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Roční zpráva o činnosti knihovny za rok 2014 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna 

Adresa:    Sokolská 54, 121 32 Praha 2  

IČ:     23825 

Datová schránka:   cr5q58 

Telefonní a faxové spojení:  Tel:  296 335 911 Fax:  296 335 959 

Adresa elektronické pošty:  nml@nlk.cz 

Webové stránky:   http://www.nlk.cz 

Otevírací hodiny:   pondělí-čtvrtek 9,00-19,00, pátek 9,00-18,00 

 

B) ZPŮSOB ZŘÍZENÍ 

Zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j. 16037/2001 
ze dne 1.8.2001 

Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

http://www.nlk.cz/
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C) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Stav k 31.12. 2014 

 

ŘEDITEL
sekretariát, personalistika

vnitřní audit

Odd. knihovních 

aplikací a digitalizace

Zdravotnické 

muzeum

OVI při MZ ČR

Odbor ekonomicko-provozní činnosti
Odbor knihovnicko-informačních služeb 

a komunikace

Odbor doplňování, zpracování a správy 

fondů

Ekonomické 

odd.

Odd. správy 

počítačové sítě 

a budov

Odd. 

informačních a 

speciálních 

služeb

Odd. 

dokumentových 

služeb

Odd. 

zpracování 

fondů

Odd. věcného 

popisu a 

tezauru MeSH

Odd. 

doplňování a 

správy fondů
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D) ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZPRACOVANÉ DO TABULEK 

Údaje jsou uváděné k 31.12. 2014, případně za rok 2014 (pokud není uvedeno jinak). 

 

Tab. 1   Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 3 6 9 9,78 

31 - 40 let 10 4 14 15,22 

41 - 50 let 4 20 24 26,09 

51 - 60 let 3 30 33 35,87 

61 let a více 6 6 12 13,04 

% 28,26 71,74   

Celkem 26 66 92 100 

 

Tab. 2   Celkový údaj o průměrných platech 

 Celkem 

Průměrný hrubý měsíční 

plat 

18 288 

 

Tab. 3   Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů 

 Počet osob 

Nástupy 8 

Odchody 7 

 

Tab. 4   Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 25 27,17 

do 10 let 23 25,00 

do 15 let 18 19,57 

do 20 let 15 16,30 

nad 20 let 11 11,96 

Celkem 92 100 

 

Tab. 5.   Jazykové znalosti zaměstnanců - V NLK není stanoven počet míst, pro která by byl stanoven 

kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. 
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E) ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

V rozsahu závazných ukazatelů organizační složky státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

správců kapitol, organizačních složek státu. 

 

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2014 v Kč: 

 

Objem výdajů 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutečnost 

% plnění  

k upr. rozpočtu 

Investice 0 1 639 185 1 639 185 100,00 

Neinvestice 40 231 680 42 370 262 42 454 541 100,00 

z toho mzdové prostředky 19 784 940 19 900 630 19 900 284 100,00 

   pojistné a příděl do FKSP 6 922 720 6 935 695 6 935 695 100,00 

   náhrady mezd za nemoc 95 000 95 000 95 000 100,00 

   neinv. výdaje EDS/SMVS 0 0 265 900 0,00 

     

Objem příjmů celkem 1 000 000 1 000 000 1 075 310 108,00 

z toho třída 4     

   pol. 4132     

   pol. 4135     

 

Národní lékařská knihovna vyčerpala rozpočtované neinvestiční výdaje ze 100,00  %.  

NLK nemá žádné prostředky na rezervním fondu.  

 

2. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích  

 v Kč: 1 905 175  

 z toho použití rezervního fondu: 

   přijaté pojistné náhrady: 

   čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:  1 905 175 

 

Ke zvýšení rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslím 4714 poukázáno v roce 2014 

 celkem: 0 

 

3. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích  

 v Kč: 1 947 211 

 z toho použití rezervního fondu:  

   přijaté pojistné náhrady:  

   čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:  1 947 211 
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4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů: 

Veškeré inventarizace provedené v roce 2014 v NLK byly bez závad.  

 

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazu Rozvaha: 

Nejsou. 

 

6. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty 

spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo jiné prostředky z fin. 

mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů 

programu nebo projektu: 

Nebyly přiděleny. 

 

7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2014 v Kč:  

NLK neobdržela v roce 2013 žádný sponzorský dar. 

