
ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 

 

drogy prodávané na ulici 

drogy vyráběné ilegálně 

Deskriptor DROGY PRODÁVANÉ NA ULICI pro články s tematikou drog prodávaných ilegálně (ilegální 
drogy se vyskytují jako viz odkaz u tohoto deskriptoru). 

Deskriptor se plete s deskriptorem DROGY VYRÁBĚNÉ ILEGÁLNĚ, u kterého je viz odkaz designer 
drogy. V MeSH byl tento deskriptor opraven na DESIGNERSKÉ DROGY. Tato oprava však bude 
zřetelná až ve verzi MeSH 2018. 

 

akutní nemoc  

náhlé příhody 

Deskriptor AKUTNÍ NEMOC 

Nemoc, která má krátký a poměrně závažný průběh.  

Může vznikat v době onemocnění pacienta (např. akutní zánět středního ucha propuká obvykle 
v době onemocnění pacienta infekcí horních cest dýchacích). Většinou vede k úplnému uzdravení, 
může však končit i smrtí či dochází k vyléčení s následky. 

 

Deskriptor NÁHLÉ PŘÍHODY 

Situace nebo stavy vyžadující okamžitou intervenci, aby se předešlo těžkým komplikacím nebo úmrtí. 

Vzniká náhle, z plného zdraví bez předchozí léčby. 

Pojem se často objevuje v kontextu urgentního lékařství. 

 

Uvedené dva pojmy jsou v článcích často hůře rozlišitelné. Hranice mezi nimi je velmi tenká. 
V případě potřeby je možné použít deskriptory oba současně. 

 

 

JAK INDEXOVAT TÉMA? 

Lisvy – nová antikoncepční náplast 

ANTIKONCEPČNÍ LÁTKY ŽENSKÉ 

NORPREGNENY 

ETHINYLESTRADIOL 

FIXNÍ KOMBINACE LÉKŮ 

TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST 

 

kolonie bakterií 

http://www.medvik.cz/link/D013287
http://www.medvik.cz/link/D015198
http://www.medvik.cz/link/D000208
http://www.medvik.cz/link/D004630


BACTERIA / GD 

FYZIOLOGIE BAKTERIÍ 

 

lékárničky 

PRVNÍ POMOC 

VYBAVENÍ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ 

 

tigecyklin 

Vyhledatelný v MeSH Browser. Nutno však zadat jako „tigecycline“, nikoli jako „tigecyklin“. 

MINOCYKLIN / AA 

ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY 

 

rytmus 

Např. u článků v časopise Česká kinantropologie, kde je tématem hudebnost, rytmus hudby při 
provádění gymnastických cviků např. 

HUDBA 

PERIODICITA 

příp. SLUCHOVÁ PERCEPCE 

 

terapeutické užití spánku 

konkrétní NEMOC / TH 

SPÁNEK 

+ dle potřeb článků HYPNOTIKA A SEDATIVA / TU 

(Pozn.: Dříve bylo možné tuto problematiku jednoduše ošetřit deskriptorem a podheslem: SPÁNEK / 
TU. Ve verzi MeSH 2017 toto podheslo u deskriptoru chybí). 

 

korupce 

KONFLIKT ZÁJMŮ 

NESPRÁVNÉ PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ 

 

 

DESKRIPTORY, KTERÉ SE HODÍ 

 



chování při vyhledávání informací 

Např. u článků popisujících metodiku výběru článků k dané problematice. 

pozorné vyčkávání 

Např. u článků, kdy se nádor neléčí, ale pozoruje se jeho vývoj, prostě sledování vývoje nádoru bez 
medikace. 

 

 

JINÉ PROBLEMATICKÉ DESKRIPTORY 

 

cervix uteri 

V MeSH – CZ 2017 je u deskriptoru viz odkaz „cervix uteri – hypertrofie“. Tento viz odkaz bude ve 
verzi MeSH –CZ 2018 smazán. 

