebo zklamání, vyplývajících 

z porovnání spotřebitelské výkonnosti (spotřebitelské užitku) s výkonností očekávanou. Podle 

této definice je spokojenost zákazníka funkcí vnímané výkonnosti a očekávání. [6] 

Zákazníci si vytvářejí své očekávání na základě celé řady faktorů, jako jsou dosavadní 

zkušenosti, rady a doporučení přátel či odborných asociací, propagační informace a sliby 

prodejců. [4] 

Jestliže skutečná výkonnost pokulhává za očekáváním, je zákazník nespokojen. 

Naopak, je-li skutečná výkonnost nad očekáváním, zákazník je navýsost spokojen a má ze 

služby radost. Mnoho firem usiluje o vysoké uspokojení zákazníka, protože přiměřeně 

spokojení zákazníci jsou většinou ochotní hledat obdobné nové, dokonalejší služby od jiných 

firem. Naopak vysoce spokojení zákazníci obvykle nemívají zájem zaměnit stávající službu 

za dokonalejší od jiné firmy. Vysoké uspokojení nebo radost ze služby vytváří u zákazníka 

emocionální vztah k jeho značce a věrnost k firmě. [4] 

       Miroslav Foret ve své knize uvádí 7 důvodů, kvůli kterým by měl poskytovatel věnovat 

maximální pozornost spokojenosti zákazníků. 

 Pokud je zákazník se službou spokojen, je potom příznivě nakloněn ke koupi dalších 

produktů a služeb z nabídky firmy. 
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 Spokojený zákazník předá svou kladnou zkušenost dalším potenciálním zákazníkům 

pomocí ústního podání v osobní komunikaci. 

 Udržení si stávajícího zákazníka vyjadřuje pětkrát menší úsilí, času, peněz, než získat 

nového. 

 Spokojený zákazník zpětně vyvolává u zaměstnanců dobrý pocit za kvalitně odvedenou 

práci. 

 Spokojený zákazník zůstane po dobré zkušenosti podniku nadále věrný a je i ochoten 

zaplatit i vyšší cenu. 

 Věrný a spokojený zákazník umožní firmě překonat nenadálé problémy (havárie, stávky 

zaměstnanců, mediální kauzy), v takové situaci dokáže firmu lépe pochopit a bude se k ní 

chovat ohleduplněji. 

 Spokojený zákazník je ochoten vyjádřit své poznatky s užíváním dané služby a dokáže 

vyjádřit návrhy ke zlepšení a inovaci. [2] 

 

3.1.2 Měření spokojenosti 

Měření spokojenosti zákazníka je cesta orientovaná přímo na zákazníka, doprovázena 

snahou získat co nejvíce poznatků o jeho spokojenosti. Zjišťuje, jak jsou zákazníci spokojeni 

s nabízenými a poskytovanými službami firmy. Je to důležité měřit, protože jen spokojený 

zákazník se bude vracet a nakupovat službu i nadále, což je velmi důležité pro přežití firmy, 

neboť zákazník je pro firmu zdrojem příjmů. Tyto průzkumy jsou také nezbytné, protože 

zákazníci mají tendenci o své nespokojenosti v oblasti služeb mlčet. [3] 

Metody měření spokojenosti 

V rámci měření spokojenosti zákazníků jsou používány 4 metody: systémy stížností a 

návrhů, průzkumy zákaznického uspokojení, fiktivní nakupování a analýza ztracených 

zákazníků. [4] 

Systém stížností a návrhů 

Organizace umožňuje svým zákazníkům snadno předávat stížnosti a návrhy.  Mnoho 

restaurací a hotelů poskytuje svým hostům formuláře, jejich prostřednictvím mohou vyjádřit 

svoji spokojenost či nespokojenost, toto lze vidět i v řadě nemocnic, kde jsou vystaveny 
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krabice, do kterých mohou pacienti i návštěvníci vkládat své stížnosti.  Jiné firmy mají pro 

tyto účely vyhrazena „horká“ telefonní čísla.  Takto získané informace, poskytují 

společnostem řadu cenných podnětů a umožňují jim rychle řešit a odstraňovat vzniklé 

problémy. [4] 

Průzkumy zákaznického uspokojení 

Vhodnější pro určování spokojenosti zákazníků je provádění pravidelných průzkumů. 

Výběrovému souboru zákazníků zasílají organizace vhodně koncipované dotazníky nebo 

pomocí telefonických rozhovorů zjišťují, do jaké míry jsou spokojeni s poskytnutými 

službami a co je příčinou jejich spokojenosti či nespokojenosti.  Je vhodné také zjišťovat, jaká 

bude pravděpodobnost, zda se zákazník vrátí ke stejné organizaci pro tutéž službu, dále jaká 

je pravděpodobnost, že zákazník doporučí tuto službu nebo organizaci další osobě. [4] 

Fiktivní nakupování 

Organizace si může najmout osoby, které budou reprezentovat potencionální kupce, a 

zjistí tak řadu užitečných informací o silných a slabých stránkách poskytování svých nebo 

konkurenčních služeb. Tito fiktivní zákazníci mohou prezentovat např. i fiktivní problémy a 

sledovat, jak si s jejich řešením poradí personál. Organizace si nemusí najímat osoby, ale 

může využít své manažery, kteří tak mohou zhodnotit konkurenční služby a získají tak 

„informace z první ruky“ nebo využít telefonu a vznést fiktivní stížnost a sledovat reakce 

personálu. [4] 

Analýza ztracených zákazníků 

Společnosti vyhledávají zákazníky, kteří ukončili nákupy určitých služeb nebo 

dokonce přešli ke konkurenci, aby se dozvěděli příčiny tohoto stavu.  Důležité však je 

sledovat vývoj podílu ztracených zákazníků z celkového počtu zákazníků, jelikož růst by 

ukazoval na pokles zákaznické spokojenosti. [4] 

Metodika měření spokojenosti 

Měření spokojenosti je nedílnou součástí každého podniku. Každá společnost by měla 

vědět, jak jsou zákazníci spokojeni s poskytovanou službou. Aby mohla splnit veškerá 

očekávání a přání zákazníků, je třeba si především zjistit, co zákazník od služby očekává a 
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následně vytvořit službu na míru. Všechny marketingové aktivity se soustřeďují na poznávání 

a uspokojování potřeb zákazníků. [5] 

Existují různé metody měření spokojenosti zákazníka a určení vyhovující metody 

zaleží na velikosti vzorku, finančních a technických možnostech organizace a typu trhu. [5] 

3.2 Marketing služeb 

3.2.1 Definování služby 

Sektor služeb je značně rozsáhlý. Představuje mnoho různých činností, od 

jednoduchých procesů po složité počítači řízené operace. Působí zde různé typy organizací, 

od jednotlivců přes malé firmy až po nadnárodní organizace, jakou jsou hotelové sítě (Hilton), 

mezinárodní cestovní kanceláře (FisherReissen) nebo auditorské a poradenské firmy. Služby 

vzhledem k jejich různorodosti lze dělit do několika kategorií. [10] 

Základní klasifikace služeb, provedená ekonomy Footem a Hattem, rozděluje služby 

následujícím způsobem: 

 Terciální: typickými zástupci zde jsou hotely, restaurace, holičství a kadeřnictví, 

kosmetické služby, prádelny a čistírny, opravy a údržba domácích přístrojů a 

domácností, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma a další domácí 

služby. 

 Kvartérní: zde se řadí doprava, obchod, komunikace, finance a správa. 

Charakteristickým rysem těchto služeb je usnadňování, rozdělování činností a tím i 

zefektivnění práce. 

 Kvinterní: příkladem je zdravotní péče, rekreace a vzdělávání. Hlavním rysem tohoto 

sektoru je, že poskytované služby své příjemce mění a určitým způsobem zdokonalují. 

[10] 

3.2.2 Vlastnosti služeb 

K rozlišení zboží a služeb se používá větší počet vlastností. Mezi nejběžnější 

charakteristiky služeb patří: nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost a 

vlastnictví. [10] 
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A) Nehmotnost 

Je nejcharakterističtější vlastností služeb, od ní se odvíjejí další vlastnosti.  Čistou 

službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před koupí prohlédnout a jen 

v málo případech ji lze vyzkoušet.  Nehmotnost služeb je příčinou, že zákazník obtížně 

hodnotí konkurující si služby, obává se rizika při nákupu služby, klade důraz na osobní zdroje 

informací a jako základ pro hodnocení kvality služby používá cenu. Tuto nejistotu se 

marketing služeb snaží překonat posílením marketingového mixu služeb o prvek materiálního 

prostředí. Producenti služeb se snaží o co největší zhmotnění nabízené služby. [10] 

B) Neoddělitelnost  

Patří mezi charakteristickou vlastnost služby. Služba je neoddělitelná od producenta 

služby.  Je produkována v jeho přítomnosti, to znamená, že zákazník se zúčastní poskytování 

služby, je tedy její neoddělitelnou součástí. Poskytovatel služby a zákazník se setkají v místě 

a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. 

