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AKTUALIZACE MESH 2016 
Zásadních změny pro indexaci 

DESKRIPTORY 

Seznam nových deskriptorů (anglicky) 

Smazané deskriptory v aktualizaci 2016 a co za ně použít 

smazaný deskriptor použít deskriptor 

Vertebrate Viruses viry 

Intervention Studies klinické zkoušky (publikační typ) 

Intensive Care péče o pacienty v kritickém stavu 

Health Food *** biopotraviny 

Black Pepper Piper nigrum 

Asclepiadaceae Apocynaceae 

Acanthopanax Eleutherococcus 

Pygeum Prunus africana 

Pharmacological Processes farmakologické jevy 

Mental Disorders Diagnosed in Children neurovývojové poruchy 

 

*** U této změny oddělení VEP podalo v lednu 2016 návrh do Bethesdy s výhradou ke vhodnosti 

smazání deskriptoru HEALTH FOOD (ZDRAVÉ POTRAVINY) a s odůvodněním, že všechny „zdravé“ 

potraviny nemusí být „bio“. Podle interní domluvy VEP se tematika zdravých potravin indexuje 

základním vzorem indexace POTRAVINY + ZDRAVÉ CHOVÁNÍ. 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/2016/download/NewHeading2016.pdf
http://www.medvik.cz/link/D014780
http://www.medvik.cz/link/D016430
http://www.medvik.cz/link/D003422
http://www.medvik.cz/link/D058870
http://www.medvik.cz/link/D029222
http://www.medvik.cz/link/D029062
http://www.medvik.cz/link/D028001
http://www.medvik.cz/link/D000068218
http://www.medvik.cz/link/D000069437
http://www.medvik.cz/link/D065886


Publikační typy 

V MeSH 2016 přibyly tyto 4 publikační typy: blogy, grafický román, klinická studie, reklama 

veřejných služeb. Vhodný pro indexátory je pouze PT klinická studie. 

(Podrobněji k tomuto publikačnímu typu – viz dále část PUBLIKAČNÍ TYPY). 

PODHESLA 

V aktualizaci MeSH-CZ 2016 bylo smazáno podheslo DU – diagnostické užití. (Podrobněji k tomuto 

podheslu – viz dále část PODHESLA). 

 

SCRs (SUPPLEMENTARY CONCEPT RECORDS) 

V MeSH 2016 bylo 150 záznamů nejvíce předepisovaných léčiv dříve uvedených v SCRs povýšeno na 

deskriptory (např. bevacizumab již není třeba vyhledávat v SCRs, ale existuje jako deskriptor). Jde 

o velmi vítanou změnu, která značně usnadní a urychlí indexaci. 

 

Podrobněji o dalších změnách v aktualizaci MeSH 2016: 

Seznam důležitých změn (anglicky) 

https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/o-zmenach-a-novinkach-mesh-2016-z-pohledu-indexacni-

praxe-nlk/. 

 

ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 
 

anatomie srovnávací x srovnávací studie 

Deskriptor ANATOMIE SROVNÁVACÍ pro srovnávací studia živočišných struktur stejných orgánů a 

částí. Nikoli jako náhrada pro porovnání dvou či více anatomických konceptů, kdy se užije PT 

SROVNÁVACÍ STUDIE, od kterého je třeba tento deskriptor rozlišovat. 

 

biopotraviny x tematika „zdravá strava, zdravé potraviny“. 

Pro zdravou stravu, zdravé potraviny použít deskriptory POTRAVINY + ZDRAVÉ CHOVÁNÍ. 

 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=557538&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=555688&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=556251&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=569926&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=569926&type=3
http://www.medvik.cz/link/D000068397
https://www.nlm.nih.gov/mesh/2016/download/TermChange2016.pdf
https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/o-zmenach-a-novinkach-mesh-2016-z-pohledu-indexacni-praxe-nlk/
https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/o-zmenach-a-novinkach-mesh-2016-z-pohledu-indexacni-praxe-nlk/
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=556755&type=3
http://www.medvik.cz/link/D003160
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=569462&type=3


celulitis x pojem „celulitida“ 

Pro pojem celulitida (pomerančová kůže) neexistuje deskriptor, MeSH navádí na deskriptory 

OBEZITA 

TUKOVÁ TKÁŇ 

dále dle obsahu a potřeb článku můžeme užít deskriptory  

NEMOCI POJIVA 

SUBKUTÁNNÍ TUK 

POJIVOVÁ TKÁŇ 

(příp. další) a s adekvátními podhesly. Rozhodně však užijeme klíčová slova 

653: celulitida  

653: pomerančová kůže 

příp. sýrová kůže či jiná dle potřeb článku. 

