
ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 

autobiografie 

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). 

 

DESKRIPTORY CO SE HODÍ 

remise spontánní 

U článků, kde při diagnostikované nemoci není navržena žádná farmakoterapie, čeká se, až se nemoc 

vyléčí. 

 

PUBLIKAČNÍ TYPY 

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. 

 

JAK INDEXOVAT TÉMA? 

Virus Zika 

MeSH 2016/PubMed běžně užívá deskriptory Zika Virus a Zika Virus Infection. V MeSH-CZ se 
s nimi potkáme pravděpodobně až v aktualizaci 2017. Do té doby pro virus Zika užít deskriptor 

Flavivirus 

653: virus Zika (Zika virus, či jinak dle potřeby článku) 

 

V případě infekce virem Zika užít 

infekce viry z čeledi Flaviviridae 

653: infekce virem Zika (či jinak dle potřeby článku) 

 

http://www.medvik.cz/link/D020493
http://www.medvik.cz/link/D062210
http://www.medvik.cz/link/D012075
http://www.medvik.cz/link/D016433
http://www.medvik.cz/link/D004493
http://www.medvik.cz/link/D004493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2011258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2011257
http://www.medvik.cz/link/D005416
http://www.medvik.cz/link/D018178


JINÉ POZNÁMKY 

Podrobnost indexace 

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). 

 

Rešeršní oddělení NLK děkuje, že indexátoři pečlivě rozlišují PT PŘEHLEDY. V poslední době se 
v požadavcích uživatelů častěji objevuje potřeba přehledové literatury o konkrétní problematice. 

 


