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Roční zpráva o činnosti knihovny za rok 2019
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizační složky státu:

Národní lékařská knihovna

Adresa:

Sokolská 54, 121 32 Praha 2

IČ:

23825

Datová schránka:

enbbt450

Telefonní a faxové spojení:

Tel: 296 335 911

Adresa elektronické pošty:

nml@nlk.cz

Webové stránky:

https://nlk.cz

Otevírací hodiny:

pondělí-čtvrtek 9,00-19,00, pátek 9,00-18,00

B) ZPŮSOB ZŘÍZENÍ
Zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j. 16037/2001
ze dne 1. 8 .2001 a dodatek č.1 č.j. 51328/2016-1/OPŘ ze dne 24. 8. 2016
Název zřizovatele:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
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C) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Stav k 31.12. 2019

ŘEDITEL
sekretariát, personalistika
vnitřní audit
Odd. knihovních
aplikací a digitalizace

Zdravotnické
muzeum
OVI při MZ ČR

Odbor ekonomicko-provozní činnosti

Ekonomické
odd.

Odd. správy
počítačové sítě
a budov

Odbor knihovnicko-informačních služeb
a komunikace

Odd.
informačních a
speciálních
služeb

Odd.
dokumentových
služeb

Odbor doplňování, zpracování a správy
fondů

Odd.
doplňování a
správy fondů

Odd.
zpracování
fondů

Odd. věcného
popisu a
tezauru MeSH
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D) ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZPRACOVANÉ DO TABULEK
Údaje jsou uváděné k 31.12.2019.
Tab. 1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 - 30 let

1

5

6

7,50

31 - 40 let

7

3

10

12,50

41 - 50 let

8

8

16

20,00

51 - 60 let

2

28

30

37,50

61 let a více

6

12

18

22,50

%

30

70

Celkem

24

56

100
80

100

Tab. 2 Celkový údaj o průměrných platech
Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat

33 962,81

Tab. 3 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů
Počet osob
Nástupy

6

Odchody

13

Tab. 4 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců
Doba trvání

Počet

%

do 5 let

19

23,75

do 10 let

9

11,25

do 15 let

17

21,25

do 20 let

16

20,00

nad 20 let

19

23,75

Celkem
80
100
V NLK pracovalo k 31. 12. 2019 celkem 60,8 (přepočtených pracovních úvazků) pracovníků na
knihovnických pozicích (knihovník, odborný knihovník) a 14,2 (přepočtených pracovních úvazků)
pracovníků na ostatních pracovních pozicích (personalista, auditor, dokumentátor, referent
financování, referent administrativy, mzdový účetní, referent hospodářské správy, telefonista,
správce IIS).
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E) ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
V rozsahu závazných ukazatelů organizační složky státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
správců kapitol, organizačních složek státu.
1. Hospodaření za rok 2019 v Kč:
Celkové čerpání neinvestičních prostředků činilo 53 148 tis. Kč včetně čerpání nároků z minulých
let ve výši 2 141 tis. Kč.
2. V roce 2019 nečerpala NLK investiční prostředky.
3. Celkové příjmy za rok 2019 činily 1 059 tis. Kč.
4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:
Veškeré inventarizace provedené v roce 2018 v NLK byly bez závad.
5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazu Rozvaha:
Nejsou.
6. Pokud organizace obdržela finanční prostředky na společné programy nebo projekty
spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo jiné prostředky z fin.
mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů
programu nebo projektu:
Nebyly přiděleny.
7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2019 v Kč:
NLK neobdržela v roce 2019 žádný sponzorský dar.
8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2019 v Kč:
NLK žádný dar neobdržela.
9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2019 celkem: 191 344,12 Kč.
Důvod neproplacení: Jedná se o faktury doručené po termínu stanoveném ČNB k podání příkazů
k úhradě.
10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2019 celkem:

0 Kč

11. Přehled všech zálohových plateb na dodávky práce neinvestičního charakteru, které nebyly
v hodnoceném roce (k 31.12.2019 ) realizovány, včetně zdůvodnění plateb:
Na účtu 314 eviduje NLK celkem částku 518 163 Kč. Jedná se především o zálohy na energie, které
budou vyrovnány na základě vyúčtování v roce 2020. Předplatné časopisů v celkové částce 45 613
Kč - zúčtování proběhne v roce 2020.
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12. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního charakteru, které nebyly
v hodnoceném roce (k 31.12.2019) realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb:
Žádné zálohové platby tohoto charakteru nebyly poskytnuty.
13. Zásoby:
Stav zásob k 31.12.2019:

0 Kč

14. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity
Výdaje na zahraniční cesty celkem:
234 889 Kč
z toho zahraniční cesty v rámci grantů:
0 Kč
15. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v roce
2019:
V roce 2019 byly v NLK realizovány následující vnější kontroly:
Dne 23. 4. 2019 proběhla „Tematická kontrola Hasičského záchranného sboru hlavního
města Prahy“. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v žádných kontrolních bodech.
Dne 1. 7. 2019 proběhla kontrola VZP ČR. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti
pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky
vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Dne 23. 7. 2019 byla zahájena kontrola MZ ČR zaměřená na pracovněprávní agendu.
Dne 5. 8. 2019 proběhla kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení zaměřená na plnění
povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti.
Závěr:
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění – nedostatky nebyly zjištěny.
2. Plnění povinností v oblasti pojistného – byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 630 Kč.
Přeplatek byl vyrovnán.
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění – zaměstnavatel plní ohlašovací povinnost, vede
potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku důchodového pojištění
a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky a předkládá je příslušným orgánům sociálního
zabezpečení, evidence obsahuje všechny potřebné údaje.
16. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí
V roce 2018 nebyl proveden žádný bezúplatný převod majetku.
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17. Komentování čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem
věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (zákon č. 500/1990 Sb.)
NLK nevznikly žádné výše uvedené výdaje.
18. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:
Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2019 odpovídají
skutečnosti, a že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský
výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti, a že veškeré příjmy a výdaje byly řádně
proúčtovány, takže výkaz příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je
správný.
19. Použité účetní metody (podle § 7 odst. 3 až 5 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění):
Použité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních
směrnicích.
20. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a
pohledávek (§ 7 odst. 4, § 25 a § 26 zák. č. 563/1991 Sb.):
Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách
dle interní směrnice.
21. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a
výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a ze kterých)
přínos jejich realizace:
Akvizice elektronických informačních zdrojů:
NLK je členskou institucí Národního centra pro elektronické informační zdroje - CzechELib.
Individuální systémový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je
Národní technická knihovna.
Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018-2020 mezi
NTK a NLK byla podepsána 30. 5. 2018. Nakoupené a využívané EIZ v NLK v roce 2019:
 Medline (Ovid)
 ProQuest Central
 Thieme MedOne Education
 Web of Science
 Medline Complete (EBSCOhost)
 Evidence-Based Medicine Review
 Cinahl Complete (Ebsco)
 Bookport - zdravotnická a lékařská litertura (Grada Publishing)
22. Dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat,
zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou
návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla
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dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem
jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány:
NLK neposkytuje žádné dotace ani návratné finanční výpomoci.
23. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z
rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu
nebo projektu:
NLK neobdržela v roce 2019 žádné prostředky na programy a projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie.
Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zřizovatel schválilo účetní uzávěrku Národní lékařské knihovny,
IČ 00023825 za účetní období roku 2019, a to ke dni 23. 6. 2020 ve smyslu ustanovení paragrafu 5a
zákona č. 219/2000 Sb. a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
uzávěrek některých vybraných účetních jednotek.
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F) SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
Činnost zdravotnických knihoven a informačních institucí včetně NLK je ovlivněna rozvojem
informačních a komunikačních technologií. Knihovny musí reagovat na měnící se požadavky
uživatelů, jako jsou např. nové internetové služby atp. Zdravotnické knihovny se musí snažit
rozšířit své základní funkce, měly by klást důraz na celoživotní vzdělávání, vytvářet a zpřístupňovat
digitální fondy, poskytovat nové služby typu hybridních knihoven (propojení tradičních služeb a
elektronických informačních zdrojů), vytvářet příjemné a atraktivní prostředí pro studium i pro
strávení volného času, posílit vzájemnou spolupráci mezi institucemi v národním i mezinárodním
měřítku, zajistit vysokou kvalifikaci a profesionalitu vlastních pracovníků.
Prezentace na zahraničních konferencích v roce 2019 se týkaly výše uvedených témat. Účast
pracovníků NLK na těchto setkáních umožňuje sledování nových trendů a následně jejich aplikaci
v práci NLK. Přínosem konferencí bylo také setkání pracovníků se zahraničními kolegy a konzultace
konkrétních témat pro spolupráci.
Ředitelka NLK je od 1.1.2012 členkou Council of European Association for Health Information and
Libraries (EAHIL).
NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na
konferencích EAHIL a spolupracuje s Kanceláří WHO pro Českou republiku.
Vedoucí Zdravotnického muzea NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT).
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G) ZAHRANIČNÍ CESTY PRACOVNÍKŮ NLK
Název akce:
Pořadatel akce:
Místo konání:
Datum konání:
WWW adresa:
Jména účastníků:

QQML 2019
International Society for the Advancement of Science and Technology
Fiesole, Itálie
28. - 31. 5. 2019
http://www.qqml.org
PhDr. Helena Bouzková - ředitelka NLK,
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. - náměstkyně odboru knihovnicko-informačních
služeb a komunikace,
Ing. Bc. Kateřina Žďárská, náměstkyně odboru ekonomicko-provozní činnosti

Název akce:
Pořadatel akce:
Místo konání:
Datum konání:
WWW adresa:
Jména účastníků:

EAHIL workshop 2019
European Association for Health Information and Libraries
Basilej, Švýcarsko
17. - 20. 6. 2019
https://eahil2019.net/city/
Mgr. Lenka Maixnerová - náměstkyně odboru budování a správy fondů,
Mgr. Filip Kříž – vedoucí oděělení knihovnických aplikací a digitalizace

Název akce:
Pořadatel akce:
Místo konání:
Datum konání:
WWW adresa:
Jména účastníků:

EAHIL IPC 2020
Information and Library Center (CIB) – Medical University of Lodz
Lodž, Polsko
26. – 28. 11. 2019
cib.umed.lodz.pl
Mgr. Filip Kříž – vedoucí oddělení knihovnických aplikací a digitalizace

H) ÚDAJE O PŘEVODU ÚSPOR ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DO REZERVNÍHO FONDU A
ÚDAJE O PROSTŘEDCÍCH PŘEVEDENÝCH DO REZERVNÍHO FONDU V MINULÝCH LETECH A
JEJICH POUŽITÍ V HODNOCENÉM ROCE
V roce 2019 NLK nepřevedla žádné prostředky do rezervního fondu. NLK nemá k dispozici žádné
prostředky na účtu rezervního fondu.

CH) PŘEHLED HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ A JINÝCH ČINNOSTÍ
NLK nemá hospodářskou činnost.
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I) ÚDAJE O HLAVNÍCH SKUPINÁCH PŘÍJEMCŮ SLUŽEB ZPRACOVATELE, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ
VÝSLEDKY JEHO PRÁCE
Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2019 informační podporu rozvoje vědy a
vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a
zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních zdrojů
z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních
zdrojů poskytovala veřejné knihovnické a informační služby především zdravotnickému výzkumu,
vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a
plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. – zdraví pro všechny do 21. století
zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra
meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních služeb v oblasti medicíny a příbuzných
oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím
veřejné knihovnické služby ve zdravotnictví, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd,
Národní knihovna, Národní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí.
S pomocí moderních komunikačních a informačních technologií a služeb - Portál Medvik, Digitální
knihovna NLK, Portál E-zdrojů, Portál MedLike a další nástroje pro správu a zpřístupnění online
informačních zdrojů SerialsSolutions, a nástroje Summon, který představuje vyhledávací službu
nové generace (tzv. "discovery service"), se poskytují uživatelům služby fyzicky i vzdáleně (remote
access). Služba Summon umožňuje rychle vyhledávat, nalézt a zpřístupnit spolehlivé a
důvěryhodné zdroje dostupné prostřednictvím NLK. Multiknihovní systém Medvik umožňuje
kooperaci zdravotnických knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních
knihovnických a informačních služeb v ČR i do zahraničí. Systém Medvik obsahuje data 14
lékařských knihoven celkem 9 institucí (https://nlk.cz/pro-knihovny/medvik/). Počty záznamů
aktuálně dosahují 1 167 888 bibliografických záznamů (včetně článkové bibliografie), 221 197
autoritních záznamů a 573 466 záznamů exemplářů.
Portál Medvik (https://www.medvik.cz) umožňuje ucelenou prezentaci všech dostupných
informačních zdrojů ve zdravotnictví a návazných knihovnických informačních služeb a poskytuje
zdravotnické informace a služby 24 denně 7 dní v týdnu po celý rok. Portál je orientován na dvě
základní skupiny uživatelů: individuální a institucionální. Nástroje Portálu Medvik poskytují
uživateli zajištění maximální dostupnosti potřebných informací v tištěné i autorizovaným
uživatelům vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím,
online časopisům, e-books apod. Pro institucionální uživatele umožňuje portál zajištění kooperace
v oblasti poskytování meziknihovních výpůjčních služeb, služby dodávání dokumentů a zejména
kooperace knihoven na budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast
zdravotnictví a související vědní obory.
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Základní statistické ukazatele knihovnicko-informační činnosti NLK
Ukazatel
Počet knihovních jednotek
Počet výpůjček celkem
Počet titulů docházejících tištěných periodik