Výstižné vysvětlení terminologických nesrovnalostí v souvislosti s celulitidou nalezneme na 

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/07/08.pdf. 

 

dávkové mechanismy x farmakoterapeutická tematika. 

Tento zavádějící deskriptor se vyskytuje pouze v kategorii N – Zdravotní péče. Je používán např. 

v kontextu finančních příspěvků na péči. Nepoužívat v souvislosti s léky a jejich způsoby aplikace. 

K lékům a farmakoterapeutické problematice se vztahují zejména podheslo aplikace a dávkování, 

příp. další deskriptory. 

(Poznámka: V rámci překladu MeSH se plánuje výstižnější překlad deskriptoru DÁVKOVÉ 

MECHANISMY. V tomto kontextu pozor i na deskriptor DÁVKY STIMULUJÍCÍ, který je také z kategorie 

N. Nelze jej tudíž použít např. U článku s názvem „Biostimulační účinek laserového záření 

v otorinolaryngologii“). 

 

dechové testy x respirační funkční testy 

http://www.medvik.cz/link/D002481
http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/07/08.pdf
http://www.medvik.cz/link/D012051
http://www.medvik.cz/link/D001944
http://www.medvik.cz/link/D012129


Deskriptor DECHOVÉ TESTY pro testy prováděné na vydechovaném vzduchu, testy založené na 

analýze vydechovaného vzduchu, jehož složení odráží některé pochody či stavy. Příklady článků: 

Helicobacter pylori – detekce dechovými testy nebo sérologicky? Analýza těkavých plynů ve 

vydechovaném vzduchu u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Alkohol ve směsi do 

ostřikovače může ovlivnit dechovou zkoušku. 

Deskriptor RESPIRAČNÍ FUNKČNÍ TESTY pro posouzení plicních funkcí, pro měření různých procesů 

spojených s dýcháním (nádechy, výdechy atd.). Příklady článků: Předoperační vyšetření a příprava 

před operací plic. Bronchoprovokační testy u astmatu – porovnání přímých a nepřímých stimulů. Vliv 

sildenafilu na plicní funkce a toleranci námahy u dospělých nemocných s cystickou fibrózou. 

 

dokumentace x chorobopisy 

Deskriptor DOKUMENTACE pro systematickou organizaci, ukládání, vyhledávání a šíření 

specializovaných informací, zejména vědeckých a technických. Často zahrnuje i autentizaci či validaci 

informací. 

Deskriptor CHOROBOPISY pro zdravotní dokumentaci, pro záznamy s informacemi o 

nemoci/nemocech pacienta. 

 

hodnocení léčiv x preklinické hodnocení léčiv 

Deskriptor HODNOCENÍ LÉČIV pro procesy, při kterých se stanovuje toxicita, metabolismus, absorpce 

atd. u léků prostřednictvím klinického hodnocení na lidech či veterinárních zvířatech. 

Deskriptor PREKLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV pro testování biologických a toxických účinků léků na 

experimentálních zvířatech nebo in vitro a možné klinické aplikace těchto léků. 

 

mentálně postižení x duševně nemocní 

Deskriptor MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ pro osoby s podprůměrnou inteligencí, s problémy adaptace 

v každodenním životě, se závislostí na jiných osobách s ohledem na činnosti denního života. 

Deskriptor DUŠEVNĚ NEMOCNÍ pro osoby s psychiatrickými stavy či nemocemi, zejména stavy 

psychotickými a s vážnými poruchami nálad. 