 

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2014 v Kč: 

NLK žádný dar neobdržela. 

 

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12. 2014 celkem:  19 754 Kč 

Důvod neproplacení: Jedná se o faktury doručené po termínu stanoveném ČNB k podání příkazů 

k úhradě. 

 

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12. 2014 celkem: 0 Kč 

 

11. Přehled všech zálohových plateb na dodávky práce neinvestičního charakteru, které nebyly 

v hodnoceném roce (k 31.12.2014) realizovány, včetně zdůvodnění plateb: 

Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše 

záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 

 

Na účtu 314 eviduje NLK celkem částku 547 870,50 Kč. Jedná se o zálohy na energie celkem 

492 845,30 Kč a zálohy na předplatné časopisů celkem 55 025,20 Kč. 

 

12. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního charakteru, které nebyly 

v hodnoceném roce (k 31.12.2014) realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb: 

Žádné zálohové platby tohoto charakteru nebyly poskytnuty. 

 

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12. 2014 v Kč: 

Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí 25 346 Kč, jedná se o neuhrazené faktury vydané a 

vystavené v částce 24 614 Kč v roce 2014, v částce 672 Kč vystavené v roce 2013 a v částce 60 Kč 

vystavené v roce 2009.  
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14. Zásoby: 

Stav zásob k 31.12. 2014: 0 Kč 

 

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity 

Výdaje na zahraniční cesty celkem:     126 059 Kč 

 z toho zahraniční cesty v rámci grantů:  0 Kč 

 

16. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v roce 

2013:  

V roce 2014 proběhly v NLK následující kontroly: 

 

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven.                                                                                                 
Termín provedení kontroly: 10. 12. 2013 – zprávu NLK obdržela 15.1.2014. 

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ust. § 11 odst. 4 písm. 

a) zákona 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), poskytnutými Ministerstvem kultury, Maltézské 

náměstí 1, 118 11 Praha 1, z programu Veřejné informační služby knihoven na projekty 

„Elektronické a digitální zdroje a služby ve veřejných lékařských knihovnách“ (VISK 2), 

„Elektronické informační zdroje a služby ve veřejných lékařských a zdravotnických 

knihovnách“ (VISK 2), „Digitalizace vzácných tisků Národní lékařské knihovny“ (VISK 6) a 

„Reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu Národní 

lékařské knihovny V.“ (VISK 7).  

 

Závěr: Kontrola neprokázala neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu. 

Poskytnuté prostředky byly použity v souladu s účelem stanoveným v rozhodnutích o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012 a 2013 na jednotlivé projekty. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Termín kontroly: 19. 6 2014 

Předmět kontroly: investiční akce ident. číslo 235V022000101  „NLK Praha – sanace 

sklepních prostor“. 

Závěr: Na základě kontroly předložených dokladů a stavby nebylo shledáno žádné 

pochybení. 

Předmět kontroly: investiční akce ident. Číslo 235V022000801 „NLK Praha – 

vybudování informačního centra a temperování okapů“. 

Závěr: Na základě kontroly předložených dokladů a stavby nebylo shledáno žádné pochybení. 

 

17. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí 

V roce 2014 nebyl uskutečněn žádný bezúplatný převod majetku. 

 

18. Komentování čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem 

věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (zákon č. 500/1990 Sb.) 

NLK nevznikly žádné výše uvedené výdaje. 
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19. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech: 

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2014 odpovídají 

skutečnosti, a že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský 

výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti, a že veškeré příjmy a výdaje byly řádně 

proúčtovány, takže výkaz příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je 

správný. 

 

20. Použité účetní metody (podle § 7 odst. 3 až 5 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění): 

Použité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních 

směrnicích. 

 

21. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a 

pohledávek (§ 7 odst. 4, § 25 a § 26 zák. č. 563/1991 Sb.): 

Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách 

dle interní směrnice. 

 

22. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a 

výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a ze kterých) 

přínos jejich realizace: 

 

Akvizice elektronických informačních zdrojů v roce 2013 navazující na program VZ INFOZ 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v programu Informace – základ výzkumu (2013-

2017), schválený Usnesením vlády č. 389 ze dne 30.5.2012. 