Případné články s tematikou hypertrofie děložního čípku indexovat 

CERVIX UTERI / PA 

HYPERTROFIE 

další specifika dle potřeb článků 

 

U následujících tří deskriptorů postupovat obezřetně při jejich použití. 

experimenty na zvířatech 

Řídit se definicemi a anotacemi deskriptorů, tzn., že deskriptor EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH/LIDECH 
používat pro morální, právní, etické, sociologické, náboženské aspekty experimentů. Neužívat rutinně 
pro zvláštní výzkumné studie zahrnující zvířata/lidi. V jejich případě si lze vystačit s adekvátními check 
tagy. 

Pozn. ze schůzky indexátorů (26. 5. 2017): Středem zájmu rešeršního oddělení je hlavně dělení dle 
check tagů LIDÉ, ZVÍŘATA, dále tento deskriptor z hlediska rešerší není až tak důležitý. 

modely u zvířat 

Bude změněn na „zvířecí modely“. Často tento pojem bývá v článcích používán přímo v tomto znění. 

modely nemoci na zvířatech 

Řídit se definicí a anotací deskriptoru. 

Definice 

Přirozeně vzniklé nebo experimentálně vyvolané nemoci zvířat, které mají  podobnou patologii jako 
nemoci lidské. 

Anotace 

Nekoordinovat rutinně s experimentálními nemocemi zvířat; použít pouze v případě, že text popisuje 
model nemoci, je-li model hlavním tématem článku; koordinovat (IM) se specifickou nemocí (IM) + 
specifické zvíře (IM) v případě potřeby. 

 

http://www.medvik.cz/link/D057226
http://www.medvik.cz/link/D057832
http://www.medvik.cz/link/D002584
http://www.medvik.cz/link/D032761
http://www.medvik.cz/link/D023421
http://www.medvik.cz/link/D004195


Doporučení: V případě váhání je možné uvažovat i o použití NEMOC / CI. 

 

 

JINÉ POZNÁMKY K INDEXACI 

 

Podrobnost indexace + indikátory významnosti 

Svázané články starého data až do roku 1990 (např. černé svazky „Polythematical Collected Reports 
of the Medical Faculty of the Palacký University Olomouc, „Soubor prací chirurgické kliniky…“ či jiné 
jako „Acta hygienica epidemiologica et microbiologica a další) 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). 

 

Indexace kvízů v časopise Gastroenterologie a hepatologie 

Kvízy se zpravidla objevují v Meditorialu, ale i v jiných časopisech. 

V časopise Gastroenterologie a hepatologie je v rámci jednoho kvízu uvedena jak kazuistika („Kvíz – 
případ z klinické praxe“), 

tak její řešení („Správná odpověď na kvíz“). Obojí ale tvoří v časopise 2 samostatné články a 
v databázi na ně existují 2 vzájemně provázané záznamy. Jak indexovat? 

1. článek („Kvíz – případ z klinické praxe“ – indexace kazuistiky + dodat deskriptor/y pro nemoc (z 
řešení kazuistiky, tj. ze „Správné odpovědi na kvíz“) s případnými několika podhesly 

2. článek („Správná odpověď na kvíz“) – zkopírovat celou indexaci z 1. článku 

 

Klíčová slova 

Při přidělování klíčových slov je třeba vzít v úvahu, že 

- klíčová slova/volně tvořené termíny/pole 653: slouží jako doplněk k řízenému slovníku 
(MeSH) v případech, kdy termín řízený slovník neobsahuje ani jako nedeskriptor z důvodu 
novosti nebo přílišné podrobnosti/specifičnosti termínu 

- někteří uživatelé mohou chtít pojmy vyhledávat nejen z názvu, ale např. pouze z polí 
šestistovek (650, 653 atd.). Takže pokud budeme brát, že klíčové slovo je již v názvu článku, a 
neuvedeme-li ho v poli 653, pak např. rešeršér podle něho nemůže vyhledávat. 

 