Zákazník většinou nemusí být přítomen po celou dobu poskytování služby, ovšem existují 

výjimky např. ve zdravotnictví. Koupě služby a její neoddělitelnost od produkce má vliv na 

celkovou kvalitu služby. Neoddělitelnost služby je i příčinou častějšího vzniku lokálních 

monopolů poskytovatelů některých služeb, jelikož tato služba je něčím specifická nebo 

jedinečná. Neoddělitelnost služeb od poskytovatele má za následek, že zákazník se stává 

spolu producentem služby. [10] 

C) Heterogenita 

Souvisí především se standardem kvality služeb. Nehmotnost a heterogenita služeb 

vede k tomu, že služby se dají obtížně patentovat, většinou se lze setkat s franchisingem. 

Heterogenita služby znamená, že zákazník nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby, 

navíc si obtížně vybírá mezi konkurujícími si produkty a musí se často podrobit pravidlům 

pro poskytování služby, aby byla zachována její kvalita. Management proto musí reagovat 

stanovením norem kvality chování zaměstnanců a jejich výchovou a motivací, spolu 

s výběrem a plánováním procesů poskytování služeb. [10] 
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D) Zničitelnost 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat popřípadě vracet.  Znamená to, že pro danou chvíli jsou služby ztracené, zničené. To 

ovšem neznamená, že špatně poskytnuté služby nelze reklamovat, pouze v některých 

případech lze nahradit nekvalitní službu jinou kvalitní, popřípadě lze jako náhradu vrátit 

zaplacenou cenu služby nebo poskytnutí slevy z ceny. [10] 

E) Vlastnictví  

Při poskytování služby nezíská zákazník směnou za své peníze žádné vlastnictví, 

kupuje si pouze právo na poskytnutí služby. Tato vlastnost má vliv na konstrukci 

distribučních kanálů, kterými se služba dostává k zákazníkovi. Distribuční kanály jsou 

většinou přímo nebo velmi krátké. Management tak reaguje zdůrazněním výhod nevlastnění a 

možností substituce služeb za zboží. [10] 

3.2.3 Kvalita služeb 

Kvalita služeb je jednou z klíčových otázek marketingového řízení služeb. Význam 

neustále roste, společně s rostoucími nároky spotřebitelů. Při nehmotnosti a heterogenitě je 

kvalita služeb zároveň faktorem, který představuje významnou konkurenční výhodu určité 

služby a odlišuje ji tak od produktu konkurence. Kvalitu lze rozdělit na technickou a funkční. 

[10] 

Technická kvalita se vztahuje k měřitelným prvkům služby, které zákazník získává 

v průběhu své interakce. Jedná se o výsledek poskytované služby, např. stav automobilu po 

opravě. Hodnocení technické kvality služby mohou objektivně posoudit pouze odborníci nebo 

po uplynutí určitého časového období, proto se může zdát snazší. [10] 

Funkční kvalita služby se zabývá tím, jakým způsobem je služba poskytnuta. Vnímání 

této kvality je subjektivnější. Ovlivňuje ji mnoho ukazatelů, např. prostředí, ve kterém je 

služba poskytována, chování zaměstnanců, délka čekací doby a jiné. [10] 

Obě složky kvality mají vliv na image organizace, která má zpětně vliv na to, jaké 

očekávání zákazník spojuje se službou. Hodnocení kvality služby vzhledem k očekávání lze 

učinit pouze na základě dotazování. Hodnocení kvality se může lišit podle toho, zda 

očekávání spojené se službou je spíše vyšší nebo nižší kvality. [10] 
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3.2.4 Marketingový mix 

„Představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer utváří vlastnosti 

služeb nabízených zákazníkům.“ [10, s. 26] Původně se marketingový mix skládal ze čtyř 

prvků (4 P): produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace, pro služby se ovšem 

musel rozšířit o další 3 P, a to materiální prostředí, lidé a procesy. Souvisí to především 

s vlastnostmi služeb. Tímto výsledný mix je tvořen 7 P. 

A) Produkt 

Pod pojmem produkt je chápáno vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení 

hmotných a nehmotných potřeb. U čistých služeb se produkt popisuje jako určitý proces, 

často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem, který definuje službu, je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu 

produktů. [10] 

B) Cena  

Manažer, který rozhoduje o ceně, si všímá nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje (různých slev), úlohy ceny při snaze 

o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. Vzhledem 

k nehmotnému charakteru služby se cena stává významným ukazatelem kvality. 

Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika při tvorbě ceny. 

Veřejné služby nemají zpravidla žádnou cenu, popřípadě je jejich cena dotována. Z toho 

vyplývá, že organizace musí věnovat pozornost především nabídkové straně stanovení cen, 

tedy nákladům. [10] 

C) Distribuce 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě.  Souvisí 

s místní lokalizací či umístěním služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky 

služby. Služby souvisí s pohybem hmotných prvků, které tvoří součást služby. [10] 

D) Marketingová komunikace 

Každý poskytovatel služeb ví, že je pro něj nejdůležitější, když sami zákazníci mluví o 

jeho službách. Jedná se o ústní reklamu, která může vytvořit, ale i poškodit image 
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poskytovatele v očích veřejnosti. Je obecně známo, že pokud je zákazník se službou spokojen, 

tak to oznámí asi 4 až 5 svým známým, ovšem v případě nespokojenosti rozšíří tuto informaci 

až mezi 11 lidí. V dnešní době si poskytovatelé služeb nevystačí pouze s ústní reklamou, 

proto se musí naučit komunikovat se součastnými, ale i potenciálními zákazníky či širokou 

veřejností. Používá se tedy různých nástrojů komunikačního mixu. Mezi takové nástroje patří 

například reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations. [10] 

Reklama 

Reklama je placenou formou neosobní, masové komunikace, která je uskutečňována 

pomocí tiskových médií, rozhlasu a televize, reklamních tabulí, plakátů a výloh. Velikou 

výhodou reklamy je, že dokáže ovlivnit široké spektrum obyvatelstva. [10] Poskytovatelé 

zdravotní péče budou brzo používat sociální média jako Facebook a Twitter. [18] 

Podpora prodeje 

Podporu prodeje lze definovat jako soubor aktivit, které stimulují poptávku po službě 

prostřednictvím dodatečných podnětů. Pro zákazníka je tedy nákup přitažlivější pomocí 

prémií, slevových kupónů, výherních loterií, výstav a veletrhů a reklamních a dárkových 

předmětů. [10] 

Osobní prodej 

Osobní prodej je formou osobní komunikace s malým množstvím zákazníků. Cílem 

tohoto komunikačního nástroje je dosažení prodeje a vytvoření dlouhodobého pozitivního 

vztahu se zákazníkem. Tento nástroj je velice efektivním, jelikož se komunikuje přímo se 

zákazníkem a proto lze přizpůsobit chování tak, aby vyhovovalo zákazníkovi. [10] 

Public relations 

Public relations, známé také jako PR je neosobní formou stimulace poptávky po 

službách organizace publikováním pozitivních informací. Hlavním cílem PR je vytvářet 

kladné vztahy podniku s veřejností a vyvolat pozornost a zájem ze strany zákazníků. [10] 
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E) Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit službu dostatečně 

dříve, než ji spotřebuje. To má za následek zvýšení rizika při nákupu služeb. Materiální 

prostředí je svým způsobem důkazem o vlastnostech služby. Může mít mnoho forem – od 

vlastní budovy či kanceláře, ve které jsou služby poskytovány, po např. brožuru, která 

vysvětluje různé typy pojištění nabízených pojišťovacích společností. Důkazem o kvalitě 

služby může být i oblečení zaměstnanců, které je typické pro sítě organizací poskytující 

služby, letecké společnosti, hotely a jiné. [10] 

F) Lidé  

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníku spolu 

s poskytovateli služby – zaměstnanci. Právě proto se lidé stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Součástí procesu 

poskytování služby je zákazník, proto i on ovlivňuje její kvalitu. Organizace by se měla 

zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců.  Stejně tak by měla stanovovat 

určitá pravidla pro chování zákazníků. Obě hlediska jsou důležité pro vytváření příznivých 

vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci. [10] 

V každé organizaci existují 4 skupiny zaměstnanců v závislosti na tom, jaký mají 

vztah k marketingovému mixu a v jak častém jsou kontaktu se zákazníky. [15] 