Seznam projektů LR Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde NLK na základě smluv o 

spolupráci spolupracuje na realizaci projektů na využívání výsledku projektu - přístup do 

elektronických informačních zdrojů: 

 LR1308 Národní knihovna ČR (Academic Search Complete) 

 LR1301 Národní technická knihovna (Scopus) 

 LR1303 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (Nature) 

 LR1304 Vysoká škola ekonomická v Praze (ProQuest Complete) 

 LR1312 Univerzita Karlova v Praze (Medline, EMBASE 1974+, Evidence Based Medicine 

Reviews). 

 

Spolupráce s Knihovnou Akademie věd: 

ISI Web of Knowledge- vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal 

Citation Reports (Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.). 

 

Nákup elektronických informačních zdrojů v NLK: 

Dynamed 

CINAHL 
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EBSCO eBook Clinical Collection 

 

23. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku 

vedených v informačním systému programového financování. 

V roce 2014 byly v NLK realizovány/schváleny investiční akce: 

a) NLK Praha – obnova majetku ICT číslo SMVS: 235V021001001 – akce ukončena v roce 2014. 

Čerpaná částka dle neinvestiční bilance 265 990 Kč. Čerpaná částka dle investiční bilance 

328 727 Kč. 

b) NLK Praha – sanace sklepních prostor číslo SMVS: 235V022001001 – akce ukončena v roce 

2014. Čerpaná částka dle investiční bilance 1 377 186 Kč. 

c) NLK Praha – pořízení a obnova ICT 2014 číslo SMVS. 235V021001101 – akce bude 

realizována v roce 2015. Předpokládané náklady dle neinvestiční bilance 108 000 Kč a dále 

dle investiční bilance 477 000 Kč. 

d) NLK Praha – elektronické zabezpečení majetku NLK číslo SMVS: 235V02100102 – akce bude 

realizována v roce 2015. Předpokládané náklady dle investiční bilance 1 170 000 Kč. 

 

24. Dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, 

zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou 

návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla 

dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem 

jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány: 

NLK neposkytuje žádné dotace ani návratné finanční výpomoci. 

 

25. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z 

rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu 

nebo projektu: 

NLK neobdržela v roce 2014 žádné prostředky na programy a projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie. 
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F) SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM 

Činnost zdravotnických knihoven a informačních institucí včetně NLK je ovlivněna rozvojem 

informačních a komunikačních technologií. Knihovny musí reagovat na měnící se požadavky 

uživatelů, jako jsou např. nové internetové služby atp. Zdravotnické knihovny se musí snažit 

rozšířit své základní funkce, měly by klást důraz na celoživotní vzdělávání, vytvářet a zpřístupňovat 

digitální fondy, poskytovat nové služby typu hybridních knihoven (propojení tradičních služeb a 

elektronických informačních zdrojů), vytvářet příjemné a atraktivní prostředí pro studium i pro 

strávení volného času, posílit vzájemnou spolupráci mezi institucemi v národním i mezinárodním 

měřítku, zajistit vysokou kvalifikaci a profesionalitu vlastních pracovníků. 

 

Prezentace na zahraničních konferencích v roce 2014 se týkaly výše uvedených témat. Účast 

pracovníků NLK na těchto setkáních umožňuje sledování nových trendů a následně jejich aplikaci 

v práci NLK. Přínosem konferencí bylo také setkání pracovníků se zahraničními kolegy a konzultace 

konkrétních témat pro spolupráci. 

 

Ředitelka NLK je od 1.1.2012 členkou Council of European Association for Health Information and 

Libraries Association (EAHIL). 

 

NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na 

konferencích EAHIL a spolupracuje s Kanceláří WHO pro Českou republiku. 

 

Ředitelka NLK PhDr. Helena Bouzková a PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. byly členkami Programového 

výboru mezinárodní konference Inforum konané v květnu 2014 v Praze. 

 

Zdravotnické muzeum NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT). 
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G) ZAHRANIČNÍ CESTY PRACOVNÍKŮ NLK 

Název akce:  ELAG 2014: Lingering gold 

Pořadatel akce:  European Libraries Automation Group 

Místo konání:  Bath, UK 

Datum konání:  9.6.-13.6.2014 

WWW adresa:  http://elag2014.org/ 

 

Jména účastníků: Mgr. Filip Kříž – vedoucí oddělení knihovních aplikací a digitalizace NLK, Mgr. 

Ondřej Horsák – pracovník téhož oddělení. 

