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Bibliografické zdroje

Primární zdroje I

1. Knihy (CD)
- monografie
- sborník
- disertační práce, 
- výzkumné zprávy

2. Periodika (elektronické časopisy)
- supplement
- separát
- souhrn – plný text

Primární zdroje II

Revizní a posudkové lékařstvíČesko-slovenská patologie / Soudní lékařství
Vnitřní lékařstvíČeskoslovenská fyziologie - do roku 2003
Transfuze a hematologie dnesČesko-slovenská dermatologie

Rozhledy v chirurgiiČeská stomatologie / Praktické zubní lékařství

Revue České lékařské společnosti 
J. E. PurkyněČeská revmatologie

Rehabilitace a fyzikální lékařstvíČeská radiologie
Praktický lékařČeská gynekologie
Pracovní lékařstvíČeská a slovenská psychiatrie
Otorinolaryngologie a foniatrieČeská a slovenská oftalmologie
Lékař a technika - do roku 2004Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Klinická onkologieČeské a slovenská gastroenterologie a hepatologie
Klinická biochemie a metabolismusČeská a slovenská farmacie
Hygiena - do roku 2003Časopis lékařů českých
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Central European Journal of Public Health - do roku 
2001

EndoskopieAnesteziologie a intenzivní medicína
Česko-slovenská pediatrieActa Chirurgiae Plasticae

Co vše máme k dispozici?

Bibliografické databáze
Medline

Embase

BMČ

Specializované databáze
Lékové

Obrazové

Bibliografické databáze umožňují
prohledávat databázi článků
časopisů a nalézt v ní dokumenty 
obsahující hledanou informaci.

Specializované databáze
obsahují konkrétní údaje z různých 
oblastí medicíny (seznamy léčiv, rtg
snímků, zdrojů pro výuku atd.)



Orientujeme se ve světě bibliografických informací
Brána k informacím (bi.cuni.cz) 
zpřístupňuje placené informační
zdroje hrazené Univerzitou Karlovou 
ale dostupné pouze z počítačů v síti 
UK.

bi.cuni.cz

Nahlížíme do největších bibliografických databází

Medline
ü Vytváří Národní lékařská knihovna v USA.
ü Zpracovává především anglicky psanou primární odbornou literaturu.
ü Zahrnuje cca 4800 časopisů.
ü Přístupná zdarma na: www.pubmed.com

Medline používá k indexaci článků
slovník MeSH (Medical Subject
Headings) - článku se přiřadí
standardizovaná klíčová slova – tzv. 
standardní deskriptory,  které sjednocují
synonyma.

Embase
ü Vydává nakladatelství Elsevier Science
ü Akcentuje více evropské odborné časopisy
ü Zahrnuje cca 4000 časopisů.
ü Je přístupná zdarma ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy ze 

stránek http://bi.cuni.cz, jinak je přístup placený. 

Co je doma, to se zvláště počítá

BMČ– Bibliographia Medica Čechoslovaca
üČeská bibliografická databáze, kterou vytváří Národní

lékařská knihovna (NLK) v Praze.
ü Je přístupná zdarma na stránkách http://www.nlk.cz/

obrázek

Pro indexaci článků používá stejný 
slovník jako Medline – MeSH, který 
byl v NLK přeložen do češtiny.

Hledání v polích – dále zpřesňujeme vyhledávání
Pole záznamu konkrétního článku

Důležitá pole:
DP – datum publikace
TI – název článku
PG – stránka
AU – autor
LA – jazyk
MH – klíčová slova – standardní deskriptory
SO – citace časopisu

http://www.pubmed.com
http://bi.cuni.cz
http://www.nlk.cz/


Standardizace klíčových slov v MeSH

Primární dokument Medline
klíčová slova autora – možná synonyma klíčové slovo - zástupce pro skupinu 

(standardní deskriptor) 

louis bar syndrom 
bar syndrome 
ataxia teleangiectatica ataxia teleangiectatica
louis bar disease
ataxia cerebellaris teleangiectasis

Hledáme kombinaci klíčových slov – malé cvičení z 
logiky

Pro kombinaci standardních deskriptorů se používají logické operátory:
ü AND
- vyhledá citace, které obsahují oba hledané výrazy současně

ü OR
- vyhledá citace, které obsahují kterýkoli z uvedených výrazů

ü NOT
- vyloučí z výběru citace obsahující nechtěný výraz 

Příklad: Získaná výduť aorty
Aneurysm AND Aorta NOT congenital

Píšeme správně citaci

Příjmení zkratka Křestního jména

Název článku.

Název časopisu.

Rok publikace Měsíc publikace;

Ročník (Svazek):Stránky.

Způsobů, jak citovat 
literaturu je velké množství. 
Nejvíce užívaným 
způsobem je citace podle 
Medline doplněná o ISSN 
(International Standard 
Serial Number) časopisu.

