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Identifika�ní záznam 

LIŠKOVÁ, Radka. Role informa�ního profesionála ve firemní praxi s d�razem na 

zdravotnické prost�edí [The role of information professional in the work experience 

with emphasi on medical environment]. Praha, 2007. 82 s., 1 s. p�íl. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informa�ních studií 

a knihovnictví 2007. Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

 

Abstrakt 

Hlavním cílem práce je popsat a �áste�n� zanalyzovat prost�edí zdravotnického sektoru 

v kontextu pracovní nápln� informa�ních profesionál�. Pro spln�ní této úlohy byla 

vybrána konkrétní pracovišt�, na kterých je �innost informa�ních profesionál� podrobn� 

popsána. Jedná se nap�íklad o Institut postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví, 

Národní léka�skou knihovnou apod., kde je �innost informa�ních profesionál� ve velké 

mí�e využívána.  

Celá práce je rozd�lena do n�kolika tématických okruh�. Úvodní �ást se v�nuje vývoji, 

�innosti a problematice informa�ní profese nejen ve zdravotnictví, ale i v podnikové 

praxi obecn�. 

Vzhledem k orientaci práce na zdravotnický sektor jsou v další �ásti popsána specifika 

systému zdravotní pé�e v �eské republice, poskytující základní informace o financování 

zdravotnictví. Pozornost je v�nována vymezení zdravotnických a nezdravotnických 

profesí pracujících v tomto sektoru. 

Na p�íkladech vybraných pracoviš�, jakými jsou léka�ské knihovny �i vzd�lávací centra, 

která jsou v diplomové práci stru�n� p�edstavena, je zmapováno p�sobení informa�ní 

profese v�etn� popisu jejich pracovní nápln�. Pro ucelení p�edstavy o p�sobení této 

profese ve zdravotnictví jsou krom� t�chto pracoviš� stru�n� uvedeny spole�nosti, které 

se poskytováním informa�ních služeb ve zdravotnictví zabývají. 

S informa�ní profesí úzce souvisí léka�ská informatika. Tato problematika je zde 

zmín�na pouze okrajov�, nebo� se jedná o obor zna�n� rozsáhlý. Navíc profese 

léka�ského informatika vyžaduje pom�rn� odlišnou kvalifikaci, na rozdíl od kvalifikace 

v�deckých informa�ních profesionál�. Vyhledávání medicínských a zdravotnických 

informací pat�í bezesporu k primárním �innostem informa�ního profesionála, proto byla 

medicínským informa�ním zdroj�m v�nována samostatná kapitola.  
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Záv�re�ná �ást p�edstavuje roli specialisty informa�ních systém� na soukromé klinice 

Medicover s.r.o., pro kterou byla vypracována SWOT analýza. Analýza je sou�ástí 

práce. 

 

Klí�ová slova 

informa�ní profesionál, informa�ní �innost, informa�ní profese, informa�ní povolání, 

ve�ejné informa�ní služby, zdravotnictví, zdravotnická za�ízení, informa�ní služby, 

v�deckoinforma�ní služby, informa�ní systémy
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P	EDMLUVA 

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat firemní prost�edí ve vztahu k náplni 

práce informa�ních profesionál�. Pozornost byla zam��ena zejména na zdravotnický 

sektor �eské republiky. 

Téma práce jsem si zvolila s ohledem na sv�j zájem o informa�ní systémy 

a poskytování informa�ních služeb v podnikové praxi. Již v minulosti jsem získala 

v této oblasti praktické zkušenosti. Nejd�íve jsem pracovala jako informa�ní specialista 

v rádiu Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a v sou�asné dob� pracuji na pozici 

specialisty informa�ních systém� v soukromé klinice Medicover. M�j zájem navíc 

podpo�ila ú�ast na seminá�i Informa�ní prost�edí ve zdravotnictví. Zejména m� oslovily 

p�ednášky PhDr. Evy Lesenkové z Kabinetu v�deckých informací v Institutu 

postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví a velkým p�ínosem pro m� také byly 

p�ednášky Ing. Martina Zemana, statutárního zástupce �editele Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem.  

P�i zpracování záv�re�né kapitoly, která vychází z praktických zkušeností specialisty 

informa�ních systém� na klinice Medicover s.r.o. mi spole�nost neumožnila detailní 

popis systém� a zve�ejn�ní podrobných informací vztahujících se k její analýze. Proto 

tato kapitola  nespl�uje zcela m�j p�vodní zám�r.  