 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=558659&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=558475&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=556784&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=558960&type=3
http://www.medvik.cz/link/D019989
http://www.medvik.cz/link/D028642


mezioborová komunikace x interprofesionální vztahy 

Deskriptor MEZIOBOROVÁ KOMUNIKACE pro komunikaci ve smyslu vzájemného obohacování 

myšlenek v rámci dvou či více akademických disciplín. 

Deskriptor INTERPROFESIONÁLNÍ VZTAHY pro vzájemnou interakci dvou či více 

odborníků/profesionálů. 

 

programy x software 

Deskriptor PROGRAMY pro práce zahrnující seznamy událostí, účinkujících, mluvčích atd. Tento 

deskriptor není vhodný pro indexátory. 

Deskriptor SOFTWARE pro počítačové programy a data pro zajištění chodu počítače. 

 

přežití x přežití po terapii bez příznaků nemoci 

Deskriptor PŘEŽITÍ pro přežití po katastrofách, nehodách, dožití apod. 

Deskriptor PŘEŽITÍ PO TERAPII BEZ PŘÍZNAKŮ NEMOCI pro období po úspěšné léčbě nemoci bez 

jejích příznaků a symptomů. 

 

zdravotničtí pracovníci x zdravotnický personál 

Deskriptor ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI jakožto dostupnost zdravotnického personálu. Jsou sem 

zahrnuty např. náborové požadavky na profesionály i pomocný zdravotnický personál, jejich 

dostupnost, úkoly, využití apod. 

Deskriptor ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL pro osoby v oblasti zdravotní péče a jejího poskytování. 

 

JINÉ PROBLEMATICKÉ DESKRIPTORY 
 

chronická renální insuficience x chronické selhání ledvin 

V článcích se vyskytuje kromě pojmu chronická renální insuficience i pojem „chronické onemocnění 

ledvin“ (Chronic Kidney Diseases, zkratka CKD), pro který užijeme deskriptor CHRONICKÁ RENÁLNÍ 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=579201&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=557968&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=565562&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=573620&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=573686&type=3
http://www.medvik.cz/link/D018572
http://www.medvik.cz/link/D006280
http://www.medvik.cz/link/D006282
http://www.medvik.cz/link/D051436
http://www.medvik.cz/link/D007676


INSUFICIENCE v případě, jedná-li se o CKD stupně 1-4. Pojednává-li článek o chronickém onemocnění 

ledvin ve smyslu terminální fáze chronického onemocnění ledvin, tj. CKD stupně 5, užijeme deskriptor 

CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN. Záleží potom na obsahu článku a na rozhodnutí indexátora, zda užije 

jeden či druhý deskriptor, příp. je-li žádoucí, deskriptory oba současně. 

 

krizové intervence 

pozor na správné použití tohoto deskriptoru (spadá do stromu psychoterapie). 

 

pověry 

Příklad nesprávného užití např. u článků typu „Nepravdy a mýty o hypermarketových rajčatech, Mýty 

spojené s mlékem, Mýtus o škodlivosti potravinových aditiv označených symbolem E, Pravdy, 

polopravdy, nepravdy ve výživě, Nevěřte mýtům o jogurtech, Mýty a omyly při očkování proti 

chřipce, Oblíbené omyly v oční optice, Omyly a mýty o HPV, Nejčastější mýty v ošetřovatelské péči o 

nemocné s bércovým vředem, Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronickým ochorením“ apod. 

Je třeba dávat pozor, že v soudobé hovorové češtině se slovo „mýtus“ pod vlivem angličtiny používá 

též pro všeobecně rozšířenou nepravdu, vymyšlené tvrzení bez dostatečných důkazů. 

 

mužské pohlaví x ženské pohlaví 

U nemocí typických pro některé z pohlaví určitě použít deskriptor - check tag pro toto pohlaví, 

přestože je jasné, že druhé pohlaví tuto nemoc mít nemůže. Např. u nádorů prostaty užít MUŽSKÉ 

POHLAVÍ. 

 

ošetřovatelská supervize x zdravotní sestry v řízení a kontrole 

(užití deskriptorů v české praxi) 

U deskriptoru OŠETŘOVATELSKÁ SUPERVIZE se řídit striktně definicí a použít ho pro řízení ošetřování 

v rámci oddělení. 