 Kontaktní zaměstnanci jsou v častém nebo pravidelném styku se zákazníky a 

významně se podílejí na marketingových činnostech. Musí být zkušení v oblasti 

podnikových marketingových strategií, dobře vyškolení, motivovaní a připravení 

reagovat na potřeby a přání zákazníků. [15] 

 Koncepční zaměstnanci ovlivňují prvky marketingové strategie, ale do kontaktu se 

zákazníkem přicházejí jen zřídka. [15] 

 Obsluhující zaměstnanci se přímo nepodílí na marketingových aktivitách, ale 

přicházejí často do kontaktu s klientem. Předpokladem jsou dobré komunikační 

schopnosti. [15] 

 Podpůrní zaměstnanci nemají pravidelný kontakt se zákazníky, ani se příliš nepodílejí 

na marketingových činnostech. Svou podporu významně ovlivňují veškeré činnosti 

organizace. [15] 
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G) Procesy 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je 

důvod pro podrobnější zaměření na to, jakým způsobem je služba poskytována. Příkladem 

lidé, kteří musí čekat hodiny na vyřízení žádosti o přídavky na děti, jistě nejsou spokojeni 

s poskytovanou veřejnou službou nebo pokud nejsou žadateli o pojištění dobře vysvětleny 

výhody celého produktu, jejich srovnání s konkurenčními produkty, či mu není poskytnuta 

pomoc při vyplňování formuláře, není celý proces poskytování služby dobře zvládnut a 

zákazník tak odchází nespokojený. Podobně to platí u zbytečného čekání u lékaře, v restauraci 

apod. Je nutné proto, provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a 

postupně zjednodušit jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. [10] 

3.3 Marketing ve zdravotnictví 

Zdravotnictví patří mezi neziskové organizace, proto se marketing, který uplatňuje 

nezisková organizace, označuje jako neziskový marketing. Cílem marketingu neziskových 

organizací je služba zákazníkovi. Neziskový marketing se definuje jako každé marketingové 

úsilí, které vynakládají organizace či jednotlivci za účelem dosahování neziskových cílů. 

Marketing neziskových organizací musí být zaměřen na „vytvoření, udržení nebo změnu 

postojů a vztahů cílového publika k organizaci“. Nezisková organizace se neomezuje pouze 

na poskytování služeb, chce také, aby konečný spotřebitel jejich služeb nebyl pouhým 

uživatelem, ale i aktivním spolupracovníkem. [10] Zisk musí přinést noví klienti a zadavatelé. 

[17] 

Marketingový přístup v neziskovém sektoru vyžaduje zohlednění některých 

specifických rysů tohoto sektoru, které jsou: 

 ekonomické – marketing využívají organizace, které poskytují služby, myšlenky, 

programy apod., které nerealizují zisk, 

 sociální – marketing využívají instituce, jejichž posláním je uspokojit určité 

celospolečenské zájmy jako jsou boj proti drogám, boj proti kouření a jiné, 

 legislativní – marketing, který využívá soukromé i veřejné instituce. [10, s. 210] 

Cílový trh v neziskovém sektoru tvoří různé sociální skupiny, s nimiž musí marketingový 

manažer spolupracovat. Budou to například vlastní klienti, dodavatelé, vláda, úředníci, 

finanční trhy, výzkumné instituce, reklamní agentury, sponzoři, donátoři a veřejnost. [10]
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Vzhledem k vysoké návštěvnosti na gynekologicko-porodnickém oddělení, je velice 

důležité, aby se klientky cítily příjemně a byly se jmenovaným oddělením spokojené. 

Gynekologicko-porodnické oddělení a konkrétně porodnice je v Ostravě velmi vyhledávané. 

V současné době ovšem není známa míra spokojenosti klientek s nabízenými službami a 

s hodnocením jednotlivých 4 pododdělení. Proto je tato práce orientovaná na výzkum, který 

ukáže, jaké konkrétní změny a opatření by byly na tomto oddělení a čtyřech dílčích 

pododděleních vhodné. 

4.1.2 Definování cíle 

Hlavním cílem práce bylo zjistit míru spokojenosti klientek s nabízenými službami 

gynekologicko-porodnického oddělení. Zjistit, které z nabízených služeb využívaly, případně 

které služby by na oddělení uvítaly. Dále, zda byly klientky spokojeny se zaměstnanci a jejich 

chováním s vybaveností oddělení, moderností oddělení atd.  

Na základě analýzy těchto dat bylo možné vytvořit návrhy a doporučení, které mohou 

zvýšit atraktivitu oddělení pro současné a potenciální klientky. Návrhy mohou být předloženy 

patřičným lidem zastupující dané oddělení. Snahou bude odhalit slabá místa oddělení, jejichž 

náprava by dokázala přilákat nové klientky a udržet si klientky stávající. Cílem výzkumu 

bude identifikovat oblasti, které vykazují nižší spokojenost u klientek, pomocí porovnání 

důležitosti a spokojenosti jednotlivých faktorů na oddělení díky analýzy jednotlivých čtyř 

pododdělení. 

4.1.3 Plán tvorby marketingového výzkumu 

Typy údajů 

V bakalářské práci bylo čerpáno z primárních i sekundárních zdrojů. Primární data 

byla získána na základě marketingového výzkumu, prostřednictvím dotazníku, který byl 

klientkami na oddělení vyplňován písemně. Pro výzkum byl použit dotazník, který je rozdělen 

do několika části podle druhu pododdělení. Klientky se tak mohly vyjádřit pouze 
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k pododdělení, na kterém byly opravdu ošetřeny nebo hospitalizovány. Tento dotazník je 

uveden v příloze č. 3. 

Sekundární data, která byla při zpracování potřebná, byla čerpána z internetových 

zdrojů, ale také interních zdrojů nemocnice. 

Způsob sběru údajů 

Na základě marketingového výzkumu byla sesbírána primární data. Plánem bylo sběr 

dat vykonat v měsíci duben 2012. Před samotným dotazováním byla potřeba získat povolení 

od primáře oddělení a taky od vedení nemocnice. Údaje byly od klientek získány 

prostřednictvím písemného dotazování přímo na gynekologicko-porodnickém oddělení. 

Plánem bylo dotazníky umístit na pododděleních, konkrétně příjmová gynekologická 

ambulance, šestinedělí a gynekologické oddělení. Respondentkami byly přímo klientky 

gynekologicko-porodnického oddělení, které byly na tomto oddělení ošetřeny nebo 

hospitalizovány. Při sběru dat bylo využito techniky vhodné příležitosti, kdy byly dotazníky 

rozdány přímo na oddělení, kde se nacházely konečné respondentky. 

Dotazník 

Nástrojem výzkumu byl dotazník, který obsahoval 16 otázek. Všechny otázky byly 

otevřené nebo polootevřené. Bylo využito také škálových otázek, ve kterých klientky 

hodnotily jednotlivé faktory podle důležitosti a spokojenosti. Před samotným výzkumem 

proběhla pilotáž, díky které byl dotazník poupraven. 

Základní soubor tvořily klientky gynekologicko-porodnického oddělení bez žádného 

omezení věkem. Velikost výběrového souboru byla plánována na 100 respondentek. 

Dotazníky byly rozmístěny následovně: 30 dotazníků příjmová ambulance, 35 dotazníků 

oddělení šestinedělí a 35 dotazníků oddělení gynekologie. Za dotazníky byly zodpovědné 

staniční sestry jednotlivých pododdělení, které je rozdaly klientkám a následně je také 

sesbíraly. 

Harmonogram výzkumu 

V následující tabulce Tab. 4.1 je uveden časový harmonogram zpracování dílčích částí 

práce.  
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Tab. 4.1: Přehled časového harmonogramu 

ČINNOST OBDOBÍ REALIZACE (MĚSÍC ROKU 2012) 

  ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

Plán výzkumu X     

Tvorba dotazníku   X   

Pilotáž   X   

Sběr dat     X 

Analýza dat     X 

Vyhodnocení výsledků     X 

Návrhy a doporučení     X 

Zdroj: Autor 

4.2.  Realizační fáze 

Skutečná velikost souboru se od plánu vůbec nelišila. Bylo rozdáno 100 dotazníků a ty 

se také vrátily a mohly se vyhodnocovat. Tento bezproblémový průběh zajistily především 

staniční sestry, které klientkám či čerstvým maminkám odpověděly na jakékoli nejasnosti, 

které se dotazníku týkaly. Staniční sestry byly před samotným sběrem dat s dotazníkem 

seznámeny, proto se staly kompetentními osobami pro jejich rozdání i sběr. Na oddělení 

příjmové ambulance bylo rozdáno 30 dotazníků a na lůžkových odděleních šestinedělí a 

gynekologie 35 dotazníků. Dohromady tedy 100 dotazníků. Ochota klientek vyplňovat 

dotazník byla vysoká především na lůžkových odděleních, kde měli více volného času než na 

příjmové ambulanci. Na příjmové ambulanci vyplňovaly klientky dotazník během čekání na 

ošetření. 

