
ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 

diagnostické sebehodnocení 

sebepojetí 

Deskriptor DIAGNOSTICKÉ SEBEHODNOCENÍ je zařazen v kategorii E – Analytické, diagnostické a 
terapeutické techniky a přístroje. Rovněž v kategorii F – Psychiatrie a psychologie. Rozlišovat 
diagnostický a psychologický kontext. 

Deskriptor SEBEPOJETÍ je zařazen pouze v kategorii F – Psychiatrie a psychologie. 

 

práce podpořená grantem 

financování organizované 

Deskriptor PRÁCE PODPOŘENÁ GRANTEM jakožto publikační typ, který se přidává zpravidla u prací, 
kde je vysloveně uvedeno většinou v závěru článku, z jaké finanční podpory byl článek financován. 
Poznámka o podpoře práce grantem bývá někdy i v začátku článku, případně dole pod čarou. 
Vyskytují se např. formulace v podobě: práce byla podpořena grantem MZČR (s uvedením čísla 
grantu), práce byla podpořena grantem IGA …, práce podpořená Kardiologickou klinikou Nizozemsko, 
práce podpořená Firmou Roche, práce podpořená projektem PRVOUK a další.  

Deskriptor FINANCOVÁNÍ ORGANIZOVANÉ užij v případě prací, které se týkají organizace přidělování 
grantů, příp. se týkají jiných finančních podpor. 

 

JAK INDEXOVAT TÉMA? 

glifloziny (jinak inhibitory SGLT2) 

TRANSPORTÉR 2 PRO SODÍK A GLUKÓZU / AI 

 

Flibanserin (lék) 

BENZIMIDAZOLY 

+ 653: Flibanserin 

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ / DE 

LIBIDO / DE 

+ 653: Flibanserin 

(příp. další specifika dle potřeb článku, např. SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PSYCHICKÉ atd.) 

 

integrativní psychoterapie - spojení teorie s praxí, psychoterapeut není zastáncem jedné 
psychoterapie, ale vybírá se u různých psychoterapií, jde o propojování různých směrů 
v psychoterapii. 

PSYCHOTERAPIE / MT 

příp. další specifika dle potřeb článku, např. VÝZKUM, PSYCHOLOGICKÉ TEORIE atd. 

http://www.medvik.cz/link/D059026
http://www.medvik.cz/link/D012649
http://www.medvik.cz/link/D013485
http://www.medvik.cz/link/D005381


 

adresné zvaní 

KORESPONDENCE JAKO TÉMA 

SCHŮZKY A ROZVRHY 

SYSTÉMY PRO PODPORU PAMĚTI  

 

aromamasáž 

AROMATERAPIE / MT 

MASÁŽ / MT 

OLEJE PRCHAVÉ  

příp. konkrétní druhy olejů dle potřeb článku 

 

census psychofarmak 

HODNOCENÍ SPOTŘEBY LÉČIV 

 

koenzym Q 10 

UBICHINON / AA 

dle potřeb článku např. POTRAVNÍ DOPLŇKY 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

VLÁDNÍ ORGANIZACE 

ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ 

ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

příp. další specifika dle potřeb článku např. ZDRAVOTNÍ POLITIKA, ČESKÁ REPUBLIKA 

 

mobbing a bossing na pracovišti 

ŠIKANA 

INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY 

PORUCHY SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

PRACOVIŠTĚ / PX 

příp. další specifika dle potřeb článku, např. AGRESE / PX, POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA, 
PSYCHICKÝ STRES atd. 

 



natažený sval 

SVALOVÁ KONTRAKCE 

 

octocog alfa 

HEMOFILIE A / DT 

KOAGULANCIA / TU 

FAKTOR VIII / TU 

 

padělky léků 

PADĚLANÉ LÉKY 

KONTAMINACE LÉKU 

 

prasečí chřipka 

VIRUS CHŘIPKY A – PODTYP H1N1 

 

prošlé léky a jejich likvidace 

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY / ST 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

signální dráhy (v molekulární biologii) 

SIGNÁLNÍ TRANSDUKCE 

 

skenery 

CELOTĚLOVÉ ZOBRAZOVÁNÍ 

ZOBRAZOVÁNÍ TROJROZMĚRNÉ 

 

spolupráce specialistů při diagnóze a léčbě 

KOOPERAČNÍ CHOVÁNÍ 

MEZIOBOROVÁ KOMUNIKACE 

TÝMOVÁ PÉČE O PACIENTY 

 

syndrom krátkého QT 

SRDCE – PŘEVODNÍ SYSTÉM 



SYNDROM 

SRDEČNÍ ARYTMIE 

 

systém integrované péče neboli koordinace pohybu pacienta v celém zdravotním systému 