 

Název akce:  LIDA – Libraries in the Digital Age 2014 

Pořadatel akce:  University of Zadar 

Místo konání:  Řím, Itálie 

Datum konání:  15.6.2014 -20.6.2014 

WWW adresa:  http://ozk.unizd.hr/lida/ 

 

Jména účastníků: Mgr. Lenka Maixnerová – náměstkyně odboru doplňování, zpracování a správy 

fondů NLK a Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. – vedoucí oddělení specializovaných služeb NLK 

 

Název akce:  14th conference, EAHIL:  Divided we fall, united we inform 

Pořadatel akce  European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 

Místo konání:   Řím, Itálie 

Datum konání:  11.6.2014.-13.6.2014 

WWW adresa:  http://www.iss.it/eahil2014/ 

 

Jméno účastníka: PhDr. Helena Bouzková, ředitelka NLK a PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. – 

náměstkyně odboru knihovnicko-informačních služeb a komunikace NLK. 

 

http://elag2014.org/
http://ozk.unizd.hr/lida/
http://www.iss.it/eahil2014/
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H) ÚDAJE O PŘEVODU ÚSPOR ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DO REZERVNÍHO FONDU A 

ÚDAJE O PROSTŘEDCÍCH PŘEVEDENÝCH DO REZERVNÍHO FONDU V MINULÝCH LETECH A 

JEJICH POUŽITÍ V HODNOCENÉM ROCE 

V roce 2014 NLK nepřevedla žádné prostředky do rezervního fondu ani žádné prostředky 

z minulých let nevyužila.  

 

CH) PŘEHLED HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ A JINÝCH ČINNOSTÍ 

NLK nemá hospodářskou činnost. 

 

I) ÚDAJE O HLAVNÍCH SKUPINÁCH PŘÍJEMCŮ SLUŽEB ZPRACOVATELE, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ 

VÝSLEDKY JEHO PRÁCE 

Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2013 informační podporu rozvoje vědy a 

vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a 

zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních zdrojů 

z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních 

zdrojů poskytovala veřejné knihovnické a informační služby především zdravotnickému výzkumu, 

vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a 

plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. – zdraví pro všechny do 21. století 

zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra 

meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních služeb v oblasti medicíny a příbuzných 

oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím 

veřejné knihovnické služby ve zdravotnictví, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd, 

Národní knihovna, Národní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí. 

 

S pomocí moderních komunikačních a informačních technologií a služeb – Portál Medvik, Digitální 

knihovna NLK, Portál E-zdrojů a další nástroje pro správu a zpřístupnění online informačních zdrojů 

SerialsSolutions, a nástroje Summon™ , který představuje vyhledávací službu nové generace (tzv. 

"discovery service"), se poskytují uživatelům služby fyzicky i vzdáleně (remote access). Služba 

Summon umožňuje rychle vyhledávat, nalézt a zpřístupnit spolehlivé a důvěryhodné zdroje 

dostupné prostřednictvím NLK. Multiknihovní systém Medvik umožňuje kooperaci zdravotnických 

knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních knihovnických a informačních 

služeb v ČR i do zahraničí. Systém Medvik obsahuje data 12 lékařských knihoven celkem 7 institucí. 

Počet bibliografických záznamů aktuálně dosahuje 974 tisíc bibliografických záznamů a 198 tisíc 

autoritních záznamů. 

 

Portál Medvik umožňuje ucelenou prezentaci všech dostupných informačních zdrojů ve 

zdravotnictví a návazných knihovnických informačních služeb a poskytuje zdravotnické informace a 
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služby 24 denně 7 dní v týdnu po celý rok. Portál je orientován na dvě základní skupiny uživatelů: 

individuální a institucionální. Nástroje Portálu Medvik poskytují uživateli zajištění maximální 

dostupnosti potřebných informací v tištěné i autorizovaným uživatelům vzdálený přístup k 

licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím, online časopisům, e-books apod. 

Pro institucionální uživatele umožňuje portál zajištění kooperace v oblasti poskytování 

meziknihovních výpůjčních služeb, služby dodávání dokumentů a zejména kooperace knihoven na 

budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast zdravotnictví a související vědní 

obory. 