Počet
395 127
56 579
388

Počet rešerší zpracovaných na pracovišti

3 283

Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně

1 311

Meziknihovní výpůjční služba z jiné knihovny

717

Počet poskytnutých dokumentů prostřednictvím elektronického dodávání
dokumentů (EDD)

123

Počet zhotovených kopií v tištěné formě
Počet vytvářených databází vědeckých lékařských informací
Počet licencovaných elektronických zdrojů (EIZ)
Počet zaregistrovaných uživatelů
Rozsah úvazků knihovníků (z celkového počtu 75 úvazků) k 31.12.2019
Výdaje na knihovní fond v Kč
Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů
Počet hodin vzdělávacích akcí pro uživatele

46 101
10
9
3 700
60,8
1 835 506
26 448
137

Celkový počet online titulů časopisů (licencovaných i volných)

170 034

Celkový počet licencovaných e-knih (licencovaných i volných)

16 327

Počet účastníků vzdělávacích akcí
Počet přihlášení k licencovaným elektronickým zdrojům
Výpůjčky e-knih

371
15 556
6 094

Mezinárodní MVS

176

Referenční dotazy

1 498
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Návštěvnost veřejných WWW rozhraní poskytovaných NLK
Rozhraní
Portál a Katalogy Medvik

Počet návštěv
578 287

Digitální knihovna NLK

19 924

Stránky NLK

66 711

Celkem návštěv za rok 2019

664 922

Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK:
 tvorba národní lékařské bibliografie BMČ v elektronické podobě (936 494 záznamů),
 překlad amerického tezauru MeSH do české verze (celkem přeloženo 102 124 hlavních
deskriptorů a dalších termínů a položek),
 metodická činnost,
 publikační činnost,
 spolupráce s Kanceláří WHO a další.
V roce 2019 vycházela elektronická verze časopisu Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny (ISSN 1805-4005). Odbornou redaktorskou činnost zajišťovala Doc. MUDr.
Jarmila Drábková, CSc. Titul je publikovaný na stránkách NLK.
V roce 2019 vycházela elektronická verze časopisu Lékařská knihovna (ISSN 1804-2031). Titul je
publikovaný na stránkách NLK.
Oddělení vědeckých informací NLK zajišťovalo akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a
zpřístupnění pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a další odbornou veřejnost.
Digitální knihovna NLK
V roce 2019 pokračovalo budování Digitální knihovny NLK (http://kramerius.medvik.cz).
Aktuálně DK NLK obsahuje 1 705 415 stran, 6 108 monografií a 301 periodik.
Portál MedLike
V roce 2019 pokračovalo budování webového portálu na podporu zdravotní gramotnosti. Portál
MedLike (http://medlike.cz) je určen široké veřejnosti a soustřeďuje odkazy na vybrané spolehlivé
a důvěryhodné zdroje informací o zdraví a nemocech pro občana. Pilotní provozu portálu byl
zahájen 7. 4. 2018. K 31.12.2019 portál obsahoval 5 180 odkazů, navštívilo ho 2 976 uživatelů,
kteří učinili 4 346 návštěv a zobrazili si 9 084 stránek.
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Činnost Zdravotnického muzea NLK
Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea. Pracovníci Zdravotnického muzea
připravili v březnu 2019 novou expozici k J. E. Purkyni a dějinám především vojenského lékařství
v tzv. Purkyňově salonku Universit obrany v Hradci Králové. Spolupracovali na výstavách „Vlastním
hlasem: cesty ženské emancipace“ (Národní muzeum- Náprstkovo muzeum asijských, afrických a
amerických kultur, 18. 4. 2019- 31. 1. 2020) a „Až na kost!: výstava o stavbě, funkci a náhradách
kostí“ (Technické muzeum v Brně, 4. 6. - 29. 9. 2019). Pokračovaly výstavy Velká válka (Krkonošské
muzeum v Jilemnici, 25. 10. 2018- 24. 2. 2019) a „Rok 1918: co nám válka vzala a dala,“ (Muzeum
