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U.S. National Library of Medicine 
http://www.nlm.nih.gov/ 

http://www.nlm.nih.gov/


MeSH – Medical Subject Headings 
https://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

 

• Tezaurus – řízený slovník termínů (deskriptorů). 

• Tyto deskriptory lze využívat při vyhledávání 

     literatury. 

• Tezaurus MeSH se používá při zpracování článků  

     z 5 400 biomedicínských časopisů. 

• Zpracovatel: U.S. National Library of Medicine. 

• Verze 2017 obsahuje 28 000 deskriptorů a  

     90 000 vstupních termínů. 

 



MeSH 



 
 

MeSH – FullWord vyhledávání  
https://meshb.nlm.nih.gov/search 

 
 

https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://meshb.nlm.nih.gov/search


MeSH – WordString vyhledávání 
Výsledky 



MeSH 
Záznam deskriptoru 



MeSH 
Záznam deskriptoru  - kvalifikátory 

 



MeSH 
Záznam deskriptoru  - stromová (hierarchická) struktura 



 
U.S. National Library of Medicine – katalog 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog


 
NLM katalog 

Bibliografický záznam 

 



MEDVIK 
http://www.medvik.cz/bmc/ 

 

• Portál buduje Národní lékařská knihovna v Praze. 

 

• Portál prohledává  

    - katalog NLK,  

    - digitální knihovnu NLK, 

    - databázi Bibliographia medica Čechoslovaca, jež 

      registruje českou bohemikální literaturu  

      z biomedicínských oborů.  

 



Medvik 
Bibliographia medica Čechoslovaca - BMČ 

• Bibliografická databáze zachycuje českou odbornou literatury 
z biomedicínských oborů (medicína, zdravotnictví a související 
obory). Obsahuje asi 900 000 záznamů. 

• Snaha o co největší úplnost. Roční přírůstek: 20 000 záznamů. 

• Do databáze je excerpováno průběžně asi 257 odborných 
českých periodik. 

• Od r. 1988 zachycuje také práce českých autorů publikovaných 
v zahraničí. 

• Databázi buduje Národní lékařská knihovna v Praze. 

• Vytvářena od r. 1947 (tištěná bibliografie). Postupně probíhá 
převod tištěných verzí BMČ do elektronické podoby. 

• Od r. 1978 používány deskriptory českého překladu MeSH. 

 



 
Medvik 

Vyhledávací možnosti 

 Lze používat  

 

    - operátory AND, OR a NOT, 

    - * rozšíření, 

    - ? zástupný znak, 

 

    - tezaurus MESH: výrazy lze zadávat v češtině i  

       angličtině. 

 

 



Medvik 
Základní vyhledávání – základní rešeršní pole 



Medvik 
Nápověda deskriptorů pro vyhledávání 



Medvik 
Výsledky 

 



Medvik 
Hledání výrazů z rejstříků 



Medvik 
Výběr termínů z nabídky 

S výrazy vybranými  
z rejstříků lze dále 
pracovat v pokročilém 
vyhledávání. 



Medvik 
Pokročilé vyhledávání - práce s rejstříky 



Medvik 
Pokročilé vyhledávání – vyhledávání ve vybraném poli 



Medvik 
Práce s výrazy vybranými v rejstřících a s operátory 



Medvik 
Možnost zpřesnění dotazu pomocí podhesel (kvalifikátorů)  



Medvik 
Pokročilé vyhledávání – vyhledané výrazy  

Vyhledané termíny se s počty výsledků objeví 
nad vyhledávacím polem. Lze s nimi vytvářet 
další dotazy pomocí operátorů. 

Možnost dalšího zpřesnění 
dotazu. 



Medvik 
Pokročilé vyhledávání - zpřesnění dotazu 

Tato vyhledávací maska pro 
zpřesnění formálních 
parametrů se otevře, pokud 
klikneme pod vyhledávacími 
poli na ,,Více“. 



Medvik 
Výsledky 

 
Výsledky lze prohlížet  či použít v dalším dotazu.  

 



Medvik 
Pokročilé vyhledávání – tvorba dotazu 

Zaškrtneme příslušné vyhledané výrazy a klikneme na zvolený operátor. 



Medvik 
Výsledky – možnost přenastavení výstupu 



Medvik 
Výsledky – zpřesnění dotazu pomocí faset 

Možnost 

zpřesnění 

dotazu 

Možnost 

zpřesnění 

dotazu 



Medvik 
Výběr výsledků do schránky (1) 



Medvik 
Výběr výsledků do schránky (2) 



Medvik 
Práce se schránkou 

Pokud si přejete 
vyexportovat záznamy 
dle platné ČSN ISO 
690, vyberte formát 
výstupu „Jiné formáty 

– Citace.com“.. 
 
