
Manuál pro akvizici monografií NLK (nevztahuje se na OVI) 
 

Verze: 1.0 

Datum: 2014 

Při akvizici dokumentů se zohledňuje 5 základních hledisek: 

1. Obor 

2. Jazyk 

3. Typ dokumentu 

4. Rok vydání díla 

5. Určení 

 

1. Akvizice podle oboru 

Při výběru dokumentů postupujeme podle doporučení pro jednotlivé obory. Pokud je z nějakých 

důvodů potřeba zařadit do fondu NLK dokument, který nesplňuje následující kritéria, je nutné 

zažádat o povolení náměstka OF s odůvodněním. 

Pro každý obor je vyplaněna samostatná tabulka: 

Definice  

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí  

Akvizice zahraniční  

 

Vysvětlivky: 

Zahrnuté oblasti: jaké oblasti daného oboru se získávají do fondu 

Nezahrnuté oblasti: které oblasti nejsou do fondu NLK zařazovány 

Akvizice domácí: 

 Komplexně – znamená, že do fondu NLK získáváme vše z daného oboru, případně vše ze 

zahrnuté oblasti 

 Výběrově – znamená, že pro daný obor nebo zahrnutou oblast se publikace do fondu NLK 

získávají výběrově 

 Velice výběrově – ještě přísnější výběr než výběrově 

 NE – znamená, že z daného oboru nejsou do fondu NLK dokumenty získávány 

 

Akvizice zahraniční: 

 Komplexně – znamená, že do fondu NLK získáváme základní díla renomovaných nakladatelů 

z daného oboru, případně ze zahrnuté oblasti, cílem je, aby bylo pokrytí v určitých oborech 



základní zejména anglickou literaturou, a to jak pro studium pregraduální, tak postgraduální 

a pro praxi 

 Výběrově – znamená, že pro daný obor nebo zahrnutou oblast se publikace do fondu NLK 

získávají výběrově 

 Velice výběrově – ještě přísnější výběr než výběrově 

 NE – znamená, že z daného oboru nejsou do fondu NLK dokumenty získávány 

 

 

adiktologie 

Definice Obor, který se zabývá závislostmi, jejich 
prevencí, původem, léčbou, výzkumem, 
poradenstvím a jinými souvislostmi. V užším 
pojetí se zabývá závislostmi na návykových 
látkách. Klinická adiktologie se zužuje na práci s 
klientem. 

Zahrnuté oblasti Základní výzkum, klinická adiktologie, 
farmakologie, klinická diagnóza a terapie, 
epidemiologie, veřejné zdraví, zdravotní 
politika, etika; výběrově i kriminologie a 
sociologie zejména pokud jsou ve vztahu ke 
zdraví. 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

akupunktura a tradiční medicína 

Definice Obor zabývající se akupunkturou (do tzv. 
akupunkturních bodů pacienta se nabodávají 
jehly) a tradiční medicínou. Tradiční medicína 
představuje souhrn znalostí, dovedností a 
postupů založených na teoriích, názorech a 
zkušenostech pocházejících z různých kultur k 
udržení zdraví, k prevenci, diagnostice, ke 
zlepšení nebo léčbě fyzických i duševních 
nemocí. 

Zahrnuté oblasti Publikace renomovaných nakladatelů, učebnice 
lékařských/zdravotnických fakult a kateder 
IPVZ; populárně-naučná literatura je zařazována 
velice výběrově s důrazem na odbornou kvalitu 
díla. 

Nezahrnuté oblasti Pochybná zejména překladová literatura 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

alergologie a imunologie 

Definice Výzkum, diagnóza a léčba poruch imunitního 
systému; výzkum a léčba alergických 



onemocnění. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

algeziologie 

Definice Obor zabývající se léčbou bolesti. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

alternativní lékařství 

Definice Léčebné a diagnostické metody a postupy, které 
nejsou zahrnuty do klasické medicíny a nejsou 
integrovány do systému zdravotní péče. 

 

Zahrnuté oblasti Odborné publikace, které popisují, analyzují 
nebo hodnotí bezpečnost nebo účinnost 
doplňkových a alternativních systémů, postupů 
a produktů; oficiální pokyny nebo postupy pro 
použití alternativních terapií nebo výrobků  a 
práce související se vzděláváním, odbornou 
přípravou a certifikací alternativních terapií; 
historické a srovnávací studie; populární 
literatura velice vyběrově 

Nezahrnuté oblasti Materiály sekt 

Akvizice domácí Výběrově; odborné práce komplexně. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

anatomie 

Definice Obor zabývající se stavbou lidského těla. 

Zahrnuté oblasti Anatomie člověka 

Nezahrnuté oblasti Anatomie rostlin, anatomie živočichů; laické 
publikace, určené zejména pro děti a mládež, 
středoškolské učebnice 

Akvizice domácí Odborné komplexně 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

andrologie 

Definice Obor, který se zabývá diagnostikou, léčbou a 
výzkumem mužských pohlavních orgánů. 

Zahrnuté oblasti  



Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní lékařství 

Definice Obor zabývající se anestezií pacientů při 
chirurgických výkonech. Resuscitace (oživování, 
kříšení) se zaměřuje na udržení a obnovení 
základních životních funkcí pacienta. Intenzivní 
péče o pacienty - monitorování vitálních funkcí, 
péče o pacienty v kritickém stavu, neustálý 
dozor nad pacientem. JIP, ARO. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

angiologie 

Definice Obor, který se zabývá cévami, diagnózou a 
léčbou nemocí cév. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

antropologie 

Definice Věda zabývající se vznikem člověka, jeho 
vývojem, tělesnými znaky a vlastnostmi, též i 
kulturou. 

Zahrnuté oblasti Fyzická antropologie, klinická antropologie, 
forenzní antropologie, kinantropologie; z oblasti 
sociální a kulturní antropologie pouze díla 
související se zdravím, léčením apod. 

Nezahrnuté oblasti Archeologie 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

bakteriologie 

Definice Věda o bakteriích. Zabývá se též studiem a 
průkazem bakterií způsobujících lidská 
onemocnění. 

Zahrnuté oblasti Lékařská bakteriologie, klinická bakteriologie 

Nezahrnuté oblasti Veterinární lékařství 



Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

behaviorální vědy 

Definice Vědy, zabývající se studiem lidského chování ve 
společnosti, hl. sociologie, antropologie, 
psychologie. 

Zahrnuté oblasti Behaviorální medicína, psychosomatika, 
kognitivně-behaviorální terapie, 
psychofyziologie 

Nezahrnuté oblasti pedagogika 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

bioetika, lékařská etika 

Definice Obor, který se zabývá etickými problémy v 
lékařství. Bioetika je obor na pomezí mediciny a 
filozofie zabývající se mravními problémy života 
a zdraví člověka. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

biochemie 

Definice Obor studující chemické sloučeniny a děje v 
živém organismu. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

biologie 

Definice Obor zabývající se živými organismy, jejich 
strukturou, funkcemi, vztahy apod. 