města Brna, 2. 5. 2018-31. 12. 2018, prodlouženo do 3. 3. 2019), na nichž se muzeum rovněž
podílelo konzultacemi a zápůjčkou předmětů.
Několik drobnějších výstavek bylo otevřeno v prostorách muzea: připomněly např. stoleté výročí
Československého Červeného kříže, dějiny pedikúry a podiatrie v českých zemích či dějiny
všeobecné lékařské praxe od konce 19. století. Nové vitríny trvalé expozice se týkají farmacie,
novějších chirurgických a zubních nástrojů.
Dlouhodobé zápůjčky pokračovaly na zámku v Blatné (J. E. Purkyně), Universitě obrany v Hradci
Králové, v Muzeu nové generace na zámku ve Žďáru nad Sázavou, v Národním památkovém ústavu
na zámku Libochovice a v expozici Dějiny University Karlovy v pražském Karolinu. Řadou zápůjček a
konzultací – především k válečné medicíně 19. -20. století a dějinám medicíny 1. poloviny 20.
století - muzeum opět spolupracovalo s Českou televizí a několika filmovými produkcemi, např. na
dokumentech o Rudolfu Jedličkovi, Janu Mikoláškovi či Boženě Němcové.
V roce 2019 začala spolupráce na otevření trvalé expozice v Muzeu Středního Pootaví Strakonice
(především k vybavení maltézských sanitních vlaků). Pokračovala příprava dlouhodobých zápůjček
do stálé expozice Národního muzea, především na antropologickou expozici a historické expozice
19. a 20. století, jejichž otevření se proti původnímu plánu zdrželo, na výstavu „Telč a jezuité, řád a
jeho mecenáši“ (Historický ústav AV ČR, Telč, 2020) a na výstavu o dějinách a budoucnosti
všeobecné lékařské praxe (Ministerstvo zdravotnictví, plánováno na podzim 2020).
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Projekty VISK řešené NLK
Pracovníci NLK se řešili projekty v programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby
knihoven, které souvisejí s odbornými činnostmi NLK (mimoškolní vzdělávání knihovníků a
informačních pracovníků, digitalizace vzácných tisků).
VISK 2 – Inovace rešeršních strategií a prohlubování dovedností v oblasti digitální gramotnosti
zdravotnických knihovníků - řešitelka PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Získáno:
9 000 Kč
VISK 6 – Digitalizace a restaurace vzácných tisků a rukopisů Národní lékařské knihovny - řešitel
Mgr. Šimon Krýsl.
Získáno:
114 000 Kč
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Spolupráce NLK s odbornými společnostmi, sdruženími a dalšími organizacemi
NLK a její pracovníci spolupracují s odbornými společnostmi, sdruženími a organizacemi:
 Evropská asociace lékařských knihoven (EAHIL),


Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP – Klub lékařských knihoven),



Sdružení knihoven ČR,



Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS J.E. Purkyně,



Česká informační společnost ČSVTS,



Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS J.E. Purkyně,



Konzultační skupina Reglek při NLK sdružuje zástupce regionů ČR. NLK vydávala statistickou
ročenku – Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení
České republiky za rok 2018, ze které jsou vybraná data předávána do Národní knihovny ČR,



Pracovní skupina pro zdravotní gramotnost – program Zdraví 2020 při Ministerstvu
zdravotnictví ČR,



NLK - Dokumentační centrum WHO- spolupráce s Regionální kanceláří WHO v ČR,



Spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy,



Sdružení knihoven ČR – budování Centrálního portálu knihoven,



Národní knihovna ČR - Pracovní skupina pro jmenné zpracování, Pracovní skupina pro
speciální typy dokumentů, Pracovní skupina pro analytický popis, Pracovní skupina pro
zpracování seriálů.



Spolupráce na projektu Knihovny.cz



Spolupráce s Asociací muzeí a galerií České republiky.