Základní statistické ukazatele knihovnicko-informační činnosti NLK 

Ukazatel Počet 

Počet knihovních jednotek 419 978  

Počet výpůjček celkem 88 114  

Počet titulů docházejících tištěných periodik 452  

Počet rešerší zpracovaných na pracovišti 3 759  

Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně 1 450  

Meziknihovní výpůjční služba z jiné knihovny 976  

Počet poskytnutých dokumentů prostřednictvím elektronického dodávání 

dokumentů (EDD) 414  

Počet zhotovených kopií v tištěné formě 51 259 

Počet vytvářených databází vědeckých lékařských informací 9  

Počet licencovaných elektronických zdrojů (EIZ) 17  

Počet zaregistrovaných uživatelů 

3 912 

3 912  

Rozsah úvazků zaměstnanců knihovnicko-informačního pracoviště k 31.12. 63,0  

Výdaje na knihovní fond v Kč 2 935 780 

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 31 260  

Počet hodin vzdělávacích akcí pro uživatele 169  

Celkový počet licencovaných online titulů časopisů 38 828 

Celkový počet licencovaných e-knih 4 742 

Celkový počet volných online titulů 57 063 

Celkový počet volných e-knih 2 670 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 327 
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Návštěvnost veřejných WWW rozhraní poskytovaných NLK 

Rozhraní Počet návštěv 

Portál a Katalogy Medvik 320 787 

Digitální knihovna NLK 16 272 

Stránky NLK 126 823 

  

  

Celkem návštěv za rok 2014 463 882 

 

NLK zabezpečila nákup a zpřístupnění odborné databáze CINAHL, a to včetně plných textů. Tento 

elektronický informační zdroj je určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky – zdravotní sestry. 

 

Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK – tvorba národní lékařské bibliografie BMČ 

v elektronické podobě, překlad amerického tezauru MeSH do české verze, metodická činnost, 

publikační činnost, spolupráce s Kanceláří WHO a další.  

 

V roce 2014 vycházela elektronická verze časopisu Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny (ISSN 1805-4005). Odbornou redaktorskou činnost zajišťovala Doc. MUDr. 

Jarmila Drábková, CSc. Titul je publikovaný v elektronické verzi na stránkách NLK. 

 

Oddělení vědeckých informací NLK zajišťovalo akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a 

zpřístupnění pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a další odbornou veřejnost. 

Digitální knihovna NLK 

V roce 2014 pokračovalo budování Digitální knihovny NLK (http://kramerius.medvik.cz). Digitální 

knihovna byla koncem roku převedena do open source systému Kramerius 4. 

Ke konci roku DK NLK obsahovala 896 171 stránek, 4 755 monografií a 212 periodik. 

Činnost Zdravotnického muzea NLK 

Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea. Pracovníci tohoto oddělení se 

podíleli na pořádání výstav např. ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi, 

zpřístupňovali sbírky odborné veřejnosti – pořádali prezentace pro střední a vyšší zdravotnické 

školy a další zájemce (např. z lékařských fakult). 

 

Zdravotnické Muzeum se v roce 2013 podílelo na řadě výstav a expozic.  

Výstavy s přímou účastí muzea: 

- Spolupráce na pořádání řady výstav spojených s projektem Velká válka 1914-2014.  

Moravské zemské muzeum: Domov za Velké války: Dopad válečných událostí na strádání civilního 

obyvatelstva v zázemí, 28.6.-31.12.2014; 

http://kramerius.medvik.cz/
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- Národní technické muzeum: Naše moře - Rakousko-uherské válečné námořnictvo, 4.6.-

30.11.2014 ; 

- Muzeum města Brna: Velká válka aneb začalo to v Sarajevu, 28.6.-30.11.2014 

- Severočeské muzeum v Liberci: Velká válka 1914-1918, 25.6.-9.11.2014; 

- Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici: Mit Gott für Kaiser und Vaterland, 

13.9.-20.11.2014; 

- Městské muzeum Jaroměř: Jaroměř - Josefov 1914 – 1918, 20.6.-14.9.2014. 

 

ZM zapůjčilo sbírkové předměty  na výstavu Bedřich Rozehnal: architekt, který změnil standard 

nemocničního prostředí (Útvar rozvoje hl. města Prahy na Staroměstské radnice, 13.11.2013-

30.3.2014); Čas zámořských objevů (Národní muzeum, 15.11.2013-14.9.2014). 