Zahrnuté oblasti Vývojová biologie člověka, biologie člověka ve 
vztahu k nemocem, učebnice biologie vydané 
lékařskými fakultami. 

Nezahrnuté oblasti Středoškolské učebnice 

Akvizice domácí Velice výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

biomedicínské inženýrství 



Definice Obor zabývající se aplikováním principů a 
postupů inženýrských věd do biomedicínského 
výzkumu a zdravotní péče. 

Zahrnuté oblasti biokompatibilní materiály, protézy, 
biomedicínské materiály, biotechnologie v 
lékařství, implantáty, kardiostimulátory 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

botanika 

Definice Věda o rostlinách. 

Zahrnuté oblasti Lidská výživa, farmakologie, toxikologie, 
farmakognózie, farmaceutická botanika, 
lékařská mykologie, publikace vydané 
lékařskými nebo farmaceutickými fakultami 

Nezahrnuté oblasti Obecná botanika, zemědělská botanika, 
mykologie 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční NE 

 

cestovní a tropická medicína 

Definice Obor, který se zabývá tropickými nemocemi, 
prevencí před zavlečením nemocí do našich 
zemí, ochranou hranic před nemocemi. 
Cestovní lékařství se zabývá prevencí a léčením 
zdravotních problémů souvisejících s 
cestováním. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

cévní chirurgie 

Definice Chirurgický obor zabývající se léčbou cévních 
onemocnění. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

cytologie, klinická cytologie 

Definice Obor studující buňku, její strukturu, fyziologické 
funkce, interakce s okolím, proces dělení apod. 



Klinická cytologie se zabývá cytologickými 
vyšetřeními pro potřeby lékařství. 

Zahrnuté oblasti Klinické obory (cytologie, histocytologie, 
cytopatologie apod.) 

Nezahrnuté oblasti Rostlinná cytologie 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

dějiny lékařství 

Definice Historický vývoj lékařství. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

demografie 

Definice Obor, který zkoumá počet, složení a rozmístění 
obyvatelstva, podmínky a zákonitosti jeho 
vývoje. 

Zahrnuté oblasti Zdravotní stav, mortalita, morbidita, porodnost 

Nezahrnuté oblasti ??? 

Akvizice domácí Velice výběrově. 

Akvizice zahraniční NE 

 

dermatovenerologie 

Definice Dermatovenerologie se zabývá výzkumem, 
diagnózou a léčbou kožních a pohlavních 
chorob. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

dětská chirurgie 

Definice Obor, který se zabývá komplexní péčí o 
chirurgicky nemocného v dětském věku. Její 
součástí je chirurgické řešení vrozených 
vývojových vad, obecná chirurgie dětského 
věku, dětská traumatologie, dětská urologie, 
dětská neurochirurgie, dětská hrudní a cévní 
chirurgie, dětská onkochirurgie a intenzívní 
péče o chirurgicky nemocného dětského 
pacienta. 



Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

diabetologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou cukrovky. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

diagnostika 

Definice Rozeznání nemoci a její pojmenování; vyšetření 
pacienta a stanovení diagnózy. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví 

Definice Věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi 
jednotlivá alternativní využití. Ekonomika 
(hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého 
subjektu například státu, organizace nebo 
jednotlivce. Ekonomika zdravotnictví je obor 
zabývající se způsobem optimální alokace 
disponibilních lidských, materiálních a 
finančních zdrojů v oblasti zdravotnictví. 

Zahrnuté oblasti Ekonomika zdravotnictví 

Nezahrnuté oblasti Ekonomie, ekonomika 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

embryologie a teratologie 

Definice Věda studující růst a rozvoj zárodku a plodu od 
početí po porod.  
Teratologie se zabývá abnormálním vývojem a 
kongenitálními anomáliemi (abnormalitami). 

Zahrnuté oblasti Embryologie člověka, teratologie člověka, 
srovnávácí embryologie 

Nezahrnuté oblasti Embryologie živočichů 

Akvizice domácí Komplexně 



Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

endokrinologie 

Definice Obor, který se zabývá studiem žláz s vnitřní 
sekrecí, jejich produkty a diagnózou i léčbou 
jejich poruch. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

environmentální vědy 

Definice Odpovědné zacházení s životním prostředím. 
Zahrnují oblasti: životní prostředí, odpadové 
hospodářství, vodohospodářství, znečišťování 
životního prostředí, ochrana ovzduší, rizika 
průmyslové výroby, právní problematika, 
veřejná politika, městské plánování, 
ekosystémy, ekologie, biologie, geografie, 
geologie. 

Zahrnuté oblasti Lidské zdraví, vlivy prostředí na zdraví, hygiena 
prostředí s ohledem na zdraví, materiály WHO 

Nezahrnuté oblasti Ekologie obecně, ochrana životního prostředí 
obecně 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

epidemiologie 

Definice Obor, který studuje rozložení a determinanty 
stavů a událostí majících vztah ke zdraví v 
určených populačních skupinách a využívá 
výsledků tohoto studia ke zvládnutí zdravotních 
problémů. Zabývá se: jaké je zdraví lidí, proč je 
takové a jak je lze zlepšit. 

Zahrnuté oblasti U zahraniční literatury zejména orientace na 
evropský region, materiály WHO 

Nezahrnuté oblasti Rozvojové země. 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

estetická medicína 

Definice Obor, který nám pomáhá pečovat o naše tělo a 
zlepšovat jej tak, aby zůstalo dlouho zdravé a 
krásné. 



Zahrnuté oblasti Kosmetické techniky, korektivní dermatologie, 
botulotoxin, laserová léčba akné, laserová 
depilace, facelifting apod. – pouze odborné 
práce 

Nezahrnuté oblasti Populární práce týkající se zkrášlování těla 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

experimentální medicína 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem (klinickým a 
laboratorním) v medicíně. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

farmacie a farmakologie 

Definice Farmakologie se zabývá působením léčiv na živé 
organismy. Farmacie se zabývá výzkumem léčiv, 
jejich výrobou, hodnocením a kontrolou, 
rozdělováním, lékárenskou péčí. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti Středoškolské učebnice 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

farmakoterapie 

Definice Léčba pomocí léků, farmakologická léčba. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

fyzika, biofyzika 

Definice Obor studující základní vlastnosti látek a polí a 
jejich nejjednodušší formy pohybu. Biofyzika je 
obor studující živé systémy a vliv faktorů 
prostředí na ně z hlediska fyzikálních zákonitostí 
a metod. 

Zahrnuté oblasti lékařská praxe, biomedicínské inženýrství, 
biomedicínský výzkum, publikace vydané 
lékařskými/zdravotnickými fakultami 

Nezahrnuté oblasti Obecná fyzika 



Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

fyziologie 

Definice Obor, který studuje funkci organismu a 
jednotlivých orgánů. 