P�i zpracování práce jsem �erpala p�edevším ze zdroj� dostupných v �eském 

a anglickém jazyce. Materiály jsem získala z fondu Národní léka�ské knihovny v Praze, 

Knihovny spole�enských v�d T.G. Masaryka v Jinonicích a Národní knihovny v Praze. 

Další informace jsem �erpala z konzultací s PhDr. Evou Lesenkovou a Ing. Martinem 

Zemanem. K elektronickým zdroj�m jsem získala p�ístup prost�ednictvím Brány 

informací, které má k dispozici Univerzita Karlova na url http://bi.cuni.cz/ a v rámci sít� 

internet. 

Formální struktura této práce byla zpracována na základ� požadavk� ÚISK FF UK. 

Zdroje, které byly p�i zpracování této bakalá�ské práce použity, jsou citovány podle 

normy ISO 690 a ISO 690-2. Citované zdroje jsou uspo�ádány abecedn� dle záhlaví. 

N�které záznamy zdroj� se vyskytují v poznámce pod �arou. Sou�ástí práce je seznam 

použité literatury, seznam užitých zkratek a jedna p�íloha. 

Ráda bych pod�kovala vedoucímu své diplomové práce PhDr. Richardovi Papíkovi, 

Ph.D. za vst�ícnost, podn�tná doporu�ení a p�ipomínky a také PhDr. Ev� Lesenkové 

a Ing. Martinu Zemanovi za jejich �as a p�edaní zkušeností. 
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1. ÚVOD 

Jádro práce tvo�í dev�t základních kapitol. Poslední  kapitola vychází z praktických 

zkušeností specialisty informa�ních systém� spole�nosti Medicover s.r.o., která je 

soukromou klinikou se sídlem v Praze. 

První kapitola popisuje zm�ny v pojetí informa�ní profese, ke kterým došlo rozvojem 

digitalizace a nástupem nových informa�ních a komunika�ních technologií. V sou�asné 

dob� jsou k dispozici elektronické verze �asopis�, které jsou díky kvalitnímu 

komunika�nímu vybavení p�ístupny prakticky odkudkoliv. Dochází k rozši�ování 

znalostí a p�ibírání dalších �inností knihovnickým personálem, který je nucen osvojit si 

nové schopnosti a znalosti, které byly d�íve doménou informatik�. S prom�nou 

poskytovaných služeb tak vzniká prostor pro uplatn�ní nových informa�ních profesí. 

Nejv�tší pozornost je v�nována informa�ním profesionál�m, kte�í pracují 

ve zdravotnických za�ízeních. Z tohoto d�vodu jsou další dv� kapitoly v�novány 

specifik�m zdravotnického sektoru, vysv�tlení základních princip� fungování 

zdravotnického systému v �eské republice a definicím zdravotnických pracovník� podle 

zákona �. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp�sobilosti 

a specializované zp�sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka�e, zubního léka�e 

a farmaceuta a zákona �. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp�sobilosti 

k výkonu neléka�ských zdravotnických povolání a k výkonu �inností souvisejících 

s poskytováním zdravotní pé�e a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. �innost 

informa�ních profesionál� ve zdravotnictví se odvíjí od typu zdravotnického za�ízení 

a od jeho finan�ních možností.  

Informa�ní služby ve zdravotnictví byly, a zatím stále jsou zabezpe�ovány soustavou 

léka�ských knihoven a st�edisky v�deckých informací. Stru�ným vývojem této oblasti 

se zabývá kapitola �tvrtá, která se též detailn� zam��uje na ve�ejné informa�ní služby 

ve zdravotnictví.  

V dalších kapitolách je zmapováno p�sobení informa�ní profese ve zdravotnictví 

v n�kolika rovinách. Úloha a nápl� práce informa�ních profesionál� byla popsána 

prost�ednictvím zdravotnických za�ízení, kde svoji úlohu vykonávají. Jedná se nap�íklad 

o Národní léka�skou knihovnu, Institut postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví, 

Institut klinické a experimentální medicíny.  

Záv�re�né kapitoly pojednávají o medicínských informa�ních zdrojích, které jsou voln� 

dostupné prost�ednictvím databázových center nebo internetu. Mezi tyto zdroje pat�í 

elektronické katalogy a �asopisy, bibliografické �i faktografické databáze. Vzhledem 
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k velkému množství informa�ních zdroj� budou p�edstaveny, z mého pohledu 

nejvýznamn�jší zdroje. Poslední záv�re�ná kapitola hodnotí pozici specialisty 

informa�ních systém� na soukromé klinice Medicover s.r.o. 

