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

počet 
odpovědí (%)

Časopis čtu po částech delší dobu
5 minut
15 minut
Časopis ani neprolistuji

2027
652
1097
263

50,17
16,14
27,15
6,51

2)  Archivujete časopis Tempus medicorum?

Ano
Ne
Pouze fragmenty (články, právní 
poradnu atd.)

672
2149
1217

16,63
53,19
30,12

3)  Pokud ano, uveďte důvod, proč časopis – nebo určité 
stránky – archivujete: (nepovinná otázka)

Jsou tam důležité materiály pro praxi; důležité informace 
stran práva ve zdravotnictví, nové zákony apod.; právní 
doporučení; sleduji řešení určitých problémů - je zajímavé 
i srovnání v průběhu času; vyjádření předních osobností 
k současným otázkám; sleduji vývoj a postoje politiků 
a vracím se k zajímavým článkům, odborným i právním; 
jedná se o články, které mne zaujaly, nebo o články 
které se týkají mé profese a rozšiřují můj obzor; důležité 
informace administrativní, profesní atd.
4)  Využil/a jste někdy informace z časopisu Tempus 

medicorum v praxi? (Nejen z oblasti medicíny, ale 
například i práva, atd.)

Ano
Ne

2918
1120

72,23
27,72

5) Pokud ano, uveďte příklad: (nepovinná otázka)

Odpovědi se týkaly především aplikace úhradové 
vyhlášky, právní poradny, založení s. r. o a převodu praxí, 
orientace ve způsobu úhrady péče, atd.
6)  Oceňujete časopis Tempus medicorum jako vhodný 

informační kanál s Vaší stavovskou organizací  
ČLK?

Ano
Ne
Ostatní

2939
888
211

72,75
21,98
5,22

7) Jak často navštěvujete webové stránky ČLK?

Každý den
1x týdně
2x za měsíc
1x za měsíc
Ostatní

14
154
269
1385
2216

0,35
3,81
6,66
34,28
54,85

8) Co na webových stránkách nejčastěji hledáte?

Aktuality; obecné informace; akce, testy; kontakty; 
diagnostické a kazuistické příklady; co aktuálně potřebuji; 
informace z oboru; data event. akcí; 
u aktuálních témat rozhovory na dané téma s politiky; 
ankety; novinky; inzeráty; vzdělávací programy. 

9)  Jste přispěvatelem, autorem textů otištěných v TM? 
Jinými slovy: Chápete Tempus medicorum jako možnou 
platformu pro publikování svých názorů?

Ano, občas (3 až 5 příspěvků ročně)
Ano, pravidelně (6 až 11 příspěvků 
ročně)
Ne, nikdy
Výjimečně (1 až 2 příspěvky ročně)

15
3

3825
195

0,37
0,07

94,68
4,83

10) Pokud přispíváte, proč? (nepovinná otázka)

Informace o činnosti komorového orgánu, personálie, 
výroční zprávy; osloveni kolegů lékařů svým názorem; 
rád bych přispíval, ale mnohdy jsou mé názory vyjádřeny 
jinými; mám potřebu, aby byl slyšen můj hlas; protože 
chci přispět ke zlepšení situace, prezentovat názor lékaře 
z terénu, z praxe; protože se chci s ostatními podělit o své 
názory a získané informace; opakovaně jsem psal redakci 
TM se žádostí o řešení problematiky kolem zrušené vyhl. 
č. 440/2001 Sb.

11) Pokud nepřispíváte, proč? (nepovinná otázka)

Spíše proto, že s příspěvkem „otálím“; nemám čas; 
časově nezvládám a k „posudkařině „ se nikdy nikdo 
nevyjadřoval, jako by tento obor neexistoval. Opakovaně 
jsem oslovoval některé členy, ale bez hmatatelného 
výsledku. Jsou ale v časopise zajímavé názory, pro které 
sleduji vývoj v jiných oborech a časopis čtu; časopis 
mi nepřipadá jako nestranný a je politicky orientovaný 
od doby Dr. Ratha; nejsem exhibitivní typ; při existenci 
internetu považuji vydávání časopisu za obsolentní. Za 
ušetřené peníze by bylo možno výrazně snížit platby 
členů!; nezájem; nemám takové ambice.
12)  Uvítali byste v časopise konkrétní téma nebo 

rubriku?
Ne, s podobou časopisu jsem spokojen
Ano, rád/a bych si přečetl/a o….

2958
1080

73,22
26,73

13) Váš věk je

20–30 let
30-40 let
40-50 let
50-60 let
60 let a více

323
884
969
1033
829

8,00
21,88
23,99
25,57
20,52

14) V jakém regionu působíte?

Respondenti působí napříč ČR, rozložení odpovídá 
přibližně statistice ÚZIS (2012).

15) Jaká je Vaše profesní odbornost?

Respondenti působí napříč lékařskými obory, rozložení 
odpovídá přibližně statistice ÚZIS (2012).

16) Jaký je Váš pracovní poměr?

Důchodce, mateřská dovolená
Soukromá praxe
Zaměstnanec
Zaměstnanec a soukromá praxe

302
989
2354
404

7,48
24,48
58,27
10,00

Časopis Tempus medicorum očima svých čtenářů 
on-line průzkum 20. 4. - 6. 6. 2014 

(v tabulce jsou uvedena kompletní čísla, která jsou oproti uzávěrce pro bakalářskou práci navýšena  
o odpovědi dalších cca 500 respondentů) 

Počet respondentů v době uzávěrky průzkumu pro bakalářskou práci: 3602 
Počet respondentů celkem po ukončení on-line průzkumu: 4049 

Muž: 1803; Žena: 2237 
Z technických důvodů vyřazeno: 9