Zahrnuté oblasti Fyziologie člověka, klinická fyziologie, fyziologie 
výživy, srovnávací fyziologie 

Nezahrnuté oblasti Fyziologie rostlin, fyziologie živočichů 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

gastroenterologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou chorob trávicího systému. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

genetika, lékařská genetika 

Definice Věda o dědičnosti. Lékařská genetika je obor, 
který se zabývá studiem dědičnosti lidských 
chorob a možnostmi jejich prevence. 

Zahrnuté oblasti Lékařská genetika, farmakogenetika, 
nutrigenetika, imunogenetika,  publikace 
vydané lékařskými/zdravotnickými fakultami 

Nezahrnuté oblasti Veterinární genetika, genetika rostlin, genetika 
živočichů  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

geriatrie 

Definice Obor, který se zabývá diagnózou a léčbou 
chorob starých lidí a péčí o ně. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

gynekologie a porodnictví 

Definice Obor, který se zabývá péčí o ženu se zaměřením 



na výzkum, diagnózu, léčbu a prevenci chorob 
ženských pohlavních orgánů. Porodnictví je 
obor, který se zabývá managementem a péčí o 
ženu během těhotenství, porodu a po porodu. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

hematologie a transfuzní lékařství 

Definice Nauka o krvi. Zabývá se výzkumem, diagnózou a 
léčbou krevních onemocnění. Krevní transfuze 
je proces, během kterého je do krevního oběhu 
příjemce vpravena krev nebo krevní složky od 
dárce. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

hepatologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou jaterních nemocí. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

histologie 

Definice Obor, který se zabývá studiem mikroskopické 
struktury orgánů a tkání (u zdravých i 
postižených nemocí). 

Zahrnuté oblasti Histologie člověka, publikace vydané 
lékařskými/zdravotnickými fakultami. 

Nezahrnuté oblasti Histologie rostlin, histologie živočichů 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

homeopatie 

Definice Způsob léčení, který je založen na zásadě 
"podobné se léčí podobným". 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti Pochybné populární práce, zejména překladová 



literatura 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Velice výběrově (zejména hodnotící a 
srovnávací studie) 

 

humanitní vědy 

Definice Obory filozoficko-historické, týkající se člověka a 
společnosti. 

Zahrnuté oblasti Zdraví, nemoc, lékařská etika, bioetika, lékařství 
a náboženství, lékařství a filozofie 

Nezahrnuté oblasti Umění, literatura, hudba 

Akvizice domácí Velice výběrově. 

Akvizice zahraniční NE 

 

hygiena 

Definice Obor, který se zabývá zdravým způsobem života 
z hlediska jedince i společnosti, dodržování 
pravidel tohoto způsobu. 

Zahrnuté oblasti Hygiena práce, osobní hygiena, mytí rukou, 
hygiena ústní dutiny, hygiena bydlení; 
komunální hygiena a hygiena prostředí 
výběrově 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

hyperbarická a letecká medicína 

Definice Hyperbarie je léčebná terapie, při níž je 
pacientovi místo normálního atmosferického 
vzduchu inhalačně podán plyn obsahující 
výrazně zvýšený obsah kyslíku (až 100 %). 
Letecká a kosmická medicína se zabývá účinky 
letu atmosférou nebo kosmickým prostorem na 
lidské tělo a prevencí nebo léčbou 
fyziologických nebo psychologických poruch, 
které v důsledku toho vznikají. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

chemie, klinická chemie 

Definice Přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi látek, 
jejich vnitřní strukturou a složením, jejich 



vzájemnými proměnami a vztahy a zákonitostmi 
těchto procesů. Klinická chemie obsahuje 
základní a aplikovaný výzkum v biochemických a 
fyziologických procesech života lidí a zvířat a 
aplikaci získaných znalostí a správného chápání 
procesů ke stanovení diagnózy, léčbě a prevenci 
nemoci. Zahrnuje analýzy tělesných tekutin, 
buněk a tkání a interpretaci výsledků ve vztahu 
ke zdraví a nemoci. 

Zahrnuté oblasti Klinická chemie, publikace vydané 
lékařskými/zdravotnickými fakultami 

Nezahrnuté oblasti Obecná chemie 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

chirurgie 

Definice Obor, který se zabývá operační léčbou 
onemocnění různých orgánů včetně poranění. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

infekční lékařství 

Definice Obor, který se zabývá studiem, diagnózou a 
léčbou infekčních nemocí. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

kardiochirurgie 

Definice Obor chirurgie zabývající se operačním léčením 
nemocí srdce a velkých cév. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

kardiologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou, 
léčbou a prevencí onemocnění srdce. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  



Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

klinická výživa a intenzivní metabolická péče 

Definice Klinická výživa je obor, kdy nutriční intervence 
vytváří optimální podmínky pro vlastní obranné 
mechanizmy, autoregulaci a ve svých 
důsledcích i prostředí pro úspěch cílené léčby.  

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

knihovnictví a informační věda 

Definice Obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty 
činnosti knihoven a knihovnictví. Informační 
věda je věda o informaci (fyzikální, biologické, 
kulturní).  

Zahrnuté oblasti Lékařské knihovny, zdravotnické knihovny, 
poskytování zdravotních/lékařských 
informačních služeb, lékařské/zdravotnické 
informační zdroje; publikace do příruček 
zaměstnanců NLK 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

koloproktologie 

Definice Obor zabývající se problematikou onemocnění 
tlustého střeva a konečníku. 

 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

lékařská informatika 

Definice Obor, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, 
zpracováním a využitím informací v lékařství a 
zdravotnictví. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 



 

lékařství 

Definice Souhrn oborů o způsobech a prostředcích 
léčení. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

lingvistika, lékařská terminologie 

Definice Věda zabývající se zkoumáním jazyka. Patří sem 
též jazykové slovníky (všeobecné, vícejazyčné). 
Lékařská teminologie se zabývá odborným 
lékařským názvoslovím. 

Zahrnuté oblasti Lékařská/zdravotnická/farmaceutická 
terminologie 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Velice výběrově 

 

logopedie, klinická logopedie 

Definice Obor, který se zabývá studiem a léčbou poruch 
řeči a výslovnosti. 

Zahrnuté oblasti Klinická logopedie 

Nezahrnuté oblasti pedagogika 

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie 

Definice Obor, který se zabývá mikroorganismy. Lékařská 
mikrobiologie se zabývá studiem 
morfologických a fyziologických vlastností 
mikrorganismů a zaměřuje se na ekologické a 
epidemiologické souvislosti jednotlivých 
mikrobiálních skupin. Zabývá mikrobiologickou 
diagnostikou infekčních nemocí, zajišťuje služby 
zaměřené na jejich léčbu, profylaxi a prevenci. 

