
JAK INDEXOVAT TÉMA (základní vzory indexace) 

 

financování zdravotní péče  z vlastních financí pacienta 

ZDRAVOTNÍ PÉČE – NÁKLADY 

FINANCOVÁNÍ OSOBNÍ 

VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ 

 

zdravotnické prostředky s měřicí funkcí 

Např. u článku: „Povinnosti poskytovatelů zdravotní péče týkající se zacházení 

se zdravotnickými prostředky s měřící funkcí“ 

DIAGNOSTICKÉ TECHNIKY A POSTUPY / IS 

VYBAVENÍ A ZÁSOBY 

 

digitální únava očí (syndrom počítačového vidění, Computer Vision Syndrom, CVS) 

POČÍTAČE 

ASTENOPIE  (+ podhesla adekvátní článku, např. / PC, TH) 

SYNDROM 

653: syndrom počítačového vidění (adekvátně článku) 

 

generativita 

Např. u článku „Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků 

generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura“ použila indexátorka např. deskriptory 

viz níže: 

ROZVOJ OSOBNOSTI 

RODIČOVSTVÍ / PX 

MEZIGENERAČNÍ VZTAHY 

ÚČAST KOMUNITY 

 

rivalita očí 

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ 

ZRAKOVÁ DISPARITA 

dle kontextu příp. DOMINANCE OČÍ 



653: spolupráce očí  

 

homeopatická léčiva, homeopatika  

MATERIA MEDICA / AD, TU 

NEMOC / DT 

+ 653: vypsat názvy homeopatik i s koncentrací (ředěním léčiva). Např. 

653: Nux vomica 30 CH 

(Přitom se podívat do Rejstříku/daWINCI, protože některá homeopatika jsou v něm již 

uvedena). 

 

venoaktivní léky, venofarmaka, venotonika 

KARDIOVASKULÁRNÍ LÁTKY 

653: venoaktivní látky či venofarmaka či venotonika (adekvátně článku) 

 

porodní poranění matky 

POROD / IN 

RÁNY A PORANĚNÍ 

ŽENSKÉ POHLAVÍ 

Poznámka: 

V MeSH existuje deskriptor PORODNÍ PORANĚNÍ, je však vztažen čistě k novorozenci. 

 

Články, jejichž součástí je videozáznam k tématu 

Hlavní téma + další specifika 

Neuvádět deskriptor VIDEOZÁZNAM. Tento fakt zapíší zapisovatelky do poznámky 

do pole 500. 

 

 

PROBLEMATICKÉ DESKRIPTORY 

 

směrnice pro lékařskou praxi jako téma 

Deskriptory typu „jako téma“ jsou někdy diskutabilní. Podle definice i anotační poznámky. 

Dělají problémy při rozlišení od publikačních typů. 

http://www.medvik.cz/link/D017410


Deskriptor SMĚRNICE PRO LÉKAŘSKOU PRAXI JAKO TÉMA chápat i ve smyslu, že jsou 

doporučené postupy v článku předmětem diskuze, jsou diskutovány změny v nových 

doporučeních oproti starším doporučení atd. 

Příklady článků: 

Implementujeme aktuálne odporúčanie ADA/EASD do liečby pacientov s diabetes mellitus 

2. typu dostatočne? 

Jaké změny přinesla nová doporučení ČSH? (V článku je upozorňováno na některé kapitoly 

nových doporučení týkajících se diagnostiky a léčby hypertenze, ve kterých došlo ke změnám 

oproti staré verzi doporučení). 

 

hodnocení léčiv – používat spíše v obecném kontextu, viz anotace deskriptoru. 

 

metastázy nádorů – použít spíše pro proces metastazování či pro články obecnější. Viz 

anotace deskriptoru. Je-li v článku metastáza blíže specifikována, určitě pro její označení 

použít deskriptor specifičtější + podheslo / SC, např. metastáza na plicích: NÁDORY PLIC / SC. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

(Informace pro začínající indexátory) 

Před vložením klíčového slova do systému podívat se nejprve do Rejstříku (klíčových slov), 

zda tam již není uvedeno. Klíčové slovo nevkládat, je-li toto zahrnuto již jako viz odkaz 

u konkrétního deskriptoru. 

 

 

POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM ČASOPISŮM 

 

V časopise Anthropologie pozor na nadužívání PT HISTORICKÉ ČLÁNKY. Podle kontextu 

článků je možno použít např. deskriptory ANTROPOLOGIE, ANTROPOLOGIE FYZICKÁ, 

ANTROPOMETRIE, PALEOPATOLOGIE apod. Pravé historické články se v tomto časopise 

nevyskytují tak často. 

 

http://www.medvik.cz/link/D004341
http://www.medvik.cz/link/D009362


V časopise Kazuistiky v diabetologii se nachází sekce Postery. Pokud zapisovatelka 

iniciativně nepředepíše, je třeba opatřit záznam i publikačním typem ABSTRAKT 

Z KONFERENCE. Kratičké články z této sekce lze i uzavřít, čili přidat pole 590, vepsat 

NEINDEXOVÁNO a do poznámky LZP dodat za šifru zapisovatelky „bi“(bez indexace). 

 

U článků z časopisů typu Meduňka, Regenerace, Osobní lékař apod., jejichž autorem je 

lékař, použít PT POPULÁRNÍ PRÁCE (s ohledem na portál Medlike). 

 

V časopise Homeopatická revue se zpravidla indexují kazuistiky uvádějící terapeuticky užitá 

homeopatická léčiva, která v MeSH nelze najít.  Základní vzor indexace: 

MATERIA MEDICA / AD, TU (příp. jiná podhesla dle potřeb článku) 

+ 653: např. Nux vomica 5 CH 

 

V časopise Československé lékárenství je každoročně uveden podobný článek 

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2019/88/06.pdf. Vzor indexace: 

DĚJINY LÉKÁRENSTVÍ 

 

V časopise StomaTeam je rubrika „Informační servis“. K zapsaným článkům z této rubriky 

přidávat INZERCE JAKO TÉMA (přestože je snaha předpisu tohoto deskriptoru od 

zapisovatelek). Do pole 653 potom přidat názvy používaných materiálů, příp. názvy přístrojů, 

které byly použity. 

 

 

JINÉ POZNÁMKY 

 

U retro článků (tj. zpravidla u svázaných černých či melírovaných vazeb) s datací do r. 2000 

včetně vystihuje indexátor pouze hlavní téma. Tyto záznamy indexovat bez označení 

indikátorem významnosti „1“ a bez check tagů (check tagy přidělovat jen v případech, kdy je 

to nezbytné pro vystižení hlavního tématu). 

 

 

 

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2019/88/06.pdf


 

 

 

 