Výzkum probíhal ve Vítkovické nemocnici a.s., konkrétně v pavilonu I na 

gynekologicko-porodnickém oddělení. Respondentkami byly klientky daného oddělení, které 

byly již na tomto oddělení ošetřeny či hospitalizovány. Tabulka Tab. 4.2 zobrazuje strukturu 

souboru na základě stanovených demografických charakteristik. 

 

 

 



37 

 

Tab. 4.2: Počty dotazovaných klientek podle demografických otázek v absolutních a 

relativních četnostech 

 Klientky oddělení 

Věk   

do 25 let 23 23% 

26 - let 38 38% 

36 - 45 let 18 18% 

46 - 55 let 14 14% 

55 let a více 7 7% 

Vzdělání   

základní 2 2% 

vyučena 19 19% 

středoškolské 55 18% 

vysokoškolské 24 24% 

Zdroj: Autor 

 

Podkladem pro vypracování analýzy byly dotazníky, které klientky vyplňovaly 

písemně přímo na oddělení gynekologicko-porodnickém ve Vítkovické nemocnici a.s. 

Analýza zachycuje zvlášť jednotlivé názory klientek na konkrétní pododdělení a to na 

příjmovou ambulanci, porodní sál, oddělení šestinedělí a oddělení gynekologie, kde hodnotily 

vybrané důležité faktory dle důležitosti spokojenosti. Hodnocení důležitosti se pohybovalo 

vždy na škále 1 – 5, kdy hodnocení 1 znamenalo, že je faktor velmi důležitý a 5, že je faktor 

zcela nedůležitý. Spokojenost se taktéž pohybovala na škále 1 – 5, kdy hodnocení 1 

znamenalo velmi spokojena a 5 velmi nespokojena. Výsledky ve spokojenosti byly dále 

převedeny na % podle vzorce: 

 

(4.1) 

S představuje spokojenost v %, n znázorňuje šíři škály, což je v tomto případě 5 a x 

značí průměrné hodnocení daného faktoru Na základě vysbíraných dotazníků a hodnocení 

důležitosti a spokojenosti konkrétních faktorů na jednotlivých pododděleních byly sestaveny 

poziční mapy. Každá poziční mapa je tvořena 4 kvadranty, kterými jsou faktory 

konkurenčních příležitostí, faktory marginálních příležitostí, motivátory a přeinvestované 

faktory. Střed pozičních map je určen podle průměrné důležitosti a průměrné spokojenosti 

zvlášť pro každé pododdělení.  
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K realizaci analýz byl použit program Microsoft Office Excel 2010, který sloužil pro 

sestavení pozičních map, tabulek, koláčových a sloupcových grafů, které znázorňují odpovědi 

klientek. 

S marketingovým výzkumem byly spojeny finanční náklady, které byly potřebné pro 

zahájení šetření. Jedná se o náklady na tisk dotazníků. Vynaložené náklady činily 150 korun 

českých. 
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5 Analýza spokojenosti klientů 

Výběrového šetření se zúčastnilo 100 klientek gynekologicko-porodnického oddělení. 

Lze tedy říct, že účast při vyplňování byla 100%. Žádný z dotazníků nebyl nesprávně vyplněn 

a všechny klientky pochopily otázky a škály v dotaznících. 

5.1 Rozhodnutí pro gynekologicko-porodnické oddělení 

Jakým způsobem se klientky dozvěděly o gynekologicko-porodnickém oddělení 

Vítkovické nemocnice a.s. a proč si jej zrovna vybraly, byla jednou z otázek. Mohly si vybrat 

z pěti možných odpovědí, kdy otázka byla polootevřenou a bylo možné zaznačit více 

odpovědí. Mezi jednotlivé odpovědi patřilo doporučení známých, vlastní zkušenost, 

doporučení lékaře, dostupnost a jiné, kde mohly klientky vepsat jinou odpověď. Jednotlivé 

odpovědi znázorňuje Obr. 5.1. Nejčastější odpovědí bylo doporučení známých a odpovědělo 

tak 40 % klientek, kdy lze tvrdit, že je využito ústní reklamy. V tomto případě se jedná o ústní 

reklamu pozitivní. Důležitá je i odpověď vlastní zkušenost, kdy takto odpovědělo 38 % 

klientek, což prozrazuje, že se klientky na oddělení vrací. Doporučení lékaře a dostupnost 

bydliště se lišily o 2 % odpovědí. Doporučení lékaře označilo 23 % respondentek a dostupnost 

bydliště 21 % respondentek. Odpověď jiné vyplnily 2 % klientek a vepsaly možnost Internet. 

Obr. 5.1: Důvody pro výběr oddělení gynekologicko-porodnického ve Vítkovické 

nemocnici a.s. 

  

Zdroj: Autor 
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V příloze č. 4 se nachází tabulka č. 1. Tato tabulka znázorňuje rozdíly odpovědí 

jednotlivých pododdělení. Hodnoty jsou vyjádřeny v absolutních a relativních četnostech. 

Rozdíly podle jednotlivých oddělení jsou minimální. 

Na příjmové ambulanci byly odpovědi následující. Doporučení známých označilo 

40 % respondentek, vlastní zkušenost 38 %, doporučení lékaře 23 %, dostupnost bydliště 

označilo 21 % respondentek a možnost jiné zaznačily 2 % klientek. 

Odpovědi u porodních sálů a oddělení šestinedělí jsou shodné, jelikož klientky, které 

šly do Vítkovické nemocnice rodit, byly hospitalizované na obou těchto odděleních. 

Doporučení známých označilo 32 % respondentek, vlastní zkušenost 34%, doporučení lékaře 

22%, dostupnost bydliště taky 22 % a odpověď jiné zaznačily 2 % respondentek. 

Na gynekologickém oddělení označilo doporučení známých 53,3 % respondentek, 

vlastní zkušenost 42,2 %, doporučení lékaře 24,4 %, dostupnost bydliště 17,8 % a odpověď 

jiné označilo 2,2 % klientek. 

5.2 Příjmová ambulance 

V dotazníku se nacházely 4 části, které byly orientované na konkrétní pododdělení. 

Část A zkoumala příjmovou ambulanci. Přes příjmovou ambulanci jsou přijaty všechny 

klientky gynekologicko-porodnického oddělení, proto tuto část zhodnotilo 100 respondentek. 

Hodnotily důležitost a spokojenost vybraných faktorů. Těchto faktorů bylo 7. Jedním z nich 

byla lokace oddělení v areálu nemocnice – tento faktor byl použit pouze u příjmové 

ambulance, jelikož toto oddělení si musí najít klientky v areálu nemocnice samy, pomocí 

orientačních tabulí a popisků. Na ostatní pododdělení jsou buď doprovázeny, nebo naváděny 

sestrami. Dalšími faktory byly orientace na oddělení, modernost oddělení, vybavenost 

oddělení, vstřícnost zaměstnanců, úroveň zdravotnických služeb a čistota na oddělení.  

Střed v poziční mapě byl určen na ose spokojenosti x na 83,75 % a na ose důležitosti y 

na 2 (viz Obr. 5.2). Hodnocení spokojenosti je v procentech, přepočteno dle vzorce (4.1) 

umístěného v metodice. Hodnocení významnosti je na škále 1 až 5, kde 1 je velmi důležité. 

Hodnocení spokojenosti je vyjádřeno v procentech, kdy 100 % značí největší spokojenost. 

V grafu se faktory lokace oddělení v areálu nemocnice, modernost oddělení, orientace 

na oddělení a vybavenost oddělení umístily v kvadrantu faktory marginálních příležitostí. 

Faktory marginálních příležitostí zobrazují faktory, které jsou pro zákazníky ne příliš důležité, 

a spokojenost s těmito faktory je relativně nízká. 

Ve kvadrantu motivátory se nachází vstřícnost zaměstnanců, čistota na oddělení 

a úroveň zdravotnických služeb, což je pro oddělení velmi pozitivním výsledkem. Tento 
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kvadrant znázorňuje faktory, které klientky hodnotily jako velmi důležité a zároveň jsou 

s nimi spokojeny. 

 

Obr. 5.2: Poziční mapa - Příjmová ambulance 

 

Zdroj: Autor 

 

V příloze č. 4, tabulce č. 2 se nachází hodnocení důležitosti a spokojenosti 

jednotlivých faktorů na příjmové ambulanci rozdělené podle věku klientek vzniklé tříděním 

druhého stupně. V této tabulce jdou vidět rozdíly v hodnocení jednotlivých faktorů rozdělené 

podle věku klientek. Rozdíly jsou vidět především u poslední věkové kategorie, kdy klientky 

označovaly, že jsou jednotlivé faktory méně důležité, než u ostatních věkových skupin. 