Zahrnuté oblasti Lékařská mikrobiologie, základní díla 

Nezahrnuté oblasti Potravinářská mikrobiologie 

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

nefrologie 



Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou nemocí ledvin. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

neurochirurgie 

Definice Obor, který se zabývá operační léčbou nemocí 
nervového systému. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

neurologie 

Definice Obor, který se zabývá studiem, diagnostikou a 
neoperační léčbou chorob nervového systému 
(mozku, míchy, nervů, svalů). 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

neurovědy 

Definice Obor, který se zabývá teoretickým výzkumem 
činnosti mozku. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

nutriční terapie, dietoterapie a výživa 

Definice Věda o výživě a potravinách, jejíž součástí je 
jednak chemie potravin (se svou statickou a 
dynamickou částí), technologie potravin 
(zpracování, skladování, distribuce), 
mikrobiologie a výživa. Dietoterapie je obor, 
který se zabývá léčbou chorob pomocí diety, tj. 
vhodného výběru a množství potravin. 

Zahrnuté oblasti Nutriční terapie, dietoterapie psané lékaři, 
odbornými společnostmi, práce 
lékařských/zdravotnických fakult, odborné 



studie 

Nezahrnuté oblasti Kuchařské knihy, populární práce s tématem 
různých diet včetně redukčních, populární práce 
o výživě 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice vyběrově. 

 

obezitologie 

Definice Obor zabývající se komplexní léčbou nadváhy. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

oftalmologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou očních nemocí. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

okultní vědy 

Definice Soubor nauk založených na víře v existenci 
tajemných, skrytých sil. 

Zahrnuté oblasti Tradiční medicína, alternativní terapie – 
výběrově, odborné práce, studie související se 
zdravím a lékařstvím 

Nezahrnuté oblasti Astrologie, horoskopy, věštění, magie, 
čarodějnictví 

Akvizice domácí Velice výběrově. 

Akvizice zahraniční NE 

 

onkochirurgie 

Definice Chirurgický obor zabývající se operační léčbou 
zhoubných nádorů. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

onkologie 



Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou nádorových onemocnění. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

organizace a řízení zdravotnictví 

Definice Obor, který se zabývá organizací, řízením, 
managementem zdravotnictví. Též výroční 
zprávy zdravotnických organizací. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

ortodoncie 

Definice Obor, který se zabývá studiem nepravidelnosti 
zubů, zubních oblouků a čelistí, tzn. jejich 
etiologií, diagnostikou, terapií a prevencí. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

ortopedie 

Definice Chirurgický obor, který se zabývá nemocemi 
pohybového aparátu (vrozenými a získanými 
vadami, poraněními kostí, kloubů, páteře), 
jejich diagnózou a léčbou. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

osteologie 

Definice Nauka o kostech. Obor, který se zabývá 
komplexní diagnostikou a léčbou poruch 
kostního metabolismu. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 



ošetřovatelství 

Definice Obor, který se zabývá udržením dobrého 
zdravotního stavu a zlepšení kvality života 
člověka, rodiny a komunity. Poskytuje péči o 
zdraví v přímém kontaktu s jednotlivci nebo 
skupinami lidí, kteří tuto péči potřebují. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti Středoškolské učebnice 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

otorinolaryngologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou ušních, nosních a krčních chorob. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

paliativní medicína 

Definice Obor, který se zabývá lékařskou a 
ošetřovatelskou péčí o nevyléčitelně nemocné, 
jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. 

 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

parazitologie 

Definice Obor, který se zabývá studiem parazitů a jimi 
vyvolaných onemocnění. 

Zahrnuté oblasti Lékařství, lékařská parazitologie 

Nezahrnuté oblasti Veterinární parazitologie 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

patologie 

Definice Nauka o nemocech, studuje jejich příčiny a další 
děje, které způsobují jejich rozvoj. V užším 
smyslu obor, který zkoumá morfologické 
projevy nemoci na organismu. 

Zahrnuté oblasti Lidská patologie, psychopatologie, sociální 



patologie - výběrově 

Nezahrnuté oblasti Veterinární patologie, fytopatologie 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

pedagogika 

Definice Obor, který se zabývá výchovou jako záměrnou 
soustavou a organizovanou činností formující 
osobnost člověka. 

Zahrnuté oblasti Vzdělávání lékařů, zdravotníků, farmaceutů; 
vzdělávání specializované s ohledem na 
zdravotní stav, publikace vydané 
lékařskými/zdravotnickými fakultami 

Nezahrnuté oblasti Výchova dětí 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

pediatrie 

Definice Dětské lékařství. Obor, který se zabývá 
člověkem od narození po dosažení dospělosti. 
Zabývá se lékařskou péčí o děti, prevencí, 
diagnostikou i léčbou jejich onemocnění. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

perinatologie a neonatologie 

Definice Obor, který se zabývá onemocněními 
prenatálního věku, tj. období před porodem 
dítěte a krátce po něm. Obor věnující se 
problematice novorozeneckého období. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

plastická chirurgie 

Definice Obor, který se zabývá chirurgickou nápravou 
převážně zevně viditelných vrozených či 
získaných tvarových, velikostních a funkčních 
odchylek jednotlivých částí lidského těla od 
normálu. 

Zahrnuté oblasti  



Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

pneumologie a ftizeologie 

Definice Obor, který se zabývá problematikou chorob 
dýchacího ústrojí, tuberkulózou všech lokalizací 
(plicní i mimoplicní formy). 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

podiatrie 

Definice Obor, který se zabývá problematikou chorob 
nohou. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

pojišťovnictví 

Definice Způsob a forma zabezpečení proti ztrátám, 
které vznikají z živelných pohrom, úrazů, nehod 
a jiných událostí; zaopatření v případech 
nemoci, invalidity, ve stáří, v mateřství. 

Zahrnuté oblasti Zdravotní a nemocenské pojištění, úrazové 
pojištění 

Nezahrnuté oblasti Důchodové pojištění, pojišťovnictví obecně 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční NE  

 

politologie, politika, zdravotní politika 

Definice  

Zahrnuté oblasti Zdravotní politika, politika a zdraví 

Nezahrnuté oblasti Politologie obecně 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

popáleninová medicína 

Definice Obor zabývající se problematikou zvládnutí 
popáleninového šoku, léčbou popálenin, dopady 



na psychiku a sociální postavení pacienta, 
rekonvalescenční rehabilitací. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

pracovní lékařství 

Definice Obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního 
prostředí a pracovních podmínek na zdraví 
pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a 
posudkovými aspekty nemocí způsobených 
nebo zhoršovaných prací a dohledem nad 
dodržováním přijatelných pracovních 
podmínek. Cílem oboru je prevence poškození 
zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich 
zdravotního stavu, podpora zdravého životního 
stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní 
způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení 
pracovní schopnosti. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

právo, zákonodárství 

Definice Zákony, právo, legislativa, zákonodárství. 

Zahrnuté oblasti Zdravotnická legislativa, zdraví, nemoc, 
lékařství, publikace do příruček zaměstnanců 
NLK 

Nezahrnuté oblasti Právo a zákonodárství obecně 

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

preventivní medicína 

Definice Obor, který se zabývá předcházením tělesným i 
duševním poruchám a chorobám (např. 
hygienickým a zdravým životním stylem, 
správnou výživou a zdravým pohybem, 
očkováním, genetickým aj. poradenstvím). 