Chybí ISSN!

pták Fénix

WHISLER, Sandra. Problems of the current system of medical
publishing [online]. Washington: Association of Research Libraries, 
2001 [cit. 2001-08-25]. Dostupný na: <http://www.arl.org/scomm/>.

Specifikum internetu – informace se stále mění

http://www.arl.org/scomm/


Hledání tří ″nej ″
JCR – Journal of Citation Report

Stanovuje u časopisů impakt faktor - ″ kvalita časopisu ″
(poměrné číslo udávající citovanost (ohlas) článků daného časopisu 
v jiných časopisech)

Web of Science
Stanovuje ohlas na publikované práce - ″kvalita autora ″

Current Contents
Vyhledává nejaktuálnější informace, které lze získat (články přijaté v 
redakcích časopisů)

bi.cuni.cz

Impakt faktor – kriterium kvality časopisu
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0.131CZECH MATH J

0.292CZECH J PHYS

0.227CZECH J ANIM SCI
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0.348CHEM LISTY

0.037CESK SLOV NEUROL N

0.385CERAM-SILIKATY

0.605ACTA VIROL

0.053ACTA VET BRNO

České časopisy s IF Zahraniční časopisy s IF

21.225NAT REV NEUROSCI

21.329NAT REV GENET

21.350SURF SCI REP

21.713LANCET

22.355NAT BIOTECHNOL

22.837PHARMACOL REV

23.143ANNU REV NEUROSCI

24.695NAT GENET

24.831JAMA-J AM MED ASSOC

27.586NAT IMMUNOL

28.389CELL

31.223NAT MED

31.538ANNU REV BIOCHEM

31.853SCIENCE

32.182NATURE

32.695NAT REV IMMUNOL

32.771REV MOD PHYS

33.170NAT REV MOL CELL BIO

33.918PHYSIOL REV

36.557NAT REV CANCER

38.570NEW ENGL J MED

44.515CA-CANCER J CLIN

52.431ANNU REV IMMUNOL

Hledáme vlastnosti léku
www.aislp.cz

AISLP 
Informace o lécích v ČR a SR, databáze přístupná po jednoduché registraci

Medpix
Databáze s obrazovými informacemi a kazuistikami

Hledáme obrazovou dokumentaci
rad.usuhs.mil/medpix/

Jedna z nejdokonalejších 
zahraničních databází. Lze 
hledat podle různých aspektů, 
kupř. diagnozy, typu zobrazení
atd

http://www.aislp.cz


Národní lékařská knihovna v Praze

1.lékařská fakulta

2.lékařská fakulta

3.lékařská fakulta

IKEM-Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví-Praha

Národní knihovna ČR,Praha

SZÚ-Státní zdravotní ústav v Praze

IPVZ-Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví-Praha

Akademie věd ČR,Praha

Deutsche Zentral bibliothek für Medizin Köln

United States National Library of Medicine,Bethesda

Knihovny - přehled

Národní lékařská knihovna

Galén – Praha

Grada – Praha

Lékařská vydavatelství

Zahraniční vydavatelství

Dovozci literatury:

Minerva

Internetová knihkupectví:

Medsite Books on Medscape

Amazon 

Lékařská knihkupectví



Kupujeme novou knížku
Amazon http://www.amazon.com

Největší internetové knihkupectví pro 
všechny oblasti vědění, obsahuje 
údaje o ceně a dostupnosti, ale i 
recenze atd.
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Internetové zdroje

Zdravotnické portály a databáze

Karolinska

Medical Matrix

Typy vyhledávacích služeb

Vyhledávací služba:
podle způsobu indexování rozlišujeme vyhledávání podle: klíčových slov titulu – katalogy
plného obsahu kompletního dokumentu (fulltext) – vyhledávače

Katalog (rozcestník, directory): hierarchická struktura, hledání volbou hesel v menu (browsing). 
Nevýhoda: nezahrnuty vždy všechny zdroje 

Vyhledávač (search engine): hledání zadáním klíčového slova (searching). Nevýhoda: výsledek 
často rozsáhlý, nepřehledný

Obecné Specializované

http://www.amazon.com


České obecné vyhledávací služby

Zahraniční obecné vyhledávací služby

Cílené hledání na Internetu 
versus

„surfování“ a „chytání na udici“

Pokročilé vyhledávání Pokročilé vyhledávání, 
které je k dispozici ve 
většině vyhledávacích 
služeb obsahuje řadu 
prostředků k 
efektivnímu vyhledání
optimální informace



Siemens

Blahoš

Efektivita vyhledávání – optimální dokumenty
Rozdíly v seřazení nalezených informací

Karolinska Instituted‘s Library

http://kib.ki.se/tools/index_en.html
Švédský katalog tříděný podle 
hierarchie MeSH, včetně
důsledné systematiky nemocí. 
Větší prostor má i teoretická
medicína.