V příloze č. 4, tabulce č. 3 se nachází hodnocení důležitosti a spokojenosti 

jednotlivých faktorů na příjmové ambulanci rozdělené podle vzdělání klientek. Nejvíce byly 

s faktory spokojeny klientky se základním vzděláním. 

5.3 Porodní sál 

Hodnocení porodního sálu se nacházelo v části B. V této části klientky hodnotily 6 

faktorů podle jejich důležitosti a spokojenosti. Mezi tyto faktory patřilo orientace na oddělení, 

modernost oddělení, vybavenost oddělení, vstřícnost zaměstnanců, úroveň zdravotnických 
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služeb a čistota na oddělení. Tuto část vyplnilo 50 respondentek, což je 50 % z celého 

souboru. Tyto respondentky využily služeb porodnického sálu ve Vítkovické nemocnici a.s., 

proto byly kompetentními osobami pro hodnocení jednotlivých faktorů. Poziční mapa 

hodnocení je znázorněna v Obr. 5.3. Střed poziční mapy hodnocení faktorů porodního sálu 

byl určen na ose x na 89,5 % a na ose y na 1,8.  

Faktory orientace na oddělení, modernost oddělení a vybavenost oddělení se nachází 

ve kvadrantu faktory marginálních příležitostí. Tento kvadrant znázorňuje faktory, se 

kterými nejsou klientky příliš spokojeny a zároveň je hodnotí jako málo důležité. 

V motivátorech jsou úroveň zdravotnických služeb, vstřícnost zaměstnanců a čistota 

na oddělení. Je vhodné si tyto faktory ve zmíněném kvadrantu uchovat a to především úroveň 

zdravotnických služeb, se kterou jsou klientky velmi spokojeny a zároveň tento faktor hodnotí 

jako velmi důležitý. 

Obr. 5.3: Poziční mapa – Porodní sál 

 

Zdroj: Autor 
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5.4 Oddělení šestinedělí 

V části C klientky hodnotily důležitost a spokojenost faktorů na oddělení šestinedělí. 

Stejně jako u porodního sálu tuto část vyplnilo 50 respondentek. Většinou vždy, když klientka 

využije porodního sálu ve Vítkovické nemocnici a.s., tak je i hospitalizována na oddělení 

šestinedělí výše jmenované nemocnice. Klientky opět hodnotily faktory a to orientaci na 

oddělení, modernost oddělení, vybavenost oddělení, vybavenost pokojů, vstřícnost 

zaměstnanců, úroveň služeb, stravu na oddělení a čistotu oddělení, celkem tedy 8 faktorů. 

Střed poziční mapy hodnocení oddělení byl určen na ose x na 85,25 % a na ose y na 1,8.  

Faktory orientace na oddělení, strava na oddělení, modernost oddělení a vybavenost 

oddělení se nacházejí ve kvadrantu faktory marginálních příležitostí, jedná se o faktory 

s nižší důležitostí a spokojeností. Vybavenost pokojů se nachází na hranici kvadrantů 

přeinvestované faktory a motivátory.  

V motivátorech lze nalézt úroveň zdravotnických služeb, vstřícnost zaměstnanců a 

čistota na oddělení. Je vhodné si tyto faktory v kvadrantu udržet, jelikož zahrnuje faktory, 

které jsou velmi důležité a klientky jsou s nimi velmi spokojeny. Viz Obr. 5.4. 

Obr. 5.4: Poziční mapa – Oddělení šestinedělí 

 

Zdroj: Autor 
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Dále se v této části zkoumala doba hospitalizace na oddělení šestinedělí. Klientky 

měly možnost vybrat si ze tří odpovědí. Zda byly hospitalizovány 1 – 3 dny, 4 – 7 dní nebo 8 

dní a více. Nejčastější odpověď byla 4 – 7 dní a tuto odpověď zaznačilo 42 respondentek, tedy 

84 % z 50 vyplněných dotazníků. Odpověď 1 – 3 dny zaznačilo 6 % klientek a možnost 8 a 

více dní zakroužkovalo 10 % hospitalizovaných klientek. Na Obr. 5.5 se nachází koláčový 

graf, který znázorňuje 3 skupiny hospitalizovaných dnů a jednotlivé počty hospitalizovaných 

klientek vyjádřené v relativních četnostech. 

Obr. 5.5: Délka hospitalizace - oddělení šestinedělí 

 

Zdroj: Autor 

V příloze č. 4 se nachází tabulka č. 4, která znázorňuje jednotlivé hodnoty 

spokojenosti a důležitosti, které jsou rozděleny pomocí druhého stupně třídění dat. Tentokrát 

se odpovědi rozdělily podle počtu dní, kdy byly klientky hospitalizovány. Zajímavé je, že 

klientky, které byly na oddělení hospitalizovány 4 a více dní označují jednotlivé faktory za 

méně důležité, než klientky, které byly hospitalizovány 1 – 3 dny. Zároveň jsou klientky 

hospitalizované delší dobu s jednotlivými faktory méně spokojené, než krátkodobě 

hospitalizované klientky. 

5.5 Oddělení gynekologie 

V části D klientky hodnotily faktory podle důležitosti a spokojenosti na oddělení 

gynekologie. Mezi tyto faktory patří stejně jako u oddělení šestinedělí orientace na oddělení, 

modernost oddělení, vybavenost oddělení, vybavenost pokojů, vstřícnost zaměstnanců, 
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úroveň zdravotnických služeb, strava na oddělení a čistota na oddělení. Střed poziční mapy 

byl určen na ose x na 82,4 % a na ose y 2,2 (viz. Obr. 5.6). Část D vyplnilo 45 respondentek. 

Ve kvadrantu faktory marginálních příležitostí se nachází modernost oddělení a 

strava na oddělení. Kvadrant znázorňuje faktory, které jsou méně důležité a klientky jsou 

s nimi méně spokojené. 

V přeinvestovaných faktorech se nachází vybavenost pokojů, orientace na oddělení a 

vybavenost oddělení. Tento kvadrant znázorňuje faktory, které jsou hodnoceny jako méně 

důležité, ale klientky jsou s nimi velmi spokojeny. 

V motivátorech jsou vstřícnost zaměstnanců a úroveň zdravotnických služeb. Tento 

kvadrant je velmi kladný a je důležité si jednotlivé faktory v tomto kvadrantu udržet, jelikož 

jsou velmi důležité a klientky jsou s nimi velmi spokojené. 

Ve faktorech konkurenčních příležitostí je čistota na oddělení. Zobrazuje faktory, 

které jsou pro klientky velmi důležité, ale už s nimi nejsou tolik spokojeny. 

Obr. 5.6: Poziční mapa – Oddělení gynekologie 

 

Zdroj: Autor 
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Stejně jako u oddělení šestinedělí i zde je důležité, jak dlouho byly klientky 

hospitalizovány. Na oddělení gynekologie bylo nejčastější odpovědí 1 – 3 dny a odpovědělo 

tak 56 % respondentek. Viz níže Obr 5.7. 

Obr. 5.7: Délka hospitalizace - oddělení gynekologie 

 

Zdroj: Autor 

 V obrázku Obr. 5.8 je znázorněna poziční mapa hodnocení důležitosti 

a spokojenosti na oddělení gynekologie, podle doby hospitalizace na jmenovaném 

pododdělení, konkrétně 1 – 3 dny. Střed poziční mapy byl určen na ose x na 82,25 % a na ose 

y 2,2. 25 klientek odpovědělo, že byly hospitalizovány 1 – 3 dny. 

 Ve kvadrantu faktory marginální příležitosti se umístily faktory úroveň 

zdravotnických služeb a modernost oddělení. Zobrazují nízkou důležitost a spokojenost. 

V přeinvestovaných faktorech se nachází čistota na oddělení, strava na oddělení a 

vybavenost pokojů. Tyto faktory jsou hodnoceny jako méně důležité, ale spokojenost s nimi 

je vysoká. 

Mezi motivátory patří orientace na oddělení a vybavenost oddělení a do faktorů 

konkurenčních příležitostí patří vstřícnost zaměstnanců. Motivátory značí vysokou 

důležitost a spokojenost. 
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Obr. 5.8: Gynekologie – doba hospitalizace 1 – 3 dny 

 

Zdroj: Autor 

 V obrázku Obr. 5.9 se nachází poziční mapa pro gynekologické oddělení, konkrétně 

pro odpovědi, že byly klientky hospitalizovány 4 a více dní. Došlo ke sloučení dvou možností 

a to 4 – 7 dní a 8 a více dní. Takto odpovědělo 20 klientek. Střed poziční mapy byl určen na 

ose x na 82,6 % a na ose y na 2,2. 