Zahrnuté oblasti Očkování, genetické poradenství, zdravý životní 
styl, správná výživa, osobní hygiena, zdravý 
pohyb, zdravé chování  – zejména odborné 
publikace psané lékaři 

Nezahrnuté oblasti Pochybné populární publikace, zejména 
překladová literatura 



Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

přírodní vědy 

Definice Obor, který se zabývá životem, vývojem, 
vesmírem, přírodou, živou hmotou. 

Zahrnuté oblasti Zdraví, nemoci, publikace vydané 
lékařskými/zdravotnickými fakultami 

Nezahrnuté oblasti Vědy o Zemi, zoologie 

Akvizice domácí Velice výběrově. 

Akvizice zahraniční NE 

 

psychiatrie 

Definice Obor, který se zabývá studiem, výzkumem, 
diagnózou, prevencí a léčbou duševních poruch. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

psychofarmakologie 

Definice Obor, který se zabývá účinkem látek, zejména 
léků, na duševní činnost a stavy člověka. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

psychologie 

Definice Obor, který studuje chování lidí, jejich prožívání, 
myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského 
chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a 
jejich testováním, temperamentem, vůlí, 
emoční stránkou. 

Zahrnuté oblasti Základní psychologická díla, klinická psychologie 

Nezahrnuté oblasti filozofie 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

psychoterapie 

Definice Léčba psychologickými prostředky (hypnózou, 
muzikoterapií, arteterapií apod.). 



Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

radiační ochrana 

Definice Obor, který se zabývá minimalizací rizik 
spojených s pobytem člověka na místech 
nějakým způsobem zasaženými ionizujícím 
zářením. Popis záření, mechanismus jeho 
působení, pravidla pro pobyt, monitorování 
přírodních zdrojů záření. 

Zahrnuté oblasti Radiační ochrana ve zdravotnictví 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

radiologie a zobrazovací metody 

Definice Obor lékařství využívající záření rentgenového i 
ionizujícího k diagnóze a léčbě chorob. Lékařské 
vyšetřovací metody umožňující zobrazení 
orgánů a jejich částí v živém organismu bez 
narušení jejich životnosti. Kromě vlastního 
zobrazení struktury umožňují mnohé moderní 
metody i posouzení funkčního stavu. 
Rentgenové vyšetření v mnoha modifikacích vč. 
CT, ultrazvukové vyšetření ultrasonografie, 
magnetická rezonance MRI, izotopová 
vyšetření, PET aj. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

rehabilitační a fyzikální medicína 

Definice Obor, který se zabývá obnovou výkonnosti 
nemocného, zejména jeho pohybových 
schopností, např. po úrazech, při onemocněních 
kloubů, páteře. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

reprodukční lékařství 



Definice Obor, který se zabývá prevencí, diagnózou, 
výzkumem a léčbou onemocnění 
rozmnožovacích orgánů, zejména léčbou 
neplodnosti a umělým oplodněním. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

revmatologie 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou zánětlivých i nezánětlivých revmatických 
onemocnění kloubů, šlach, svalů a příbuzných 
struktur. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

sexuologie 

Definice Obor, který se zabývá lidskou sexualitou, 
studiem, diagnostikou a léčbou sexuálních 
poruch. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti Pornografie, publikace o sexu psané laiky 

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

sociální lékařství 

Definice Obor, který se zabývá zdravím lidí a péčí o 
zdraví ve společnosti. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

sociologie 

Definice Obor, který se zabývá společností, jejím 
fungováním na úrovni různých strukturních 
celků i jednotlivých dílčích sociálních fenoménů. 

Zahrnuté oblasti Zdraví, nemoci, publikace vydané 
lékařskými/zdravotnickými fakultami, 
pomáhající profese, zdraví menšin, komunitní 



zdraví, materiály WHO 

Nezahrnuté oblasti Sociologie obecně 

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově 

 

soudní lékařství 

Definice Obor úzce spolupracující s orgány činnými v 
trestním řízení. Náplní činnosti je zejména 
provádět soudní pitvy a zdravotní pitvy u 
náhlých a násilných smrtí, toxikologická 
vyšetření. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

sporty 

Definice Obor, který se zabývá pohybovou činností 
člověka. Tuto činnost provozuje z důvodů 
profesionálních, relaxačních, rekreačních, k 
udržení a zlepšení kondice. 

Zahrnuté oblasti Terapie cvičením, biomechanika, úrazy, zdraví 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Výběrově. 

Akvizice zahraniční Velice výběrově. 

 

statistika, zdravotnická statistika 

Definice Obor, který se zabývá zkoumáním, zpracováním 
a kvantitativním charakterizováním 
hromadných jevů a velkých souborů dat. 
Zdravotnická statistika se zabývá statistickou 
metodologií a její aplikací ve zdravotnické praxi, 
sběrem, zpracováním i publikací údajů o 
zdravotním stavu obyvatelstva a činnosti 
zdravotnictví. 

Zahrnuté oblasti Zdravotnická statistika, lékařská informatika, 
věda a výzkum v lékařství, epidemiologie, 
základní díla pro obor, materiály WHO 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

stomatochirurgie 

Definice Obor, který se zabývá chirurgickou léčbou 



chorob a úrazů obličeje, čelistí, zubů apod. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

technika 

Definice Souhrn výrobních a pracovních prostředků, 
postupů, oborů. Zabývá se uplatňováním 
přírodovědných, zvl. fyzikálních a chemických 
poznatků při zavádění, zdokonalování a 
využívání výrobních postupů. 

Zahrnuté oblasti Biomedicínské inženýrství, lékařská technika, 
zdravotnická technika, farmaceutická technika, 
zubní technika 

Nezahrnuté oblasti Technika obecně 

Akvizice domácí Velice výběrově. 

Akvizice zahraniční NE 

 

technika lékařská a zdravotnický materiál 

Definice Obor, jenž zahrnuje stroje, přístroje, nástroje a 
vybavení v lékařství a zdravotnictví. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

tělovýchovné lékařství 

Definice Obor, který se zabývá tělesnou a sportovní 
aktivitou v diagnostice, léčbě i prevenci. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

terapie 

Definice Obor, zabývající se léčbou. Ke způsobům léčby 
patří celková opatření (klid, režim, dieta apod.), 
léky, chirurgický zákrok a další postupy. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 



toxikologie 

Definice Obor, zabývající se jedy, jejich průkazem a jejich 
účinky na živý organismus. Zabývá se 
diagnostikou a léčbou otrav. 