HON 
http://www.hon.ch

Švýcarský katalog spolu s 
fulltextovým vyhledávačem. 
Možnost hledat jen zdroje s 
certifikátem HONcode. Má i 
vlastnosti portálu-novinky, 
konference,obrazové
databáze

Zdravotnické vyhledávací služby

http://kib.ki.se/tools/index_en.html
http://www.hon.ch


Evaluace www stránek – východisko pro zkvalitnění
zdravotnických informací

Autorství, Datum
Neaktivní odkazy
Aktualizace

Věrohodnost

Vyhledávání
% dostupnosti 
Cizojazyčná verze

Funkce

Počet kroků – dotaz
Mapa sajtu

Navigace

Rychlost načtení
Chyby grafiky 

Prezentace

Úroveň prezentace informací
Hodnotící kritéria
Prezentace
Rychlost načtení
Chyby grafiky
Navigace
Počet kroků – dotaz
Mapa sajtu
Funkce
Vyhledávání
% dostupnosti
Věrohodnost
Autorství, Datum
Neaktivní odkazy
Aktualizace

Evaluace kritériem „Doba načtení“

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ZDN - Zdravotnické noviny

MediCentrum

Prameny zdraví

MediClub

DušeCZ.com & Esoterika.cz

Osud

Lékárna.cz

Centrum celostní medicíny

Doktorka.cz

Samoléčba.cz

Universum

ZDRAV.cz

Help24.CZ

Natura

s

Srovnání kvality „Seznam – Yahoo!“
test vybraných www stránek

0 10 20 30 40 50
Yahoo/Seznam  %

Špatné

Podprůměrné

Standardní

Výborné

Rankmed



Aspekty kvality internetové informace

1. Kvalita způsobu prezentace údajů - kriteria EU

2. Kriteria vnitřní kvality informací (aktuálnost, pravdivost atd)
a) Navštěvovanost

b) Loga kvality 

c) Věrohodnost

d) Citovanost

Navštěvovanost
Parametr hodnotící konkrétní zájem

– počet připojení uživatelů za den, měsíc apod. Tyto 
údaje eviduje kupř. služba Na vrcholu. Je využívána zvláště pro 
komerční účely – sledovanost zvyšuje hodnotu serveru zejména 
z hlediska reklamy

- audit návštěvnosti webových stránek služba TOPlist

Taktiky

Hříčky

Zdarma!

Neukončená
témata

Intuitivní realizace

Uvedení v omyl

Free Pic #1 | Free Pic #2 | Free Pic #3
Free Pic #4 | Free Pic #5 | Free Pic #6

This program has performed an illegal operation
and will be shut down unless you click here

X Close

Chcete mít úplnou kontrolu nad svou poštou? Odeslat
Seznam E-mail

Ano, chci 6

Rozvedená s vlastním bytem, plán elánu, hledá
mladšího muže. Vázat se nechci, zato ti ukážu

Fotografie               Ona hledá jeho – inzerát č. 412315

6

Využití E-marketingu - bannery

1. Sex 8. Games
2. Chat 9. Weather
3. Xxx 10. Penthouse
4. Playboy
6. Nude
7. Porno

Navštěvovanost 
– problematické kriterium kvality stránek

Navštěvovanost v Yahoo! 
– oficiální statistika nejnavštěvovanějších témat



Loga kvality

Uděluje švýcarský Health On the Net – mezinárodní
známka věrohodnosti zdravotnické informace. Zahrnuje i 
závazek autorů k dodržování pravidel seriózní publikace.

České národní logo – analogie předchozího. 

Vyznačuje v rámci svého seznamu odkazů americký 
katalog Medical Matrix (1-5 hvězdiček) podle kvality 
dokumentů.

U některých služeb jsou 
nejlepším zdrojům na základě
interní recenze přiřazovány různé
grafické symboly vyjadřující
kvalitu. Takto získané „značky 
kvality“ se pak objevují jako 
prestižní údaj na domovské
stránce takto ohodnoceného 
zdroje.

Citovanost
Jaký je ohlas na ostatním webu?

www.a

www.cuni.cz

citovaný server

citující servery

odkazy

www.b www.c
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www.citmed.cz Katalog informačních zdrojů
Ranking podle citovanosti

Webový Impakt faktor –
objektivizace kvality zdrojů

Věrohodnost

V rámci Internetu se lze setkat s nejrůznějšími formami 
nekvalitních informací, které jsou někdy těžko rozeznatelné, 
někdy však mohou mít charakter vysloveného šarlatánství. Ve 
většině případů je důvodem komerční motivace. 

http://www.cuni.cz
http://www.citmed.cz