 

2. INFORMA�NÍ PROFESE 

Zejména v oblasti komunikace informací a p�ístupnosti informa�ních zdroj� dochází 

v posledních letech k digitální revoluci, což zp�sobuje zm�ny v pojetí informa�ní 

profese. Hlavní �innost této profese spo�ívá v organizaci komunikace mezi tv�rci 

informa�ních produkt� a jejich potencionálními uživateli, respektive v uspokojení 

informa�ních pot�eb uživatele.  

V rámci oboru informa�ní v�da bylo Doc. PhDr. Rudolfem Vlasákem vymezeno šest 

informa�ních okruh� [Vlasák, 2001] : 

1. Okruh informací ve v�d� a technickém rozvoji 

2. Okruh informací p�sobících v kultu�e, um�ní, zábav� a ob�anského informování 

3. Okruh archívních fond� a na nich založených služeb 

4. Hospodá�ské informace 

5. Okruh informací ve spole�enské správ� 

6. Okruh hromadných sd�lovacích prost�edk� 

Nejv�tší pozornost bude v�nována prvnímu okruhu - okruhu informací ve v�d� 

a technickém rozvoji, nebo�  práce s medicínskými informacemi do tohoto okruhu 

spadá a  p�ispívá tak k rozvoji v�dy a výzkumu. 

Základ profese, který se vyvíjel od klasické bibliografie p�es dokumentaci, rešeršní 

a studijn� rozborové aktivity až po dnešní metody data miningu (dolování dat)1, 

knowledge managementu (�ízení znalostí)2, tvo�í v�deckoinforma�ní služby. 

Systémy v�deckých a technických informací jsou obecn� pojímány jako souhrn 

tradi�ních knihovnických a bibliografických �inností, které jsou doprovázeny zejména 

rešeršními, analytickými a studijn� rozborovými �innostmi, uplat�ovanými v oblasti 

                                                 
1  Data mining �ili dolování dat –ozna�ují technologie vyhledávání, modelování a prezentace 
p�edem neznámých informací nebo znalostí a vztah� mezi daty v rozsáhlých databázích a datových 
skladech; d�ležité p�itom je, že analýzy nejsou odvozovány na základ� hypotéz nebo dotaz� uživatel�, 
nýbrž ze samotného obsahu dat. (viz TDKIV) 
2  Knowledge managementem (�ízení znalostí) je zde rozum�na praktická odborná �innost 
zam��ená na využití znalostí v rozhodovacích a �ídících procesech za podpory informa�ních 
a komunika�ních technologií. Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systém� správy 
znalostí, jež zahrnují procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, vyhledávání a odvozování, 
prezentace, sdílení a distribuce znalostí. Teoretické zázemí tvo�í kognitivní v�dy a aplika�ní obory um�lé 
inteligence (nap�. znalostní inženýrství), metody a techniky práce jsou odvozeny z praxe informa�ního 
managementu. (viz TDKIV) 
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výzkumu, vývoje, projektování, plánování, strategického �ízení, výchov� a vzd�lávání 

a také v léka�ských oborech.  

V�decké a technické informace se významn� dotýkají nap�íklad pr�myslov� právní 

informa�ní sféry spolu s celou oblastí problematiky ochrany duševního vlastnictví. 

Specifickým znakem okruhu informací ve v�d� a technickém rozvoji je silná orientace 

na dokumenty jako na hlavní zdroje informací. Jejich shromaž�ování, ukládání, 

propracované metody vyhledávání a zp�ístup�ování nemá v ostatních informa�ních 

okruzích obdoby. 

Okruh informací ve v�d� a technickém rozvoji, u nás ozna�ovaný pod zkratkou VTEI,   

utrp�l po listopadu 1989 velké ztráty. V 90. letech byly zni�eny desítky odv�tvových 

a oborových v�deckoinforma�ních center, v�etn� Národního informa�ního st�ediska 

�eské republiky, což m�lo neblahé následky nejen v daném informa�ním okruhu, ale 

i v celém národním hospodá�ství. K op�tovné podpo�e v�deckovýzkumné �innosti došlo 

až otev�ením �ásti v�deckoinforma�ních zdroj� na konci minulého století. Bohužel 

špatná informa�ní politika negativn� ovlivnila i p�sobení informa�ních profesí, které 

neefektivn� využívaly nov� zp�ístupn�né informa�ní zdroje. N�které profese, jako 

nap�íklad profese kvalifikovaných rešeršér�, která je ve výzkumných a vývojových 

oblastech zcela nezastupitelná, dokonce vymizely. V posledních letech však dochází 

k rozvoji informa�ních a komunika�ních technologií v oblasti v�dy a techniky. Tato 

skute�nost vede nejen k obnovení této profese, ale dochází i k rozvoji dalších 

informa�ních profesí.  