Deskriptor ZDRAVOTNÍ SESTRY V ŘÍZENÍ A KONTROLE se použije obecně pro jakékoli sestry 

s kvalifikací pro vedoucí pozice. 

http://www.medvik.cz/link/D003419
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=564209&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1019601
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=538176
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=538176
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=503012
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=400539
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=400539
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=913210
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=702712
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=702712
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=995059
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=869098
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=827831
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=827831
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=703206
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=574599&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=572164&type=3
http://www.medvik.cz/link/D009745
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=560962&type=3


 

zdravotní sestry x personál sesterský  

(užití deskriptorů v české praxi) 

Kdy užívat deskriptor ZDRAVOTNÍ SESTRY a kdy PERSONÁL SESTERSKÝ? 

Naše praxe užívá hojněji deskriptor ZDRAVOTNÍ SESTRY. Průzkum v PubMed - užívají obojí, i když 

spíše ve prospěch deskriptoru ZDRAVOTNÍ SESTRY. Možná více než PERSONÁL SESTERSKÝ se užívá 

PERSONÁL SESTERSKÝ NEMOCNIČNÍ personál sesterský nemocniční. Pokud se užívá PERSONÁL 

SESTERSKÝ/PERSONÁL SESTERSKÝ NEMOCNIČNÍ, potom často v kontextu velkých studií zahrnujících 

několik organizací dohromady, často se v tomto případě objevují podhesla OG, SN, ST apod., také se 

často v těchto  článcích objevuje pojem „všechny registrované sestry“. 

Interní domluva 

Pokud si u článku nevíme rady, můžeme užít pro jeden článek deskriptory oba dva současně 

(ZDRAVOTNÍ SESTRY a PERSONÁL SESTERSKÝ/PERSONÁL SESTERSKÝ NEMOCNIČNÍ), (rešerším to 

nevadí). 

 

DESKRIPTORY, KTERÉ SE HODÍ 
 

gastrointestinální mikrobiom 

Tento nový deskriptor je vhodný např. u článků s tematikou fekální bakterioterapie. 

legislativa o zdravotnickém vybavení 

Vhodný např. u článku „Legislativní aspekty vývoje zdravotních prostředků“. 

náchylnost k nemoci 

Např. u článku, který pojednával o sledování pozdního výskytu nemocí srdce po aplikaci 

antitumorózních léků z důvodu nádorového onemocnění v dětství. Zjišťovalo se rovněž, zda i ostatní 

členové rodiny netrpí srdeční chorobou. 

ortomolekulární terapie 

Vhodný u článků v souvislosti s vysokými dávkami vitaminů, zejm. vitaminu C, např. u onkologických 

pacientů. 

http://www.medvik.cz/link/D009726
http://www.medvik.cz/link/D009740
http://www.medvik.cz/link/D009741
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=557526&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=568437&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=556643&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=572891&type=3


plánování postupu v případě katastrof 

Vhodný např. u časopisu Urgentní medicína, ve kterém se objevují články o krizových plánech pro 

případné katastrofy. 

povinné programy 

Vhodný např. u článků pojednávajících o povinném očkování. 

pracovníci první pomoci při katastrofách 

Vhodný např. u časopisu Urgentní medicína, ve kterém se objevují články o krizových plánech pro 

případné katastrofy. 

remise spontánní 

Vhodný u článků, kde při diagnostikované nemoci není navržena žádná farmakoterapie. Čeká se, až 

se nemoc vyléčí. 

sekundární traumatický stres 

Tento nový deskriptor se může hodit u článků v souvislosti s tematikou syndromu vyhoření u 

záchranářů a jiných pracovníků v pečujících zdravotnických povoláních. 

sledování ekologických parametrů 

Vhodný pro ekologické aktivity. 

specializovaná centra se zvyšujícím se počtem výkonů a tím zvyšující se kvalitou léčby 

Možné použití při indexaci článků ve Věstníku MZ ČR, kde jsou požadavky na specializační 

postgraduální vzdělávání lékařů v jednotlivých oborech. V těchto směrnicích jsou rovněž uvedeny 

požadavky na pracoviště, na kterém mají probíhat školící akce (personální požadavky, materiální a 

technické vybavení a spektrum výkonů a činností. 