Zahrnuté oblasti Klinická toxikologie, forenzní toxikologie, 
toxikologie léčiv 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

transplantologie 

Definice Obor, který zahrnuje legislativu transplantací, 
přípravu příjemce transplantátu, získávání 
orgánu k transplantaci, chirurgii, pooperační 
péči, imunosupresivní a antirejekční terapii. 
Obor, který se zabývá záměrným přenesením 
tkáně či orgánu z jednoho místa organismu na 
druhé nebo z jednoho člověka na druhého. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

traumatologie 

Definice Lékařský chirurgický obor, který se zabývá 
komplexní léčbou poranění. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

urgentní lékařství 

Definice Obor, který se zabývá poskytováním, 
organizováním a vědeckým zkoumáním 
neodkladné péče u stavů, které bezprostředně 
ohrožují život postiženého, mohou vést v 
důsledku prohlubování chorobných změn k 
náhlé smrti, způsobí bez kvalifikovaného 
poskytnutí odborné první pomoci trvalé 
chorobné změny nebo působí náhlé utrpení a 
náhlou bolest či změny chování a jednání 
postiženého, jež akutně ohrožují jeho 
samotného nebo jeho okolí. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  



Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

urologie 

Definice Lékařský chirurgický obor, který se zabývá 
nemocemi močového systému a mužských 
pohlavních orgánů a jejich léčbou, včetně léčby 
operační. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

věda a výzkum 

Definice Věda všeobecně, systematické racionální 
poznávání přírody, společnosti a myšlení. 

Zahrnuté oblasti Metody a postupy vědecké práce, metodologie, 
publikování vědeckých poznatků, zavádění 
vědeckých poznatků do praxe, výzkum ve 
zdravotnictví a farmakologii 

Nezahrnuté oblasti Věda všeobecně 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

veřejná správa 

Definice Správa věcí veřejných nebo také veřejných 
záležitostí. 

Zahrnuté oblasti Pouze publikace ve vztahu ke zdraví, publikace 
MZ ČR 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční NE 

 

veřejné zdravotnictví 

Definice Obor, který se orientuje na problematiku zdraví, 
péče o zdraví a zdravotnictví. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

veterinární lékařství 



Definice Obor, který se zabývá ochranou zdraví zvířat, 
prevencí, diagnózou, léčením jejich chorob a 
hygienickou nezávadností potravin živočišného 
původu. 

Zahrnuté oblasti Pouze ve vztahu ke zdraví člověka, přenos 
nemocí, zoonózy 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Velice výběrově 

Akvizice zahraniční NE 

 

virologie 

Definice Obor, který se zabývá studiem virů, v lékařství 
se zaměřuje především na studium virů 
způsobujících lidská onemocnění a na jejich 
prokazování. 

Zahrnuté oblasti Infekční lékařství, publikace určené pro 
lékařské/zdravotnické/farmaceutické fakulty 

Nezahrnuté oblasti Veterinární lékařství 

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Komplexně 

 

vnitřní lékařství 

Definice Patří sem všechny lékařské obory, které 
nepoužívají operační metody v léčení. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

vojenské lékařství 

Definice Obor, který se zabývá specifickými problémy, 
odlišnými od lékařství civilního, a to zejména v 
období války, při katastrofách a humanitární 
pomoci. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Výběrově. 

 

všeobecná příručková díla a encyklopedie 

Definice Publikace, jež obsahují informace o různých 
tématech nebo o souhrnu poznání (abecedně, 
systematicky nebo jinak uspořádané). 
Encyklopedie. 



Zahrnuté oblasti Pouze významné publikace do příruček 

Nezahrnuté oblasti Všeobecné příručky a encyklopedie pro děti a 
mládež 

Akvizice domácí Velice výběrově 

Akvizice zahraniční NE 

 

všeobecné lékařství 

Definice Obor, který se zabývá všeobecnou ambulantní 
praxí, včetně návštěv nemocných. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 

Definice Vše co souvisí s výchovou a vzděláváním 
(studium, specializace) veškerého 
zdravotnického personálu. Udržování, 
prohlubování a inovace znalostí, nezbytných pro 
výkon zdravotnického povolání. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

zájmy a záliby 

Definice Činnost, kterou se lidé zabývají ze zájmu, ze 
záliby a ve svém volném čase. 

Zahrnuté oblasti Pouze publikace související se zdravím, 
psychoterapií 

Nezahrnuté oblasti Zahrádkářství, chalupaření, kutilství, 
chovatelství, cestování atd. 

Akvizice domácí Velice výběrově 

Akvizice zahraniční NE 

 

zdravotně postižení 

Definice Obor, který se zabývá zdravotně postiženými 
osobami. 

Zahrnuté oblasti Zdravotní péče, pacientské publikace 

Nezahrnuté oblasti pedagogika 

Akvizice domácí Výběrově 

Akvizice zahraniční Velice výběrově 

 



zdravotní výchova 

Definice Obor, který se zabývá souhrnem výchovně 
vzdělávacích aktivit zaměřených na formování 
znalostí, postojů a jednání občanů, směřujících 
k podpoře zdraví a při jeho poruše k léčení a 
obnovování zdraví a jeho rozvíjení u jednotlivců, 
skupin, i celé společnosti. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně 

Akvizice zahraniční Výběrově 

 

zemědělství a potravinářství 

Definice Obor zemědělství se zabývá pěstováním rostlin 
a chovem hospodářských zvířat, čímž dochází k 
zajišťování potravin pro obyvatelstvo a surovin 
pro potravinářský průmysl. Potravinářství se 
zabývá výrobou, hygienou potravin. 

Zahrnuté oblasti Zdraví, nemoci, otravy z jídla 

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Velice výběrově 

Akvizice zahraniční NE 

 

zubní lékařství 

Definice Obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a 
léčbou chorob dutiny ústní, čelistí a zubů. 

Zahrnuté oblasti  

Nezahrnuté oblasti  

Akvizice domácí Komplexně. 

Akvizice zahraniční Komplexně. 

 

 

2. Výběr podle jazyka – týká se pouze zahraniční literatury 

Do fondu jsou získávány koupí pouze dokumenty v jazyce anglickém, případně německém 

nebo slovenském. U darů dále i v jazyce francouzském a ruském. V ostatních jazycích pouze, 

jedná-li se o významná díla v oboru, případně díla určená do fondu Zdravotnického muzea. 

Z darů jsou též přijímány všechna zahraniční bohemika z oboru lékařství, zdravotnictví, 

farmacie. 