 Ve kvadrantu faktory marginálních příležitostí se umístily následující faktory: 

úroveň zdravotnických služeb a modernost oddělení. Ukazuje faktory, které jsou méně 

důležité a klientky hodnotí, že s nimi nejsou příliš spokojeny. 

V přeinvestovaných faktorech je vybavenost pokojů a čistota na oddělení. Značí 

nízkou důležitost a vysokou spokojenost. 

Kvadrant motivátorů znázorňuje orientaci na oddělení a vybavenost oddělení. 

Motivátory jsou velmi důležité a klientky jsou s jednotlivými faktory velmi spokojeny. 

Vstřícnost zaměstnanců spadá do kvadrantu faktory konkurenčních příležitostí, 

který značí nízkou spokojenost a vysokou důležitost. 
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Obr. 5.9: Gynekologie – doba hospitalizace 4 a více dní 

 

Zdroj: Autor 

V poziční mapě pro 1 – 3 dny se nachází ve kvadrantu přeinvestované faktory i strava 

na oddělení, což znamená, že klientky, které byly hospitalizované 4 a více dní hodnotí méně 

kladně tento konkrétní faktor než klientky, které byly hospitalizované pouze 1 – 3 dny. 

Zvláštní je, že úroveň zdravotnických služeb se nachází u obou pozičních map ve kvadrantu 

faktory marginálních příležitostí. 

5.6 Péče o pacientky v případě bolesti 

Dalším zkoumaným faktorem bylo, zda personál včas reagoval na bolest, pokud ji 

klientka měla. Na tuto otázku mohla klientka odpovědět buď ano, ne, neměla jsem bolest a 

někdy. Na otázku, která se týká bolesti, opět odpovídají všechny respondentky. Tedy celý 

soubor, což je 100 respondentek. V Obr. 5.10 je znázorněn graf, na kterém jdou zřetelně vidět 

odpovědi klientek. Nejčastější odpovědí byla odpověď ano a to 68%, což je velice kladné, 

jelikož lze vidět, že pacienti nejsou personálu lhostejní. 
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Obr. 5.10: Reakce personálu na bolest klientek 

 

Zdroj: Autor 

V Obr. 5.11 se nachází graf, který vyjadřuje, jak hodnotily klientky reakci na bolest ze 

strany personálu. Graf je rozdělen na několik sloupců podle druhu oddělení. Je velmi kladné, 

že na každém pododdělení bylo většinovou odpovědí ano, že personál účinně a včas reagoval 

na bolest pacientek. Na příjmové ambulanci je odpověď ano 68 %, ne 4 %, neměla jsem 

bolest 17 % a někdy 11 %. Na oddělení šestinedělí a porodních sálech byly odpovědi shodné. 

Odpověď ano zaznačilo 56 % respondentek, ne 4 %, neměla jsem bolest 22 % a někdy 18 %. 

Na oddělení gynekologie byly odpovědi následující: ano 80 %, ne 10 % a neměla jsem bolest 

taky 10 %. 
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Obr. 5.11: Hodnocení reakce personálu na bolest podle typu pododdělení 

 

Zdroj: Autor 

5.7 Návrhy klientek na zlepšení 

Klientky se mohly vyjádřit k tomu, co by na oddělení zlepšily. Obr. 5.12 znázorňuje 

odpovědi respondentek. Kromě návrhů v dotazníku uvedených, se zmiňovaly o modernizaci 

oddělení a vybudování dětské novorozenecké JIP. 

Obr. 5.12: Návrhy na zlepšení služeb na gynekologicko-porodnickém oddělení 

 

Zdroj: Autor 
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V příloze č. 4 se nachází tabulka č. 5. Tato tabulka zobrazuje relativní četnosti 

jednotlivých odpovědí, co by na oddělení klientky rády změnily. Graf je rozdělen dle 

pododdělení na příjmovou ambulanci, porodní sál, oddělení šestinedělí a oddělení 

gynekologie. Odpovědi u porodního sálu a oddělení šestinedělí jsou shodné. Zajímavé je, že 

na příjmové ambulanci označilo odpověď chování sester celkově 80 % klientek.  
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6 Návrhy a doporučení na zvýšení spokojenosti 

Na základě analýzy dat a vyhodnocení výzkumu byly stanoveny níže určené návrhy pro 

gynekologicko-porodnické oddělení Vítkovické nemocnice a.s. Vycházelo se z pozičních 

map, kdy se vybraly faktory marginálních příležitostí a faktory konkurenčních příležitostí. 

Jsou navrhovány doporučení i pro kvadrant faktorů marginálních příležitostí pro případ, že by 

se tyto faktory staly důležitými a dostaly by se tak do kvadrantu konkurenčních příležitostí. 

6.1 Návrhy a doporučení pro příjmovou ambulanci 

Lokace oddělení v areálu nemocnice 

Úplně změnit lokaci příjmové ambulance gynekologicko-porodnického oddělení 

v areálu nemocnice by bylo příliš nákladné a složité. Proto by bylo vhodné soustředit se na 

správné navedení klientek na toto oddělení a to především prostřednictvím orientačních tabulí 

v areálu nemocnice. Tyto orientační tabule by se měly nacházet na dobře viditelných místech 

a měly by být dobře čitelné a přehledné. Jedná se ovšem o finančně velmi náročné změny. 

Orientace na oddělení 

Lepší orientace na oddělení lze dosáhnout umístěním směrových šipek, které klientky 

navádí na příjmovou ambulanci. Tyto ukazatele by měly být zřetelné, čitelné a dobře umístěné 

především ve vstupní hale pavilonu I, ve kterém se příjmová ambulance nachází. Před 

vstupem do pavilonu I by také měla být umístěna informační tabule. Tato tabule by 

znázorňovala, ve kterém patře se nachází jaká oddělení pro lepší orientaci klientů v pavilonu. 

Modernost oddělení 

Nemocnice by měla oddělení poskytnout finanční prostředky, pomocí kterých by se 

mohlo modernizovat, a tím by se případně zvýšila spokojenost s moderností oddělení. Mezi 

takové změny lze zahrnout výměnu lavic v čekárně, umístění obrazů a nové vymalování 

objektu. 
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Vybavenost oddělení 

 Do vybavenosti oddělení lze zahrnout modernizaci přístrojů a zdravotních nástrojů, 

pomocí kterých jsou klientky vyšetřeny, či ošetřeny. Tato modernizace by měla proběhnout 

především ve vyšetřovnách, které se na příjmové ambulanci nacházejí. 

6.2 Návrhy a doporučení pro porodní sály 

Orientace na oddělení 

Pro lepší orientaci klientek na oddělení zde lze využít lidského zdroje a to především 

porodních asistentek, které mají budoucí maminky na starosti. Tyto porodní asistentky by 

měly klientky doprovázet všude po oddělení porodních sálů a být jim stále nablízku v případě 

potřeby. Například pokud by si klientka chtěla zajít na toaletu, do sprchy atd. 

Modernost oddělení 

Modernosti oddělení lze dosáhnout novými cvičebními pomůckami pro rodící klientky 

např. nafukovací balóny. Dále mohou být na oddělení umístěny nové pohovky, aroma lampy, 

hudební terapie, pestré a pozitivní obrazy pro příjemné a uklidňující prostředí budoucích 

maminek. 

Vybavenost oddělení 

Lepší vybavenosti oddělení lze dosáhnout modernizací porodních lůžek a výměnou 

potřebných zdravotních nástrojů. 

6.3 Návrhy a doporučení pro oddělení šestinedělí 

Orientace na oddělení 

Lepší orientace lze dosáhnout větší angažovaností personálu, který by měl být 

maminkám vždy po ruce a měl by být schopen jim poradit, kde se co nachází. Na oddělení 

šestinedělí by také neměly chybět ukazatele. 
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Modernost oddělení 

Oddělení šestinedělí je již po celkové rekonstrukci. Přidáním obrazů a květin a např. 

výměnou povlečení na postele za modernější by se mohla spokojenost s moderností oddělení 

zvýšit. 

Vybavenost oddělení 

Zvýšení spokojenosti s vybaveností oddělení lze dosáhnout navýšením počtu 

odsávaček pro maminky a také výměnou zdravotních pomůcek za novější. 

Strava na oddělení 

Zvýšit spokojenost se stravou na oddělení bude velmi složité, jelikož maminky mívají 

po porodech určené diety, které musí striktně dodržovat. Možným impulsem pro vyšší 

spokojenost se stravou by mohl být výběr ze dvou jídel. V tomto případě by měly klientky 

možnost zvolit si pokrm ke konzumaci, který by i tak dodržoval přísná pravidla určené diety. 