 

Zápůjčky byly prodlouženy na zámku v Blatné (J.E. Purkyně), stejně jako u dlouhodobých výpůjček 

na Universitě obrany v Hradci Králové a v Národním památkovém ústavu na zámku Libochovice.  

Muzeum se podílelo na přípravě výstavy Majestát smrti – nedílné a nezbytné součásti života, která 

byla plánována od listopadu 2014 v Národním muzeu v Praze (především doklady k epidemiím a 

pitvám). Vernisáž výstavy však byla opakovaně odložena, nyní se očekává v březnu 2015.   

 

ZM spolupracuje na přípravě výstavy k 90ti letému jubileu Výstavy zdravotnictví a hygieny v Hradci 

Králové, výstavy k dějinám cisterciáckého řádu v Čechách (bývalý klášter ve Žďáru nad Sázavou), 

výstavy k výročí založení České akademie věd a umění (Národní technické muzeum) a zřejmě i 

výstav k výročí konce 2. světové války (zatím v Jaroměři).  

  
Řadou zápůjček a konzultací jsme spolupracovali Českou televizí a filmovými produkcemi, na 
projektech ČT i natáčení filmů.  

Projekty VISK řešené NLK 

Pracovníci NLK se řešili projekty v programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby 

knihoven, které souvisejí s odbornými činnostmi NLK (digitalizace vzácných tisků, mimoškolní 

vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, reformátování restaurování dokumentů). 

 

VISK 2 - Elektronické zdroje a vyhledávací služby nové generace v knihovnicko-informačních 

službách ve zdravotnictví - řešitelka PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. 

 Získáno: 30 000 Kč 

 

VISK 7 - Reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu Národní lékařské 

knihovny VI. - řešitelka Mgr. Lenka Maixnerová. 

 Získáno: 49 000 Kč 

 

VISK 3 - Příprava knihoven systému Medvik na zapojení do centrálního portálu knihoven – přechod 

na formát MARC21 - řešitel Mgr. Filip Kříž. 

 Získáno: 100 000 Kč 



NLK - Roční zpráva o činnosti knihovny za rok 2014 16 

 

 

VISK 8b - Vytvoření nástrojů pro propojení knihovního systému DAWINCI s Centrálním portálem 

knihoven 2. fáze- implementace moje ID, Shibboleth, online platby- řešitel Mgr. Filip Kříž. 

 Získáno: 142 000 Kč 

 

VISK 9 - Analytické zpracování článků pro ANL- řešitelka Mgr. Lenka Maixnerová. 

 Získáno: 20 000 Kč 

 

Pracovníci NLK se podíleli na realizaci dílčích bodů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-

2015. 

Spolupráce NLK s odbornými společnostmi a sdruženími 

NLK a její pracovníci spolupracují s odbornými společnostmi a sdruženími: 

 Evropská asociace lékařských knihoven (EAHIL), 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP – Klub lékařských knihoven), 

 Sdružení knihoven ČR, 

 Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS J.E. Purkyně, 

 Česká informační společnost ČSVTS, 

 Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS J.E. Purkyně. 

 Konzultační skupina Reglek při NLK sdružuje zástupce regionů ČR. NLK vydávala statistickou 

ročenku – Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení 

České republiky za rok 2013, ze které jsou vybraná data předávána do Národní knihovny ČR. 
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Publikační činnost zaměstnanců NLK 

Lékařská knihovna 2014, 1-2, 3-4 

1. MAIXNEROVÁ, Lenka a Alena SMUTNÁ. Český překlad amerického tezauru Medical Subject 

Headings. Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/cesky-preklad-

americkeho-tezauru-medical-subject-headings.  ISSN 1804-2031. 

2. MAIXNEROVÁ, Lenka. České lékařské a farmaceutické časopisy 19. století ve fondu NLK. 

Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/ceske-lekarske-a-

farmaceuticke-casopisy-19-stoleti-ve-fondu-nlk. ISSN 1804-2031. 

3. JAROLÍMKOVÁ, Adéla.  Jak používat e-knihy v NLK. Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, 

č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-

knihovna/2014/19-1-2/jak-pouzivat-e-knihy-v-nlk. ISSN 1804-2031. 

4. HERCOVÁ, Jana. Josef Halla – 200 let od narození významné osobnosti domácí medicíny. 

Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/josef-halla-2013-200-let-

od-narozeni-vyznamne-osobnosti-domaci-mediciny. ISSN 1804-2031. 