Pracovníci NLK se podíleli na realizaci dílčích bodů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 20172020 a Koncepce rozvoje Národní lékařské knihovny na léta 2016 - 2020.
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J) PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ NLK V ROCE 2019
1. BOUZKOVÁ, Helena. Profese zdravotnického knihovníka v ČR ve vztahu k potřebám jeho
celoživotního vzdělávání. In: Medsoft ... 2019, s. 18-22. ISSN 1803-8115. Dostupné také z:
http://www.creativeconnections.cz/medsoft/
2. BOUZKOVÁ, Helena, Eva LESENKOVÁ, Richard PAPÍK a Kateřina ŽĎÁRSKÁ. Lifelong learning of
the profession of librarian and information professional in health care in the Czech Republic. Book
of abstracts - Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2019, , 112.
3. BOUZKOVÁ, Helena, Eva LESENKOVÁ, Richard PAPÍK a Kateřina ŽĎÁRSKÁ. Lifelong learning of
the profession of librarian and information professional in health care in the Czech Republic.
Qualitative and quantitative methods in libraries. 2019, 8(3), 261-272. ISSN 2241-1925. Dostupné
také z: http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/539
4. BURSKÝ, Ondřej. Moc informací aneb Důvěřuj, ale prověřuj! Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2).
ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/moc-informaci-anebduveruj-ale-proveruj/
5. KODETOVÁ, Radana. Zpráva z kurzu Sebeobrany pro knihovny. Lékařská knihovna. 2019, 24(12). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/zprava-z-kurzusebeobrany-pro-knihovny/
6. KODETOVÁ, Radana. Seminář “Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings”.
Lékařská knihovna. 2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/201924-3-4/seminar-vecne-poradani-znalosti-a-tezaurus-medical-subject-headings/
7. KOLÍN, Adam. Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2015 – 2018. Lékařská knihovna.
2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/reserse-vnarodni-lekarske-knihovne-v-letech-2015-2018/
8. KOLÍN, Adam. Seminář “Rešeršní práce v lékařských knihovnách”. Lékařská knihovna. 2019,
24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/seminar-resersniprace-v-lekarskych-knihovnach/
9. KOLÍN, Adam. Predátorské časopisy. Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 1211-3255.
Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/predatorske-casopisy/
10. KRÝSL, Šimon. Až na kost! Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné také z:
https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/az-na-kost/
11. KRÝSL, Šimon. Exponáty z poválečného Československa: předměty měsíce Zdravotnického
muzea NLK II. Lékařská knihovna. 2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z:
https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/exponaty-z-povalecneho-ceskoslovenska-predmety-mesicezdravotnickeho-muzea-nlk-ii/
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12. LESENKOVÁ, Eva. „Knihu nenahradí nic...“ říká profesorka Helena Haškovcová. Lékařská
knihovna. 2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-34/knihu-nenahradi-nic-rika-profesorka-helena-haskovcova/
13. LESENKOVÁ, Eva. 10 let Klubu lékařských knihovníků (KLK) SKIP. Lékařská knihovna. 2019, 24(34). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/10-let-klubu-lekarskych-knihovnikuklk-skip/
14. LESENKOVÁ, Eva a Klára MAŠKOVÁ. Využívání technologií ve vzdělávání zdravotnických
knihovníků. In: Medsoft ... 2019, s. 83-94. ISSN 1803-8115. Dostupné také z:
http://www.creativeconnections.cz/medsoft/
15. LESENKOVÁ, Eva. QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté
setkání. Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné také z:
https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/qqml-2019-kvalitativni-a-kvantitativni-metody-vknihovnictvi-jedenacte-setkani/
16. MAIXNEROVÁ, Lenka, Filip KŘÍŽ, Klára MAŠKOVÁ, Eva VALDMANOVÁ a Eva LESENKOVÁ.
Technologické řešení a pracovní postupy při vytváření portálu MedLike. Knihovny současnosti.
2019, 27, 78-83. Dostupné také z:
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/KKS2019/Sbornik_KKS19.pdf
17. MAIXNEROVÁ, Lenka. Pražskou knihovnicí 2018 se stala Hana Landová. Bulletin SKIP. 2019,
28(1). ISSN 1210-0927. Dostupné také z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizetcisla/2019-rocnik-28-cislo-1/prazskou-knihovnici-2018-se-stala-hana-landova
18. MAIXNEROVÁ, Lenka. EAHIL 2019: Bridge, Act, SharE, Learn. Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2).
ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/eahil-2019-bridgeact-share-learn/
19. MAIXNEROVÁ, Lenka. Regionální valná hromada pražské organizace SKIP 2019. Bulletin SKIP.
2019, 28(1). ISSN 1210-0927. Dostupné také z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/520
20. MAIXNEROVÁ, Lenka, Filip KŘÍŽ, Eva LESENKOVÁ a Helena BOUZKOVÁ. Technologické nástroje
a postupy pro vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů v Národní lékařské knihovně. In:
Medsoft ... 2019, s. 95-102. ISSN 1803-8115. Dostupné také z:
http://www.creativeconnections.cz/medsoft/
21. MAŠKOVÁ, Klára. Konference Knihovny současnosti 2019. Lékařská knihovna. 2019, 24(3-4).
ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/konference-knihovnysoucasnosti-2019/
22. MAŠKOVÁ, Klára. Čeká nás lépe dostupná zdravotní péče? Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2).
ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/ceka-nas-lepedostupna-zdravotni-pece/
23. PLESKOT, Ondřej, Ondřej ŠAFAŘÍK a Přemysl VÍŠKA. Archivy, knihovny, muzea v digitálním
světě 2019. Lékařská knihovna. 2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z:
https://casopis.nlk.cz/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2019/
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24. PTÁČKOVÁ, Lenka. 25 let s BMČ v NLK aneb poděkování Evě Weichetové. Lékařská knihovna.
2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/25-let-s-bmcv-nlk-aneb-podekovani-eve-weichetove/
25. SMUTNÁ, Alena a Alena ŠÍMOVÁ. Novinky v tezauru MeSH pro rok 2020. Lékařská knihovna.
2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/novinky-vtezauru-mesh-pro-rok-2020/
26. SURÁ, Alexandra. Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost –
Renesance. Lékařská knihovna. 2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z:
https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/zdravi-a-nemoc-v-povedomi-nasich-predku-od-praveku-posoucasnost-renesance/
27. SURÁ, Alexandra. Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost –
Středověk. Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné také z:
https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/zdravi-a-nemoc-v-povedomi-nasich-predku-od-pravekupo-soucasnost-stredovek/
28. VÁCOVÁ, Jana, Iva BRABCOVÁ, Vlasta DVOŘÁKOVÁ a Lada CETLOVÁ. Rizikové faktory pádů
hospitalizovaných pacientů. Praktický lékař. 2019, 99(4), 139-146. ISSN 0032-6739. Dostupné také
z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2019-4-7/rizikove-faktory-paduhospitalizovanych-pacientu-113580
29. VALDMANOVÁ, Eva. Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a
vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2018. Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 12113255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/statisticka-data-knihoven-ainformacnich-stredisek-zdravotnickych-a-vzdelavacich-zarizeni-ceske-republiky-za-rok-2018/
30. VALDMANOVÁ, Eva. Český den proti rakovině – 23. ročník celonárodní veřejné sbírky. Lékařská
knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-241-2/cesky-den-proti-rakovine-23-rocnik-celonarodni-verejne-sbirky/
31. ZÁVIŠKA, Michal, David PIŇOS, Lenka MAIXNEROVÁ, Veronika LÖBLOVÁ a Lucie
FRIEDLAENDEROVÁ. Tvorba jmenných autorit v době RDA a GDPR. Knihovny současnosti. 2019, 27,
75-77. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/KKS2019/Sbornik_KKS19.pdf
32. ZÁVIŠKA, Michal. 10. valná hromada SKIP. Lékařská knihovna. 2019, 24(1-2). ISSN 1211-3255.
Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/10-valna-hromada-skip/

K) ODKAZY NA INFORMACE O ORGANIZACI ZVEŘEJNĚNÉ JINÝM ZPŮSOBEM
Průběžně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách knihovny
(https://nlk.cz). Činnost NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i
mezinárodních konferencích (Medsoft 2019, QQML konference 2019, EAHIL workshop 2019) a je
také předmětem časopisu Lékařská knihovna - časopis pro odborné knihovny a informační
střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává v elektronické verzi (https://casopis.nlk.cz).
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L) INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Podle citovaného zákona nebyla do NLK podána žádost o informace. Nebyly vyřizovány žádné
stížnosti vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
V Praze dne 27. 7. 2020
PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. – ředitelka NLK
Ing. Kateřina Žďárská – náměstkyně odboru ekonomicko-provozní činnosti NLK
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