 

testování odbornosti laboratoří 

Vhodný u článků z čsp. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie typu: 

„Externí hodnocení kvality EHK – 836 Sérologie HBV markery“, kde jsou např. biologické markery 

hodnoceny více laboratořemi a popisují se výsledky, ke kterým jednotlivé laboratoře došly, a jak se 

tyto výsledky liší. Pro indexaci užít deskriptory: 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=570895&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=579661&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=580292&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=562058&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=555770&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=569992&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=569538&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=570323&type=3


TESTOVÁNÍ ODBORNOSTI LABORATOŘÍ+ ŘÍZENÍ KVALITY a další specifika spíše než LABORATOŘE + 

ŘÍZENÍ KVALITY. 

 

JAK INDEXOVAT TÉMA? 
(základní vzory indexace) 

 

bambucké máslo 

SAPOTACEAE 

OŘECHY 

OLEJE ROSTLIN 

ROSTLINNÉ EXTRAKTY 

 

domovy se zvláštním režimem (DZR) 

PEČOVATELSKÉ DOMOVY S KVALIFIKOVANOU PÉČÍ 

 

fekální bakterioterapie 

FEKÁLNÍ TRANSPLANTACE (nikoli jen TRANSPLANTACE / MT 

další specifika, např. GASTROINTESTINÁLNÍ MIKROBIOM 

 

otužování 

ADAPTACE FYZIOLOGICKÁ 

ZDRAVÉ CHOVÁNÍ 

další specifika, např. NÍZKÁ TEPLOTA atd. 

 

refrakterní nemoc (nemoc nereagující na léčbu) 



(u obecných článků) 

TERAPIE NEÚSPĚŠNÁ 

LÉKOVÁ REZISTENCE 

PROGRESE NEMOCI 

(další specifika dle potřeb článků, např. rezistence na konkrétní léky, deskriptor pro konkrétní nemoc 

– např. u refrakterní Crohnovy nemoci, s výjimkou REFRAKTERNÍ ANEMIE, REFRAKTERNÍ ANEMIE 

S NADBYTKEM BLASTŮ A REFRAKTERNÍ EPILEPSIE, které jsou v MeSH jako deskriptory). 

 

venofarmaka, venotonika 

(u obecných článků) 

KARDIOVASKULÁRNÍ LÁTKY 

ŽILNÍ INSUFICIENCE / DT 

(U specifičtějších článků použít např. Pro detralex deskriptory DIOSMIN, HISPERICIN, FIXNÍ 

KOMBINACE LÉKŮ apod.). 

 

virus Zika 

FLAVIVIRUS 

653: virus Zika (Zika virus, či jinak dle potřeb článků). 

V případě infekce virem Zika užít 

INFEKCE VIRY Z ČELEDI FLAVIVIRIDAE 

653: infekce virem Zika (či jinak dle potřeb článků) 

 

webináře 

WEBOVÁ VYSÍLÁNÍ JAKO TÉMA 

Deskriptor/y pro téma 

 



zdravá strava, zdravé potraviny 

POTRAVINY 

ZDRAVÉ CHOVÁNÍ 

Rozlišovat od deskriptoru BIOPOTRAVINY. 

 

PUBLIKAČNÍ TYPY 
 

Rozlišovat 

autobiografie x osobní vzpomínky 

Deskriptor AUTOBIOGRAFIE jakožto biografie psaná vlastní osobou, takže logicky v sobě zahrnuje 

svoje vlastní osobní vzpomínky. 

Deskriptor OSOBNÍ VZPOMÍNKY jakožto vzpomínky určitých osob buď na konkrétní osobu (pak jsou 

přidané jako další formální deskriptor k biografii) nebo to mohou být vzpomínky na určitou událost 

nebo dění (např. osobní vzpomínky na práci dětských terénních sester v 60. letech). 