V oblasti zdravotnického sektoru jsou informa�ní pot�eby pln�ny zejména pracovníky 

knihoven. V d�sledku prom�n spole�nosti na informa�ní (v sou�asné dob� je možné 

mluvit i o spole�nosti znalostní), se m�ní prost�edí knihovny na elektronické a m�ní 

se tak i postavení a role knihovníka. V rámci knihoven došlo k zavád�ní automatizace 

základních �inností klasického knihovnictví, vznikají nové integrované systémy a m�ní 

se charakter poskytovaných služeb. Tradi�ní informa�ní zdroje jsou dopln�ny 

a nahrazeny novou výpo�etní technikou, nabízí se nové a sofistikovan�jší možnosti 

zpracování dotaz� jak  bibliografických, tak faktografických a jsou �ast�ji využívány 

vn�jší zdroje.  

Knihovna funguje jako prost�edník mezi uživatelem a celou sítí jiných knihoven 

a dalších institucí, které se na uspokojování  informa�ních pot�eb uživatel� podílejí. 

Knihovna již uživateli nenabízí jen její klasický fyzický fond, ale nabízí služby s tzv. 
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p�idanou hodnotou. Se zm�nou nabízených služeb se m�ní i profese a postavení 

knihovníka. 

Mezi základní �innosti knihovníka p�ibyla podpora uživatele v prosazování informa�ní 

gramotnosti. Cílem je vyškolit uživatele v oblasti vyhledávání a využívání informa�ních 

zdroj� v takové mí�e, aby se bez potíží dovedli pohybovat v prost�edí elektronické 

knihovny a vybírat si z jejího fondu a z externích zdroj� knihovny ty informa�ní 

prameny a informace, které pot�ebují. Pro spln�ní tohoto cíle je od knihovník� 

vyžadována znalost prost�edí a technického vybavení knihovny. 

V souvislosti s tímto posláním je pot�eba posilovat roli knihovníka jako referen�ního 

pracovníka, jehož role spo�ívá v nasm�rování uživatele na vhodné informa�ní zdroje, 

které by vedly k uspokojení jeho informa�ní pot�eby. Možnosti knihovníka jsou bohužel 

�asto omezeny jen na p�íru�kovou literaturu (encyklopedie, slovníky, bibliografie). 

Pouze velké knihovny si mohou dovolit zam�stnávat referen�ní knihovníky 

specializované na jednotlivé obory. 

Nap�íklad v USA je v oblasti zdravotnictví pom�rn� prestižní profese léka�ského 

knihovníka. Kvalifikaci pro tuto profesi lze získat na vysokých školách v rámci obor� 

informa�ních v�d a knihovnictví akreditovaných Americkou knihovnickou asociací 

(American Library Association). Náplní každého léka�ského knihovníka je poskytovat 

odborné léka�ské informace zdravotnickému personálu a pacient�m, sledovat novinky 

v rámci jednotlivých zdravotnických obor� a podílet se na tvorb� statistických ukazatel� 

v oblasti zdravotnictví. 

Lze do budoucna p�edpokládat, že knihovnictví bude informa�ní profesí bez osobního 

kontaktu se �tená�em. V sou�asné dob� se zvýraz�uje prvek informa�ního manažerství 

s pot�ebou vyššího ekonomického vzd�lání, p�i�emž vzd�lání informatické 

je považováno za základní. Nejde tedy ani tolik o zm�nu vlastního knihovnického 

vzoru, ale spíše o nový typ knihovnického vzd�lávání. To by m�lo p�isp�t k situaci, kdy 

se o pozice zmi�ovaných informa�ních manažer� budou ucházet takto vzd�laní 

knihovníci, respektive informa�ní profesionálové a ne pouze informatici, jak je tomu 

v mnohých p�ípadech. [Vlasák, 1999] 

