Dotazník
Vážení čtenáři,
Na konci loňského roku dovršil Bulletin FONS dvacet let své existence. Od dubna 1991, kdy vyšlo první
číslo, doznal obsah časopisu celou řadu změn, které byly přirozenou reakcí na vývoj oboru a jeho potřeby.
V roce 1997 začal bulletin vycházet v jiném formátu, ale také v nové grafické úpravě. Od prvního čísla
2007 pak FONS vychází v podobě v jaké ho znáte dnes - s novou obálkou a grafickou úpravou, ale zejména
s novým obsahovým uspořádáním.
Redakční rada, kterou nyní tvoří všichni koordinátoři rubrik, se přirozeně snaží o co nejkvalitnější a nejaktuálnější obsahovou náplň každého čísla. Obracíme se na vás proto s následujícím dotazníkem, cílem
kterého je vyhodnotit, jak se nám tato práce daří, ale také bychom získali nové náměty a postřehy z vašich
řad. Věnujte prosím malou chvíli ze svého času následujícím otázkám.
Dotazník můžete vyplnit on-line na adrese www.stapro.cz/dotaznik
nebo zaslat vyplněný písemně na adresu:
STAPRO s. r. o., Jan Adamec, Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Děkujeme vám

Dotazník čtenářům FONS

ze života oboru

Ohodnoťte známkou 1 – 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší):
1. Grafickou úpravu a členění do rubrik
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2. Doručování časopisu			
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3. Informační hodnotu, úroveň článků a jejich přínos pro vaší práci u rubrik:
Hodnocení 1 – 5
(1 = nejlepší, 5 = nejhorší)

Rubriku pročtu asi z x %
Uveďte číslo v rozsahu 0 – 100 %

Ze života oboru
IT technologie
Laboratorní technologie
Kvalita v laboratorní medicíně
Klinické aspekty
Informace z výboru, stanoviska
společnosti
4. Uveďte prosím, jaký typ článků je pro vás nejzajímavější:

5. Uveďte prosím, co podle vás která rubrika postrádá nebo čemu by se měla ve větší míře věnovat:

6. Postrádáte v bulletinu FONS některé téma, které by mělo být zařazeno jako samostatná rubrika
nebo kterému není ve stávajících rubrikách věnována pozornost?

7. Jsem (zaškrtněte jednu možnost):
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Laborant 		

VŠ nelékař		

Lékař		

Jiná kategorie