6.4 Návrhy a doporučení pro oddělení gynekologie 

Modernost oddělení 

Zvýšení spokojenosti s moderností oddělení gynekologie lze dosáhnout celkovou 

rekonstrukcí výše zmíněného oddělení. Pomohlo by vybudování nových koupelen a toalet, 

výměna lůžek a ložního prádla za nové a modernější. Také zde by se mohly umístit nové 

obrazy, květiny apod. 

Strava na oddělení 

Strava na oddělení gynekologie je poměrně složitou záležitostí, jelikož klientky 

nemohou po operačních zákrocích konzumovat všechno jídlo a mají určené diety. Po 

ukončení této diety by bylo vhodné dát klientkám vybrat z více druhů jídel, tímto krokem by 

mohla být zvýšena spokojenost se stravou na oddělení gynekologie. 
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Čistota na oddělení 

Zvýšení spokojenosti s čistotou na oddělení lze dosáhnout najmutím většího množství 

uklízeček a také je třeba pravidelně kontrolovat odvedenou práci uklízeček, aby vše bylo 

uklizeno, tak jak by mělo. 

6.5 Návrhy klientek na zlepšení 

Klientky zmínily, že by uvítaly vybudování dětské JIP, jelikož v případě předčasného 

porodu musí Vítkovická nemocnice a.s. spolupracovat s fakultní nemocnicí v Ostravě, jelikož 

nemá vybavení a prostředky pro nedonošená miminka. 



56 

 

7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat spokojenost klientek na gynekologicko-

porodnickém oddělení Vítkovické nemocnice a.s. a navrhnout doporučení pro zvýšení 

spokojenosti klientek na oddělení.  

Pro zpracování byla použita primární i sekundární data. Pro získání primárních dat 

proběhl marketingový výzkum. Výzkum probíhal na základě dotazníků, které klientky 

vyplňovaly písemně přímo na oddělení gynekologicko-porodnickém. Dotazník obsahoval 4 

stěžení části, které se týkaly konkrétních pododdělení a to: příjmové ambulance, porodních 

sálů, oddělení šestinedělí a oddělení gynekologie. V těchto částech klientky hodnotily 

důležitost a spokojenost jednotlivých faktorů na oddělení. 

Na základě těchto dat byla provedena analýza, která odhalila nedostatky oddělení. 

Byly doporučeny návrhy a doporučení pro odstranění těchto nedostatků pro zvýšení celkové 

spokojenosti s faktory na odděleních. Mezi dobré výsledky lze určitě zahrnou vstřícnost 

zaměstnanců, jelikož výsledky tohoto faktoru byly na všech pododděleních velmi kladné. 

Věřím, že poznatky z výzkumu budou pro Vítkovickou nemocnici a.s. a konkrétně pro 

oddělení gynekologicko-porodnické přínosem. Celková spokojenost klientek na oddělení je 

velmi důležitá pro aktivní a prosperující chod nemocnice. 

Zanalyzované výsledky a výstupy z práce budou předloženy primáři oddělení MUDr. 

Marionu Mantičovi. 
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Příloha č. 1 - Ceník gynekologicko-porodnického oddělení 

Oddělení porodnicko-gynekologické  

Screening genetických vad v 11 – 14 týdnu těhotenství (platba při odběru 

krve) 

600,- Kč 

Ultrasonografické vyšetření na vyžádání 700,- Kč 

3D/4D zobrazení plodu – DVD nahrávka + 3x černobílé foto  

(20 - 27 týden těhotenství) 

850,- Kč 

3D/4D zobrazení plodu – DVD dohrávka 400,- Kč 

Fotografie – barevná 3D 200,- Kč 

Fotografie – černobílá UZ vyšetření 50,- Kč 

Prohlídka porodnice + odborná přednáška 50,- Kč/1 den 

Předporodní kurz psychoprofylaxe 5-6 lekcí / 2 hod. 550,- Kč 

VIP karta – rezervace porodu ve Vítkovické nemocnici 2 500,- Kč 

Účast u porodu – porod na porodním boxu 800,- Kč/1 osoba 

Účast u porodu císařským řezem 1 200,- Kč/1 osoba 

Epidurální analgezie 2 000,- Kč 

Nadstandartní pokoj – porodnické odd. 650,- Kč/1 osoba/1 den 

Dvoulůžkový nadstandartní pokoj – porodnické odd. 400,- Kč/1 osoba/1 den 

Pobyt rodinného příslušníka na nadstandartním pokoji porodnického odd. 500,- Kč/1 osoba/1 den 

Nadstandartní pokoj – gynekologické odd. 400,- Kč/1 osoba/1 den 

Pronájem TV přístroje 30,- Kč/1 den 

Výpis z dokumentace pro pojišťovnu 150,- Kč 

Postkoitální antikoncepce (pilulky Po) 600,- Kč 

Vyšetření před provedením interrupce 800,- Kč 

Interrupce do 8 týdnů těhotenství 2 100,- Kč 

Interrupce od 8 do 12 týdne těhotenství 2 400,- Kč 

 

Zdroj: [14] 



 

 

 

Příloha č. 2 – Rozdělení Pavilonu I 

Pavilon I 

Přízemí 

Příjmová ambulance gynekologicko-porodnického oddělení, odborné a příjmová ambulance, 

urologického oddělení, chirurgická a úrazová ambulance 

1. patro 

ARO a mezioborová jednotka intenzivní péče 

2. patro 

Oddělení šestinedělí, novorozenecké oddělení, sociální služby 

3. patro 

Gynekologické oddělení – pooperační, lůžkové oddělení, porodní sály 

4. patro 

Dětské oddělení – lůžková část 

5. patro 

Dětská JIP, operační sál gynekologie 

6. patro 

Urologická endoskopie, Anesteziologická ambulance 

Zdroj: [14] 

 



 

 

Příloha č. 3 - Dotazník 

Vážená slečno, paní, 

jmenuji se Michaela Valentínyová a jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy Báňské, fakulty 

Ekonomické, oboru Marketing a obchod. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce, jejímž cílem 

je zjistit spokojenost klientek na gynekologicko-porodnickém oddělení.  

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro účely tohoto výzkumu. 

Žádám Vás tímto o jeho vyplnění a předem Vám děkuji za Vaši pomoc. 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte sestře na oddělení. 

Vámi zvolené odpovědi prosím zakroužkujte, pokud není uvedeno jinak, stačí jedna odpověď. 

1. Využila jste již služeb na gynekologicko-porodnickém oddělení Vítkovické nemocnice a.s.? 
(pokud odpovíte ne, ukončete prosím vyplňování dotazníku) 

a) ano b) ne 

2. Na základě čeho jste se rozhodla pro oddělení gynekologicko-porodnické ve Vítkovické 
nemocnici a.s.? (můžete označit více odpovědí) 

a) doporučení známých 

b) vlastní zkušenost 

c) doporučení lékaře 

d) dostupnost bydliště 

e) jiné(doplňte)…………………………… 

 

NÁSLEDNĚ PROSÍM PROCHÁZEJTE JEDNOTLIVÉ ČÁSTI A, B, C, D. Tyto části se týkají jednotlivých 
oddělení. Prosím vyplňte všechna oddělení, na kterých jste byla ošetřena nebo hospitalizována. 

__________________________________________________________________________________ 

ČÁST A - PŘÍJMOVÁ AMBULANCE  

Pokud jste někdy byla hospitalizována či ošetřena na příjmové ambulanci, vyplňte prosím otázky 3 
a 4. Pokud jste zde nebyla ošetřena, pokračujte na část B. 

3. Ohodnoťte prosím následující faktory dle důležitosti u příjmové ambulance. U každého faktoru 
zakroužkujte číslo, jak je pro Vás důležitý.  

Hodnocení důležitosti: 1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité 

a) lokace oddělení v areálu nemocnice  1 2 3 4 5 

b) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

c) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

e) vstřícnost zaměstnanců    1 2 3 4 5 

f) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

g) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 



 

 

4. Ohodnoťte prosím následující faktory dle spokojenosti. U každého faktoru zakroužkujte číslo, 
jak jste s ním byla spokojena na příjmové ambulanci. 

Hodnocení spokojenosti: 1 – velmi spokojena, 5 – velmi nespokojena 

a) lokace oddělení v areálu nemocnice  1 2 3 4 5 

b) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

c) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

e) vstřícnost zaměstnanců    1 2 3 4 5 

f) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

g) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________ 

ČÁST B – PORODNÍ SÁL 

Pokud jste někdy rodila na porodním sále Vítkovické nemocnice a.s., vyplňte prosím otázky 5 a 6. 
Pokud jste zde nerodila, pokračujte na část C. 