5. PFEIFER, Ivan a Jana HERCOVÁ. Impaktované časopisy v zubním lékařství. Lékařská knihovna 

[online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: http://www.nlk.cz/publikace-

nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/impaktovane-casopisy-v-zubnim-lekarstvi. ISSN 1804-

2031. 

6. KRÝSL, Šimon. Lékařské časopisy a medicína Velké války. Lékařská knihovna [online]. 2014, 

roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-

knihovna/2014/19-1-2/lekarske-casopisy-a-medicina-velke-valky. ISSN 1804-2031. 

7. SOLOVÁ, Vladimíra. Zdravotnické knihovny a informační střediska ČR v roce 2013. Lékařská 

knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/knihovny_2013. ISSN 

1804-2031. 

8. KRÝSL, Šimon. Zdravotnické muzeum ke 100. výročí začátku 1. světové války. Lékařská 

knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/zdravotnicke-muzeum-

ke-100-vyroci-zacatku-1-svetove-valky. ISSN 1804-2031. 

9. LESENKOVÁ, Eva. PhDr. Hana Kovalčuková - Historik ve službách knihovny. Lékařská knihovna 

[online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: http://www.nlk.cz/publikace-

nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/hana-kovalcukova. ISSN 1804-2031. 

10. TRUKSOVÁ, Jarmila. Neuvěřitelná dobrodružství doktora Glyknera na Kamčatce... Lékařská 

knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 30.7.2015]. Dostupný z: 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/neuveritelna-

dobrodruzstvi-doktora-glyknera-na-kamcatce. ISSN 1804-2031. 

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/cesky-preklad-americkeho-tezauru-medical-subject-headings
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/cesky-preklad-americkeho-tezauru-medical-subject-headings
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/ceske-lekarske-a-farmaceuticke-casopisy-19-stoleti-ve-fondu-nlk.%20ISSN%201804-2031
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/ceske-lekarske-a-farmaceuticke-casopisy-19-stoleti-ve-fondu-nlk.%20ISSN%201804-2031
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/jak-pouzivat-e-knihy-v-nlk
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/jak-pouzivat-e-knihy-v-nlk
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/josef-halla-2013-200-let-od-narozeni-vyznamne-osobnosti-domaci-mediciny
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/josef-halla-2013-200-let-od-narozeni-vyznamne-osobnosti-domaci-mediciny
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/impaktovane-casopisy-v-zubnim-lekarstvi
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/impaktovane-casopisy-v-zubnim-lekarstvi
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/lekarske-casopisy-a-medicina-velke-valky
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/lekarske-casopisy-a-medicina-velke-valky
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/knihovny_2013
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/zdravotnicke-muzeum-ke-100-vyroci-zacatku-1-svetove-valky
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/zdravotnicke-muzeum-ke-100-vyroci-zacatku-1-svetove-valky
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/hana-kovalcukova
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/hana-kovalcukova
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/neuveritelna-dobrodruzstvi-doktora-glyknera-na-kamcatce
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-1-2/neuveritelna-dobrodruzstvi-doktora-glyknera-na-kamcatce
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11. TRUKSOVÁ, Jarmila. Sport a BMČ. Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 1-2 [cit. 
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[poster]. Roma, Istituto Superiore di Sanita, 2014, s. 128.  
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J) ODKAZY NA INFORMACE O ORGANIZACI ZVEŘEJNĚNÉ JINÝM ZPŮSOBEM 

Průběžně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách www.nlk.cz, činnost 

NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i mezinárodních konferencích 

(Medsoft 2014, EAHIL konference 2014) a také je obsahem časopisu Lékařská knihovna - časopis 

pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává. ISSN časopisu je 

1804-2031 a je vydáván v elektronické verzi.  

 

K) INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Podle citovaného zákona nebyly podány do NLK žádné žádosti o informace a nebyla vydána 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání proti rozhodnutí a nebyly vydány žádné rozsudky soudu 

ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o zamítnutí žádosti o poskytnutí 

informace. Také nebyly vyřizovány žádné stížnosti vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

 

V Praze dne 30.5. 2015 

PhDr. Helena Bouzková – ředitelka NLK 

Ing. Kateřina Žďárská – náměstkyně odboru ekonomicko-provozní činnosti NLK 

 

http://www.nlk.cz/