(Jestliže vyberete jako 
výstupní formát ,,ISO690“, 
vyexportované záznamy 
neodpovídají zcela 
požadavkům ČSN ISO 690  
z r. 2011.) 



Medvik 
Export ve formátu Bibliomedica 



Medvik 
Záznamy vyexportované pomocí Citace.com 



Medvik 
Přístup k plným textům – Digitální knihovna NLK 

Plný text je volně 
přístupný, pokud: 
a) dílo už 

nespadá pod 
autorskoprávní 
ochranu, 

b) se jedná o dílo 
s otevřeným 
přístupem. 

Zdigitalizovaná díla 
podléhající 
autorskoprávní 
ochraně jsou 
přístupná pouze 
registrovaným 
uživatelům na 
počítačích v 
Národní lékařské 
knihovně v Praze. 



Medvik 
Bibliographia Medica Čechoslovaca - dostupnost 

Databázi Bibliografia medica Čechoslovaka je možné 
rovněž prohledávat prostřednictvím těchto portálů: 

 

1. Jednotná informační brána 

      http://www.jib.cz 

      České články 

2. Knihovny.cz 

      https://www.knihovny.cz/ 

 

http://www.jib.cz/
https://www.knihovny.cz/


 
NLK - vyhledavač SUMMON 

http://nlk.summon.serialssolutions.com/#!/ 

 

Summon umožňuje prohledávání online zdrojů  
(zejména placených databází). Zdroje s otevřeným 

přístupem jsou volně dostupné v plném textu.  
Plné texty z licencovaných databází jsou přístupné 
většinou pouze registrovaným uživatelům Národní 
lékařské knihovny v Praze. 

http://nlk.summon.serialssolutions.com/#!/


Slovenská lekárska knižnica 
http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/ 

• Bibliografická databáze. 

• Pokrývá slovenské a výběrově i některé české  

    časopisy od r. 1996 do současnosti (s určitými  

    výpadky).  

 

• Lze používat: 

    - uvozovky pro frázi, 

    - * pro pravostranné rozšíření. 

http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/
http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/
http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/
http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/
http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/


Slovenská lekárska knižnica 
Vyhledávací maska 



 
Slovenská lekárska knižnica 

Práce s rejstříky 
 



Slovenská lekárska knižnica 
Výsledky 



Slovenská lekárska knižnica 
Bibliografický záznam 



Slovenská lekárska knižnica 
Práce s vybranými záznamy (s košíkem) 



Slovenská lekárska knižnica 
Práce s vybranými záznamy – formát pro tisk 



ProQuest Health & Medical 
Complete  

• Licencovaná databáze – přístup pouze pro registrované 
uživatele MZK. 

• Možnost vzdáleného přístupu. 

• 1 500 titulů, z toho 1 300 přístupných v plném textu. 

• Umožňuje stahování několika plných textů do jednoho 
souboru. 

• Při vyhledávání lze používat: 

     - * neomezený počet znaků: pravostranné i levostranné   

           rozšíření, uvnitř slova, 

     - ? právě 1 znak, 

     - booleovské operátory. 

• Používat raději jiný browser než MSIE – zobrazení více 
možností v nabídkách. 

     



Přístup přes web MZK: 
http://www.mzk.cz/katalogy-atabaze/databaze 





ProQuest 
Výsledky 

Možnost zpřesnění dotazu a výsledků 



ProQuest 
Práce s vybranými záznamy 



ProQuest 
Náhled na bibliografický záznam 

 



ProQuest 
Abstrakt / detaily – začátek záznamu 

 



ProQuest 
Abstrakt / detaily  – konec záznamu 



ProQuest 
Pokročilé vyhledávání 

 

Možnost výběru polí a operátorů 



ProQuest 
Tezaury 

  
Deskriptory se mohou v obou tezaurech  
lišit. 
Příklad: 
ProQuest: heart attacks 
MeSH:      myocardial infarction 



ProQuest 
  Využití tezauru 

Kvalifikátory – možnost 
zpřesnění dotazu 

Možnost výběru a přenesení 
deskriptorů do vyhledávací 
masky 



ProQuest 
Výrazy vybrané v tezauru a přenesené do vyhledávací masky 



ProQuest 
Příkazový dotazovací jazyk – Command Line Search 



PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

• Umožňuje bezplatný přístup k 27 milionům 
bibliografických záznamů z biomedicínské 
literatury. 

• Obsahuje odkazy na plné texty dokumentů. 

• Některé dokumenty jsou přístupné bezplatně 
v plném textu. 