 

3. Výběr podle typu dokumentu – napomáhá, kolik exemplářů můžeme pro jednotlivé typy do 

fondu získat, u darů je vždy možné maximální číslo navýšit. Tabulka obsahuje údaje i pro 

dlouhodobé uchování, tzn. kolik exemplářů budeme ve fondu dlouhodobě uchovávat. Pro 

každý typ dokumentu byla vytvořena samostatná tabulka: 



Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

 

Možnost autoarchivace v Digitální 
knihovně NLK 

 

Možnost institucionální 
autoarchivace 

 

 

Vysvětlivky: 

Ad Akvizice - počet ks exemplářů domácích – rozumí se počet exemplářů zakoupených z rozpočtu 

NLK, u darovaných publikací je možné navýšení počtu ks exemplářů, pouze dokumenty vydané na 

území ČR případně dokumenty vydané v zahraničí psané česky 

Ad Akvizice - počet ks exemplářů zahraničních - rozumí se počet exemplářů zakoupených 

z rozpočtu NLK, u darovaných publikací je možné navýšení počtu ks exemplářů 

Ad Počet uchovávaných exemplářů domácích – rozumí se kolik ks exemplářů budeme 

dlouhodobě uchovávat (tj. nevyřazovat), min 30 let se dokumenty nevyřazují, po 30 letech je 

možné zvážení snížení multiplicitních exemplářů 

Ad Počet uchovávaných exemplářů zahraničních  - rozumí se kolik ks exemplářů budeme 

dlouhodobě uchovávat (tj. nevyřazovat),  min 30 let se dokumenty nevyřazují, po 30 letech je 

možné zvážení vyřazení exemplářů podle typu dokumentu 

Možnost autoarchivace v Digitální knihovně NLK – rozumí se, zda může uživatel daný typ 

dokumentu archivovat v Digitální knihovně NLK 

Ad Možnost institucionální autoarchivace – rozumí se, zda může instituce archivovat daný typ 

dokumentu v digitálním repozitáři NLK 

adresáře 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  



 

atestační práce 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

atlasy 

Pouze z oboru lékařství/zdravotnictví. Z ostatních oborů velice výběrově vždy s ohledem na náš 

oborový záměr (např. atlasy hub, rostlin apod., a to max v počtu 1 exempláře) 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

2-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze poslední 2 vydání, 
případně starší významná 
(ilustrace, vazba) nebo hodně 
využívaná 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

audio 

Velice výběrově, zejména přílohy k publikacím. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1 U příloh může být i více ks 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0 Pouze dary nebi přílohy ke 
knihám 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace   



v Digitální knihovně NLK 

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

beletrie a poezie 

Pouze díla, která splňují kritéria sbírky Medicína v literatuře, do sbírky jsou zařazovány díla, jejichž 

tématem je lékařství/zdravotnictví případně díla psaná lékaři. Sbírka je doplňována pouze z darů. 

Akvizice - počet ks 
exemplářů domácích 

1 Pouze z darů, pouze 
jedno vydání. 

Akvizice - počet ks 
exemplářů zahraničních 

1 Pouze z darů, pouze 
jedno vydání 

Počet uchovávaných 
exemplářů domácích 

1  

Počet uchovávaných 
exemplářů zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

N  

 

bibliografické práce 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

biografické práce 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace A  



v Digitální knihovně NLK 

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

ceníky 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

cestopisy 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1 Pouze, pokud mají vztah 
k lékařství nebo zdravotnictví, 
případně splňují kritéria sbírky 
Medicína v literatuře 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

časopisy 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2 Nákup pouze 1 (pokud není 
určeno pro výměnu) 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  



Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

doporučené postupy, směrnice pro lékařskou praxi 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

2-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

elektronické zdroje 

CD, DVD jejichž obsahem je text 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-3 Zejména přílohy ke knihám, 
sborníky 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze přílohy 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-3 Nutná archivace obsahu mimo 
médium 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze přílohy 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

encyklopedie 

Pouze encyklopedie z oboru lékařství a zdravotnictví, ne encyklopedie určené pro děti a mládež. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  



Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

farmakopea 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

film, video 

Na médiích CD, DVD, VHS 

Vzhledem k tomu, že film a video nemůže být naší knihovnou půjčován uživatelům, nebude do fondu 

NLK zařazován, pouze přílohové CD, DVD, VHS. 

Výjimkou je film do sbírek zdravotnického muzea.  

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

0 Pouze přílohy ke knihám 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0 Pouze přílohy ke knihám 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

0 Přílohy zůstanou uchovány 
stejně jako dokumenty, ke 
kterým patří 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0 Přílohy zůstanou uchovány 
stejně jako dokumenty, ke 
kterým patří 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

firemní materiály 

Pouze materiály s odborným obsahem, případně katalogy nástrojů a přístrojů nebo ročenky, výroční 

zprávy. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  



Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

fotografie 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1 Pouze do sbírek Zdravotnického 
muzea 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze do sbírek Zdravotnického 
muzea 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

historické práce 

Pouze práce z oboru lékařství, zdravotnictví, případně publikace pro potřeby Zdravotnického muzea 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

humoristické práce, anekdoty 

Pouze práce, jejichž obsahem je lékařství/zdravotnictví, případně práce psané lékaři 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  



Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

konferenční materiály 

Sborníky příspěvku, sborníky prezentací 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-3 3 exemplář pouze v případech, 
kdy se předpokládá vysoké 
využití 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze suplementa 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

jazykové učebnice 

Pouze jazykové učebnice určené pro lékařské/zdravotnické fakulty. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2 2 ks pražské fakulty, 1 ks 
mimopražské fakulty 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

kalendáře 

Pouze kalendáře s tematikou lékařství a zdravotnictví, případně kalendáře, jejichž autorem je nějaký 

významný lékař 



Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Zejména do sbírek 
Zdravotnického muzea 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

kartografické dokumenty 

Pouze kartografické dokumenty s tematikou epidemiologie. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

katalogy 

Pouze katalogy lékařských/zdravotnických přístrojů a nástrojů, zdravotnického materiálu. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významné katalogy 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významné katalogy 
 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

kuchařské knihy 



Pouze kuchařské knihy s tematikou dietoterapie, především psanou lékaři nebo zdravotními sestrami. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významné publikace 
v oboru dietoterapie, nutriční 
výživa 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významné publikace 
v oboru dietoterapie, nutriční 
výživa 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

laboratorní manuály 

Pouze vydané nakladateli, do fondu NLK nejsou v tištěné podobě zařazovány manuály nemocnic 

apod. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

literatura pro děti a mládež 

Pouze literatura týkající se zdravotní a sexuální výchovy. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  



Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

medaile 

Pouze do sbírek Zdravotnického muzea 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

monografie 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

2-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

2-3  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze poslední 2 vydání, 
případně starší významná 
(ilustrace, vazba) nebo hodně 
využívaná 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

normy 

Normy nejsou do fondu NLK zařazovány, pouze normy pro obor knihovnictví, případně normy vydané 

jinými nakladateli než normalizačním úřadem. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

0  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 0  



zahraničních 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

N  

 

patenty 

Pouze patenty z oboru lékařství a zdravotnictví. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

0  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

0 Pokud jsou ve fondu nějaké 
patenty z dřívějších dob, 
zůstanou v 1 exempláři 
uchovány 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

plakáty 

Pouze výběrově plakáty z oboru lékařství a zdravotnictví. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

populárně naučná literatura 

Pouze literatura s tematikou zdravotní výchovy, zdraví, hygiena. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 0  



zahraničních 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

  

 

postery 

Postery jsou do fondu NLK zařazovány pouze v elektronické podobě, případně postery vytvořené 

v NLK. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

0  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

právní literatura 

Pouze pro oblast lékařství a zdravotnictví. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významná díla 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

průvodce 

Pouze průvodce pro oblast lékařství/zdravotnictví. 



Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

překladová literatura 

U renomovaných nakladatelů ano – Galén, Maxdorf, u ostatních velice výběrově, zejména u 

populárně-naučné literatury. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významná díla např. 
přeložená do angličtiny nebo 
němčiny apod. 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze významná díla např. 
přeložená do angličtiny nebo 
němčiny apod. 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

příručky a manuály 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

2-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

2 U významných publikací mohou 
být i 3, u nezměněných vydání 
stačí od každého 1 ks 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze poslední 2 vydání, 
případně starší významná nebo 
využívaná 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  



 

publikace určené pro laickou veřejnost (pacientské informace) 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-3  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

publikace WHO 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

reklamní materiály 

Reklamní materiály nejsou do fondu NLK zařazovány, pouze do sbírek Zdravotnického muzea, 

případně materiály významné svým obsahem nebo formou prezentace. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

0  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

N  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

N  



 

reprinty 

Do fondu NLK jsou pořizovány, pouze pokud není ve fondu původní vydání, případně je exemplář ve 

fondu NLK zničený apod. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

ročenky 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

sborníky abstrakt 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze suplementa 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  



 

slovníky 

Zejména výkladové z oboru lékařství a zdravotnictví. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze poslední vydání, 
případně starší významná nebo 
využívaná 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

statistiky 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze materiály WHO a 
obdobných organizací 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

středoškolské učebnice 

Středoškolské učebnice nejsou do fondu NLK zařazovány, výjimkou jsou pouze učebnice vydané 

renomovanými nakladateli jako je např. Galén, Maxdorf, Grada případně učebnice vydané lékařskými 

fakultami. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  



Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

šedá literatura 

Viz ostatní typy dokumentů. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

technické zprávy 

Pouze zprávy z oboru lékařství/zdravotnictví. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1 Velice výběrově 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze materiály WHO apod. 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

testy 

Pouze testy určené pro lékařské/zdravotnické fakulty. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-3  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  



Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

vládní publikace 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1-2  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-2  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

výroční zprávy 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

vysokoškolské práce 

Vysokoškolské práce nejsou do fondu NLK systematicky zařazovány. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze dary v jazycích eng, ger 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0 Pouze využívané exempláře je 
možné dlouhodobě uchovat 



Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

vysokoškolské učebnice, skripta 

Skripta u mimopražských fakult jsou pořizovány pouze v 1-2 ks. U hodně využívaných učebnic je 

možné navýšení až na 6 ks. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

2-3 U skript u nezměněných vydání 
stačí pouze 1ks 

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

2-3 U skript nezměněných vydání 
stačí pouze 1 ks od vydání 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 Pouze poslední 2 vydání, 
případně starší významná 
(ilustrace, prezentace, vazba) 
nebo hodně využívaná 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

vzácné tisky, rukopisy 

Pouze do sbírek Zdravotnického muzea 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1-3 Všechny významné exempláře 

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1-3 Všechny významné exempláře 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

výtvarné umění 

Pouze do sbírek Zdravotnického muzea, případně výjimečná díla, které chceme mít ve fondu NLK. 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 1  



zahraničních 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

výzkumné zprávy 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

1 Velice výběrově 

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

1 výběrově 

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

závěrečné grantové zprávy 

Akvizice - počet ks exemplářů 
domácích 

1  

Akvizice - počet ks exemplářů 
zahraničních 

0  

Počet uchovávaných exemplářů 
domácích 

1  

Počet uchovávaných exemplářů 
zahraničních 

0  

Možnost autoarchivace 
v Digitální knihovně NLK 

A  

Možnost institucionální 
autoarchivace 

A  

 

4. Podle roku vydání – domácí publikace jsou do fondu NLK získávány bez ohledu na rok vydání, 

u starších dokumentů se do fondu NLK pořizuje pouze 1 exemplář (z darů i 2). Zahraniční 

starší se nakupují pouze do fondu Zdravotnického muzea případně díla nebo reprinty 

významných děl, které nejsou ve fondu NLK. 

5. Podle určení 

Do fondu NLK jsou získávaný tyto dokumenty: 



 Určené pro pregraduální studium na lékařských, zdravotnických nebo 

farmaceutických fakultách 

 Určené pro postgraduální studium v oborech lékařství, zdravotnictví, farmacie 

 Určené pro praxi v oborech lékařství, zdravotnictví, farmacie 

 Určené pro další vzdělávání v oborech lékařství, zdravotnictví, farmacie 

 Určené pro laickou veřejnost na téma o zdraví a nemoci 

Do fondu NLK nejsou zařazovány tyto dokumenty: 

 Určené pro základní a středoškolské studium – výjimkou jsou základní díla vydaná 

renomovanými nakladateli a lékařskými/zdravotnickými/farmaceutickými fakultami 

 Určené pro děti a mládež – výjimkou je literatura zaměřená na zdravotní výchovu 

Příklady použití manuálu: 

1. KARMEL, Annabel. Rychlé a snadné recepty pro kojence a batolata: 100 nejlepších jídel, která 

připravíte za pár minut. Olomouc : ANAG, c2014. ISBN: 978-80-7263-895-6. – ve fondu NLK 

zakoupeno 2x 

Podle manuálu: 

Obor – patří do oboru „nutriční výživa, dietoterapie, výživa“, ale do nezahrnuté oblasti – tzn., 

že podle manuálu neměla být publikace do fondu NLK zakoupena.  

2. KYNCL, Vojtěch. Stroje na smrt: plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení. 1. vyd. 

Praha : Epocha : Historický ústav, 2014. ISBN: 978-80-7425-222-8; 978-80-7286-235-1. – ve 

fondu NLK zakoupeno 1 ks 

Podle manuálu: 

Obor – spadá do oboru „humanitní vědy“, nespadá však do zahrnuté oblasti, protože 

dokument nesouvisí se zdravím, jedná se o historickou studii plynových vozů 

v koncentračních táborech. Podle manuálu neměl být dokument do fondu NLK zakoupen. 

3. ROVENSKÝ, Jozef (ed.). Revmatologický výkladový slovník. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN: 80-

247-1614-3; 978-80-247-1614-5. – ve fondu NLK zakoupen 3x 

Podle manuálu: 

Obor – revmatologie + lingvistika, lékařská terminologie 

Typ dokumentu – slovník – podle manuálu max 2 ks do fondu 

V tomto případě měly být do fondu zakoupeny pouze 2 exempláře. 

4. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 7. vyd. Praha : Galén, c2011. ISBN: 978-80-7262-707-3. – 

do fondu NLK zakoupen 1x 

Podle manuálu: 

Obor – neurologie 

Podle typu dokumentu – vysokoškolská učebnice, podle manuálu 2-3 ks 



V tomto případě měla být zakoupena publikace min. 2x. 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Maixnerová 

 