úvodníky x úvodní články 

Zapisovatelky uzavírají krátké úvodníky „590 NEINDEXOVÁNO kom/bi“(takové, které jsou schopny 

rozlišit). 

Rozsáhlejší „úvodníky“ (často s rozsahem 1 a více stran) nechají otevřené „min“. 

Indexátor potom rozliší, zda jde o PT ÚVODNÍK či PT ÚVODNÍ ČLÁNEK.  

Při rozlišování těchto PT vycházíme zejména z jejich definic, další údaje a anotace k deskriptorům 

napomáhají při rozhodování. 

 

http://www.medvik.cz/link/D020493
http://www.medvik.cz/link/D062210
http://www.medvik.cz/link/D016421
http://www.medvik.cz/link/D054711


 

Úvodní články 

 bývají různě dlouhé 

 uvádějí téma časopisu 

 vztahují se k jednotlivým článkům v časopise 

 bývají v monotematických číslech či speciálech/Issues/zaměřených na speciální tematiku 

(např. číslo zaměřené na dětské zubní lékařství). 

Úvodní články bývají často rozsáhlejší, zpravidla je indexujeme vždy a adekvátně textu. 

 

 

Úvodníky 

 bývají různě dlouhé (často strana a půl) 

 reagují na aktuální události 

 nevztahují se k celému číslu časopisu. 



Rozsáhlejší úvodník stojící za indexaci se indexuje adekvátně textu.  

 

Nicméně při indexaci stále platí zásada selského rozumu, intuice a fakt, že výjimky potvrzují pravidlo. 

Např. v časopise Breast Cancer News zaměřeném na nádory prsu lze narazit na „úvodní článek“, který 

se vztahuje k jednotlivým článkům časopisu, ale pouze formou velmi strohých zmínek o tématech 

těchto článků (např. „…o pertuzumabu se hovoří v příspěvku prim. Prausové. Dr. Zezulová ve svém 

článku seznamuje s další novinkou – trastuzumabem DM 1 konjugátem“ apod.). V takovém případě 

užij PT ÚVODNÍKY. 

 

Informace k dalším publikačním typům 

 

klinická studie 

Indexátoři přidělí publikační typ KLINICKÁ STUDIE pouze v případě, že autor v článku tento pojem 

užívá a není-li z textu patrné, že se jedná spíše o klinickou zkoušku či pozorovací studii. Viz definice 

 

a anotace k deskriptoru

 

Zařazení deskriptoru KLINICKÁ STUDIE do MeSH a srovnání odpovídajících stromů  MeSH 2015 a 2016 

2015 MeSH V03 TREE 2016 MeSH V03 TREE 

Study Characteristics [V03] 

     Clinical Trial [V03.200] 

Study Characteristics [V03] 

     Clinical Study [V03.175] 

     Clinical Trial [V03.175.250] 

http://www.medvik.cz/link/D000068397


Clinical Trial, Phase I 

[V03.200.100] 

Clinical Trial, Phase II 

[V03.200.200] 

Clinical Trial, Phase III 

[V03.200.300] 

Clinical Trial, Phase IV 

[V03.200.400] 

Controlled Clinical Trial 

[V03.200.500] 

Multicenter Study 

[V03.200.600] 

Observational Study 

[V03.200.650] 

Randomized Controlled 

Clinical Trial [V03.200.700] 

         Pragmatic Clinical Trial 

[V03.200.700.500] 

          Clinical Trial, Phase I 

[V03.175.250.100] 

          Clinical Trial, Phase II 

[V03.175.250.200] 

          Clinical Trial, Phase III 

[V03.175.250.300] 

          Clinical Trial, Phase IV 

[V03.175.250.400] 

          Controlled Clinical Trial 

[V03.175.250.500] 

               Randomized Controlled Clinical 

Trial [V03.175.250.500.500]+ 

     Observational Study [V03.175.500] 

     Multicenter Study [V03.175.600] 

 

Indexátoři přidělí PT KLINICKÁ STUDIE pouze v případě, že autor v článku tento pojem užívá a není-li 

z textu patrné, že se jedná spíše o klinickou zkoušku či pozorovací studii. 

zprávy 

U článků typu souhrnných zpráv z kongresů, sympózií, odborných setkání, kde se užívá deskriptor 

KONGRESY JAKO TÉMA, přidávat i PT ZPRÁVY. Z názvů článků a jejich indexace bez užití tohoto PT 

může vznikat dojem, že se jedná o klasický odborný článek na dané téma. Články typu zpráv z 

kongresů často bývají směsicemi, při užití PT ZPRÁVY uplatňovat intuici a selský rozum.  