INTEGROVANÉ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

KOORDINOVANÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP 

MANAGEMENT NEMOCI 

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE 

PÉČE O PACIENTY – ŘÍZENÍ 

 

vliv civilizace na zvířata 

VYSTAVENÍ VLIVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

příp. další specifika dle potřeb článku, např. EKOSYSTÉM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZNEČIŠTĚNÍ 

 

vlhké hojení ran 

HOJENÍ RAN 

OBVAZY HYDROKOLOIDNÍ 

OBVAZY 

 

zdravotní kampaň 

PODPORA ZDRAVÍ 

PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 

 

zdravotnická osvěta 

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA 

INFORMACE PRO UŽIVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE 

VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ JAKO TÉMA 

 

Kazuistiku, která popisuje vývoj nemoci např. od narození do současnosti a v závěru je uvedeno, jaký 
je současný věk pacienta? Jaký uvést věk? 

NEMOC /DI 

ANAMNÉZA 

LIDÉ 



+ check tag pro současný věk pacienta 

příp. další specifika dle potřeb článku (pravděpodobně vypíchnutí zajímavostí současného stavu 
pacienta) 

 

JINÉ PROBLEMATICKÉ DESKRIPTORY 

VÝZKUM  

Tento deskriptor uvádět např. v časopise Studia Sportiva, kde jsou typy článků sledující 
antropometrické parametry. (Např. „Tělesný profil českých judistů ve věku 16 – 23 let“). Tyto články 
Jsou uváděny formulací „Cílem této studie bylo…“ a dále se hodnotí např. tělesný profil judistů, jejich 
tělesná výška, hmotnost atd. Za tím účelem jsou použity různé metody a zároveň statistické metody 
pro zpracování poznatků. Celý článek je potom prolnut tabulkami se statistickými údaji, 
antropometrickými údaji a v závěru jsou vyvozeny vztahy mezi diskutovanými parametry atd. Diskuse 
vznikají kolem termínu „studie“ – jaký použít deskriptor.  

Interní doporučení: V případě článků tohoto typu použít deskriptor VÝZKUM namísto KLINICKÁ 
STUDIE. 

OČNÍ SYMPTOMY – v analytickém popisu se tomuto deskriptoru spíše vyhýbat (viz anotace 
deskriptoru). Např. u článku pojednávajícím o metabolických nemocech a diagnostice skrze oční 
projevy pracovat spíše s deskriptory METABOLICKÉ NEMOCI + OČNÍ NEMOCI / ET. 

 

JINÉ POZNÁMKY 

K uzavírání záznamů zapisovatelkami 

Některé publikační typy (PT) bývají dle interní domluvy předem předepisovány zapisovatelkami a 
záznamy jimi uzavírány jako „kom/bi“ + pole 590 „NEINDEXOVÁNO“. Zápis je ale schopen PT správně 
rozlišit jen do určitého stupně. Je přiložena tabulka, v případě kterých PT je uzavření pro zápis jasné a 
kde není. Indexátor odpovídá za správnost celé indexace, je tedy nutné, aby i v případě uzavřeného 
zápisu v konfrontaci s reálným textem kontroloval správnost údajů ve všech polích určených pro 
indexaci. Přidělování všech zbylých adekvátních PT pro potřeby článků (např. kazuistiky, přehledy, 
biografie atd.) je čistě na indexátorovi. 

 

PT jasné pro uzavření 
zapisovatelkami (i tak je 
vhodná kontrola indexátora) 

nejasnosti pro zápis (mohou se 
vyskytovat chyby v „kom/bi“ a 
v poli 590) 
 

abstrakt z konference úvodníky/úvodní články 

komentáře zprávy z kongresů 

recenze  

drobné zprávy  

souhrny  

 

 

Instrukce k poli 600 a k poli FF6 



Pojednává-li článek o významné autoritě, indexátor zakládá k patřičné stránce 
poznámku  s upozorněním na tuto autoritu. Jarka ji potom zapíše do pole 600. Někdy sice bývá jméno 
autority přímo v názvu, takže by ho mohla rovnou zapsat zapisovatelka. Protože ale její náplní není 
číst celé články, nerozliší to, že článek píše čistě o této osobě, či je jen její jméno z nějakého důvodu 
uvedeno  v názvu a nakonec se o ní skoro vůbec nepíše. Nebo se v názvu autorita nemusí vyskytovat 
vůbec a  text je přesto z velké části o ní atd. To samé platí pro korporace. Články pojednávající o 
autoritě často obsahují přímo její biografii, takže je u nich třeba užít i PT BIOGRAFIE. Někdy se ale 
nejedná o biografii, ale jen o biografické údaje. V těchto případech indexátor upozorní na potřebu 
zápisu biografických údajů do pole FF6. 

 