  





PubMed 
Výsledky 



PubMed 
Bibliografický záznam 



PubMed 
Pokročilé vyhledávání 

Rejstříky 



PubMed 
Pokročilé vyhledávání – využití rejstříku 



PubMed – tezaurus MeSH 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


Výběr termínu  

Otevření nabídky – možnost zpřesnění dotazu 



PubMed – tezaurus MeSH 
Záznam deskriptoru 

Možnost zpřesnění deskriptoru pomocí podhesla 



PubMed – tezaurus MeSH 
Výběr a přidání dalších termínů 

Po zadání všech vybraných  
termínů a operátorů lze 
zadat vyhledání literatury. 



PubMed – tezaurus MeSH 
Pokročilé vyhledávání 

Rejstříky 



PubMed Central 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 

• Repozitář časopiseckých článků a prací 
vzniklých za podpory NIH (National Institutes 
of Health) s bezplatným přístupem.  

 

• Obsahuje 4,3 mil. článků v plném textu.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


PubMed Central 
Základní vyhledávání 



PubMed Central 
Pokročilé vyhledávání 



PubMed Central 
Výsledky 



PubMed Health 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/ 

 

• Aplikace PubMedu pro informace z klinického 
výzkumu. 

• Informace pro spotřebitele a klinické lékaře. 

• Soustavné sledování klinického výzkumu od  

    r. 2003. 



PubMed Health 
 



PubMed Health 
Výsledky hledání 



NCBI – přehled zdrojů 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/all/ 

 



 
Free Medical Journals 

http://www.freemedicaljournals.com/ 

 • Portál pro bezplatný přístup k lékařským 
časopisům. 

• Více než 5 000 periodik ve fulltextové podobě. 

• Samotný portál neumožňuje vyhledávání 
jednotlivých článků. 

• Amedeo: http://www.amedeo.com/ 

    Bezplatná služba – týdenní zasílání informací  

    o nových článkách z vybraných časopisů. 

     

 

http://www.amedeo.com/


Free Medical Journals 

Lze zde hledat časopisy jako celek. 
Systém neumožňuje hledání 
jednotlivých článků.č 



 
FreeBooks4Doctors 

http://www.freebooks4doctors.com/ 

 

Bezplatný přístup k 368 učebnicím. 

http://www.freebooks4doctors.com/


PSOAR (nyní nefunguje) 
https://www.google.com/cse/home?cx=004661586693649773900:_2x3q90pcba&hl=en 

• PSOAR - Pharmaceutical Sciences Open Access 
Resources. 

• Aplikace Googlu pro vyhledávání informačních 
zdrojů s otevřeným přístupem z oblasti 
farmacie. 

• Hledání probíhá v periodikách a disertacích  

    i na webu (manuální výběr zdrojů). 

     

 

 



PSOAR (nyní nefunguje) 
Vyhledávání 



PSOAR (nyní nefunguje) 
Výsledky 



 
LIVIVO 

https://www.livivo.de/ 

 • Portál z  oblasti věd o živé přírodě (včetně 
zdravotnictví). 

• Vznikl v r. 2016 sloučením portálů MEDPILOT a 
GREENPILOT. 

• Poskytuje jednotnou rešeršní masku pro 
vyhledávání v 58 milionech záznamů z celé řady 
databází.   

• Provozovatel portálu: ZB MED Leibniz Information 
Centre for Life Sciences. 

• Zobrazení se může lišit dle nastavení prohlížeče. 

     



LIVIVO 
Vyhledávací možnosti 

• Lze používat operátory AND, OR a NOT - psát 
velkými písmeny. 

• Lze používat horní oboustranné uvozovky pro 
vyhledávání frází. 

• Znaky pro pravostranné rozšíření: 

    *    náhrada za 0 – neomezený počet znaků, 

    ?    Náhrada za 0 – 1 znak. 

 



LIVIVO 
Jednoduché vyhledávání 



LIVIVO 
Výsledky 

Možnost zpřesnění 
výsledků 



LIVIVO 
Bibliografický záznam 



LIVIVO 
Práce s vybranými záznamy 



LIVIVO 
Pokročilé vyhledávání 

Možnost volby operátorů a 
vyhledávacích polí 



LIVIVO 
Expertní vyhledávání 

Vyhledávání pomocí 
zkratek pro jednotlivá pole. 
Zkratky polí viz help. 

Vyhledávací historie 



 
BioMed Central 

http://www.biomedcentral.com/ 
 • Bezplatný přístup asi k 300 recenzovaným 

časopisům s otevřeným přístupem. 

• Pokročilé vyhledávání lze využít pouze po 
bezplatné registraci a přihlášení. 

• Správce portálu: BioMed Central Ltd, je 
součástí společnosti Springer 
Science+Business Media. 

 

 

 

 



BioMed Central 
Vyhledávání 



BioMed Central 
Přehledy časopisů: https://www.biomedcentral.com/journals 



BioMed Central 
Výsledky vyhledávání 



BioMed Central 
Bibliografický záznam 