PT ZPRÁVY užívat i u zpráv ze seminářů, přičemž semináře indexovat pomocí deskriptoru výchova, 

vzdělávání. 

 

PODHESLA 
 

/ DI 

U článků pojednávajících o diferenciální diagnostice nemoci – u konkrétní nemoci užít podheslo DI? 

http://www.medvik.cz/link/D016433
http://www.medvik.cz/link/D004493
http://www.medvik.cz/link/D004493
http://www.medvik.cz/link/Q000175


Ano, užívat. 

Příklad 

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA 

DIABETES MELLITUS / DI 

Pro potřeby NLK mohou indexátoři navrhovat a upozorňovat na další kombinace deskriptoru s 

podheslem, pokud praxe ukazuje, že se tyto často vyskytují. Např. články pojednávající o plošném 

screeningu rovněž signalizují, že se v článku pojednává o diagnóze určité nemoci. 

 

/ DT 

/ TH 

Jaká zvolit podhesla k nemoci, pro jejíž léčbu byla použita biologická terapie – DT či TH? 

Po analýze  s rešeršemi zvolen základní vzor indexace: 

NEMOC / DT, TH 

další specifika, CÍLENÁ MOLEKULÁRNÍ TERAPIE atd. 

 

/ DU 

Podheslo /diagnostické užití bylo smazáno. Místo něho užít: 

NEMOC / DI (či se specifičtějším podheslem ve stromu pod ním, tj. patologie, radiografie, 

radioizotopová diagnostika, ultrasonografie)  

specifickou DIAGNOSTICKOU TECHNIKU 

specifickou CHEMIKÁLII/(e) či fyzikální činidlo/(a) bez podhesel.  

Pro pokrytí konceptu diagnostické užití, vztahujícího se ke klinickým/fyziologickým podmínkám, užij 

orgán či procesuální termíny s vhodnými podhesly. 

Pozor na užití deskriptoru diagnostické použití chemikálií. Viz anotace deskriptoru: general only; do not 

use as a coordinate with specific chemicals. 

 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=555362&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=555407&type=3
http://www.medvik.cz/link/Q000473
http://www.medvik.cz/link/Q000530
http://www.medvik.cz/link/Q000531
http://www.medvik.cz/link/Q000736
http://www.medvik.cz/link/D064907


JINÉ POZNÁMKY K INDEXACI 
 

Podrobnost indexace + indikátory významnosti 

Svázané články z časopisů starého data (černé svazky, např. „Polythematical Collected Reports of the 

Medical Faculty of the Palacký University Olomouc, „Soubor prací chirurgické kliniky…“ z let 1951, 

1966 atd.) indexovat pouze v rozsahu, aby bylo deskriptory pokryto hlavní téma článku. Check tagy 

lze vynechat (nejsou-li uvedeny v názvu článku a nejsou-li nedílnou součástí hlavního tématu 

pojednání). Dále potom u těchto starých svazků neuvádět indikátory významnosti deskriptorů (1 = 

Primární). 

 

Zápis indexace 

Indexátor ručí za celou indexaci, tj. za celý zápis deskriptorů v polích 650,651,653 i 655. Použití 

deskriptorů musí být v souladu se zápisem, tj. indexátor adekvátně svému rozhodnutí upravuje i 

údaje v polích 590, 999$a, LZP$a. 

 

Spolupráce s rešeršemi 

Rešeršní oddělení NLK děkuje indexátorům za pečlivé rozlišování PT PŘEHLEDY. V poslední době se 

v požadavcích uživatelů častěji objevuje potřeba přehledové literatury o konkrétní problematice. 

 

 

 

 

 

 