5. Ohodnoťte prosím následující faktory dle důležitosti na porodním sále. U každého faktoru 
zakroužkujte číslo, jak je pro Vás důležitý.  

Hodnocení důležitosti: 1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité 

a) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

b) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

c) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vstřícnost zaměstnanců    1 2 3 4 5 

e) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

f) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

6. Ohodnoťte prosím následující faktory dle spokojenosti. U každého faktoru zakroužkujte číslo, 
jak jste s ním byla spokojena na porodním sále. 

Hodnocení spokojenosti: 1 – velmi spokojena, 5 – velmi nespokojena 

a) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

b) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

c) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vstřícnost zaměstnanců   1 2 3 4 5 

e) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

f) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________ 

ČÁST C – ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ 

Pokud jste někdy byla hospitalizována na oddělení šestinedělí, vyplňte prosím otázky 7, 8 a 9. 
Pokud jste nebyla hospitalizována, pokračujte na část D. 

 



 

 

7. Jak dlouho jste zde byla hospitalizována? 

a) 1 – 3 dny 

b) 4 – 7 dní 

c) 8 a více dní 

 

8. Ohodnoťte prosím následující faktory dle důležitosti na oddělení šestinedělí. U každého 
faktoru zakroužkujte číslo, jak je pro Vás důležitý.  

Hodnocení důležitosti: 1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité 

a) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

b) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

c) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vybavenost pokojů    1 2 3 4 5 

e) vstřícnost zaměstnanců    1 2 3 4 5 

f) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

g) strava na oddělení    1 2 3 4 5 

h) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

9. Ohodnoťte prosím následující faktory dle spokojenosti. U každého faktoru zakroužkujte číslo, 
jak jste s ním byla spokojena na oddělení šestinedělí. 

Hodnocení spokojenosti: 1 – velmi spokojena, 5 – velmi nespokojena 

a) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

b) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

c) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vybavenost pokojů    1 2 3 4 5 

e) vstřícnost zaměstnanců   1 2 3 4 5 

f) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

g) strava na oddělení    1 2 3 4 5 

h) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________ 

ČÁST D – GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 

Pokud jste někdy byla hospitalizována na oddělení gynekologickém, vyplňte prosím otázky 10, 11 a 
12. Pokud jste nebyla hospitalizována, pokračujte otázkou 11. 

10. Jak dlouho jste zde byla hospitalizována? 

a) 1 – 3 dny 

b) 4 – 7 dní 

c) 8 a více dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Ohodnoťte prosím následující faktory dle důležitosti na oddělení gynekologickém. U 
každého faktoru zakroužkujte číslo, jak je pro Vás důležitý 

Hodnocení důležitosti: 1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité 

a) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

b) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

c) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vybavenost pokojů    1 2 3 4 5 

e) vstřícnost zaměstnanců    1 2 3 4 5 

f) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

g) strava na oddělení    1 2 3 4 5 

h) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

 

12. Ohodnoťte prosím následující faktory dle spokojenosti. U každého faktoru zakroužkujte 
číslo, jak jste s ním byla spokojena na gynekologickém oddělení. 

Hodnocení spokojenosti: 1 – velmi spokojena, 5 – velmi nespokojena 

a) orientace na oddělení    1 2 3 4 5 

b) modernost oddělení    1 2 3 4 5 

c) vybavenost oddělení    1 2 3 4 5 

d) vybavenost pokojů    1 2 3 4 5 

e) vstřícnost ošetřujícího personálu   1 2 3 4 5 

f) úroveň zdravotnických služeb   1 2 3 4 5 

g) strava na oddělení    1 2 3 4 5 

h) čistota na oddělení    1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________ 

13. Pokud jste pociťovala bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno? 

a) ano 

b) ne 

c) neměla jsem bolest 

d) někdy 

14. Co navrhujete na oddělení porodnicko-gynekologickém zlepšit? (můžete označit více 
odpovědí) 

a) prostředí na pokoji 

b) strava 

c) sociální zařízení 

d) chování lékařů 

e) chování sester 

f) není nutné nic zlepšovat 

g)  jiné (uveďte):…………………………

15. Do které věkové kategorie patříte? 

a) do 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) 56 let a více 



 

 

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) vyučena 

c) středoškolské 

d) vysokoškolské 

e) jiné



 

 

Příloha č. 4 - Tabulky četností 

Tabulka č. 1: Důvody rozhodnutí pro zvolení gynekologicko-porodnického oddělení 

Vítkovické nemocnice a.s. rozděleno podle jednotlivých pododdělení 

  Příjmová ambulance Porodní sál Oddělení šestinedělí Oddělení gynekologie 

  A R A R A R A R 

doporučení známých 40 40% 16 32% 16 32% 24 53,3% 

vlastní zkušenost 28 38% 17 34% 17 34% 19 42,2% 

doporučení lékaře 23 23% 11 22% 11 22% 11 24,4% 

dostupnost bydliště 21 21% 11 22% 11 22% 8 17,8% 

jiné 2 2% 1 2% 1 2% 1 2,2% 
Zdroj: Autor 

Tabulka č. 2: Hodnocení důležitosti a spokojenosti na oddělení příjmová ambulance 

v závislosti na věku klientek 

Příjmové oddělení Věk 

  do 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 
55 let  
a více 

Faktory D S D S D S D S D S 

lokace oddělení v areálu nemocnice 2,6 2 3,2 1,9 2,9 1,9 2,6 1,6 3,4 1,1 

orientace na oddělení 2,1 1,8 2,5 1,8 2,1 1,9 2,4 2 3,4 1,1 

modernost oddělení 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,9 3,3 1,4 

vybavenost oddělení 1,7 1,6 2,1 1,5 2,2 1,8 2,4 1,9 3,6 1,7 

vstřícnost zaměstnanců 1,4 1,5 1,6 1,4 1,3 1,6 2,1 1,6 3 2,3 

úroveň zdravotnických služeb 1,3 1,5 1,6 1,4 1,2 1,5 2 1,6 2,4 2,1 

čistota na oddělení 1,5 1,5 1,7 1,4 1,2 1,6 1,9 1,6 2,3 1,6 
Zdroj: Autor 

 

Tabulka č. 3: Hodnocení důležitosti a spokojenosti na oddělení příjmová ambulance 

v závislosti na vzdělání klientek 

Příjmové oddělení Vzdělání 

  základní vyučena středoškolské vysokoškolské 

Faktory D S D S D S D S 

lokace oddělení v areálu nemocnice 2 2 3,1 1,5 2,7 1,9 3,1 1,9 

orientace na oddělení 1,5 1,5 2,9 1,6 2,2 1,9 2,4 1,9 

modernost oddělení 2 1 2,6 1,6 2,3 1,7 2 1,9 

vybavenost oddělení 1 1 2,7 1,8 2,1 1,7 1,8 1,5 

vstřícnost zaměstnanců 1 1 2,1 1,7 1,7 1,6 1,4 1,5 

úroveň zdravotnických služeb 1 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

čistota na oddělení 1,5 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,4 
Zdroj: Autor 



 

 

Tabulka č. 4: Hodnocení důležitosti a spokojenosti na oddělení šestinedělí v závislosti na 

počet hospitalizovaných dní 

Oddělení šestinedělí Počet hospitalizovaných dní 

  1 - 3 dny 4 - 7 dní 8 a více dní 

Faktory D S D S D S 

orientace na oddělení 1,3 1 2,4 1,8 3,6 1,8 

modernost oddělení 1,3 1 2,1 1,5 4,2 2,4 

vybavenost oddělení 1,3 1 1,9 1,8 3,4 2,8 

vybavenost pokojů 1,3 1 1,8 1,4 3 2,6 

vstřícnost zaměstnanců 1 1 1,2 1,3 2,2 1,8 

úroveň zdravotnických služeb 1 1 1,3 1,2 2,6 1,4 

strava na oddělení 1,7 1,7 2,1 2,2 2,6 3 

čistota na oddělení 1 1 1,2 1,2 1,8 1,2 
Zdroj: Autor 

 

Tabulka č. 5: Relativní četnosti návrhů klientek podle jednotlivých oddělení 

 

Zdroj: Autor 

 

 
příjmová ambulance porodní sál oddělení šestinedělí oddělení gynekologie 

prostředí na pokoji 16 % 22 % 22 % 11 % 

strava 43 % 54 % 54 % 33 % 

sociální zařízení 27 % 34 % 34 % 20 % 

chování lékařů 40 % 20 % 20 % 40 % 

chování sester 80 % 20 % 20 % 16 % 

není nutné nic zlepšovat 38 % 28 % 28 % 47 % 

jiné 50 % 60 % 60 % 40 % 