Nutno podotknout, že i v podnikové sfé�e se knihovníci stávají nedílnou sou�ástí 

podnikového �ízení. Úloha pracovníka v takové knihovn� �i informa�ním st�edisku stojí 

ve st�edu zájmu jak obchodních aktivit informa�ního pr�myslu, tak národní informa�ní 

politiky.   
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2.1 Nové informa�ní profese 

Od poloviny 70. let jsou informa�ní služby �azeny mezi obory podnikání vykazující 

pom�rn� p�íznivé ekonomické ukazatele. Tato skute�nost se projevuje v oblastech, kde 

se vyskytují p�edpoklady k tomu, aby informace byly správným uživatel�m 

poskytovány vhodnou formou na odpovídající technické a odborné úrovni. Vytvá�í se 

tak nové možnosti uplatn�ní informa�ních profesí. 

Mezi nové informa�ní profese pat�í p�edevším povolání informa�ního manažera. 

Pozice informa�ních manažer� se ujala v 80. letech p�edevším v amerických podnicích, 

poté se rychle rozší�ila i do ostatních zemí. Informa�ní manažer bývá pod�ízen �editeli 

nebo jinému nejvyššímu vedoucímu podniku. Pod funkci informa�ního manažera jsou 

�azeny všechny d�íve samostatné útvary jako jsou výpo�etní st�edisko, informa�ní 

st�edisko, knihovna, pop�. propagace, vydavatelský úsek apod. Pracovní náplní 

manažera je �ízení toku informací, které do podniku vstupují, vystupují z n�j a v rámci 

informa�ní infrastruktury podniku obíhají. Obvykle má také na starosti školení 

zam�stnanc� ve využívání moderních informa�ních a komunika�ních prost�edk�. 

P�ínosem jednotného �ízení toku informací je jednotná a ekonomicky výhodná 

informa�ní politika podniku, což se projevuje v kompatibilit� hardwarového 

a softwarového vybavení. V sou�asné dob� bývá tato profese stále �ast�ji uplat�ována 

i v nevýrobních institucích jakými jsou univerzity, velká nakladatelství, v �ídících 

státních orgánech apod. 

Další, stále více uplat�ovanou profesí v dnešní informa�ní spole�nosti je pozice 

informa�ního podnikatele. Tito odborníci by m�li disponovat znalostmi informa�ní 

v�dy a osvojit si dovednosti v oblasti �ízení informací. Navíc by m�li mít minimáln� 

bakalá�ské vzd�lání v daném oboru. 

N�které druhy informací jsou dostupné výhradn� jen ve specializovaných informa�ních 

systémech, které m�že uživatel využívat samostatn� na základ� placeného p�ístupu 

(forma p�edplatného �i platby za jednotlivé operace) a nebo prost�ednictvím 

informa�ního brokera. Této profese bývá využíváno �asto pro pot�eby Competitive 

Intelligence3 (dále CI). Informa�ní broker provádí rešerše tvo�ené na míru zákazníka 

v jakéhokoliv oboru s využitím r�zných zdroj�. 

                                                 
3  Competitive intelligence – užívá se p�eklad konkuren�ní zpravodajství. V podstat� jde o práci 
zjiš�ování, sledování a vyhodnocování konkuren�ního prost�edí s cílem odhalit slabé a silné stránky 
konkurence a rozpoznat její strategické zám�ry. [Papík, 2001] 
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Na �eském i slovenském trhu existuje n�kolik podnikatelských subjekt�, které 

se informa�ním brokeringem, ve v�tšin� p�ípad� p�ipraveném na míru zákazníkovi, 

zabývají.  

Velice žádoucí je jejich koexistence s v�tšími informa�ními institucemi. N�které takové 

subjekty se zam��ují na specializované obory (strojírenství, chemie, farmacie, patenty, 

firemní informace o �eských a zahrani�ních subjektech apod.), jiné jsou všestrann� 

zam��eny. [Papík, 2001] 

S �innostmi CI velmi úzce souvisí i profese informa�ního profesionála, který 

napomáhá p�i vyhledávání a shromaž�ování informací a p�ípadn� p�i jejich dalších 

úpravách a zpracování. Informa�ní profesionál m�že být zam�stnancem velké 

informa�ní instituce, malé informa�n�-brokerské firmy nebo p�sobit p�ímo v korporaci 

v n�které její struktu�e. Oby�ejn� to bývá informa�ní st�edisko, informa�ní pracovišt�, 

korpora�ní knihovna, ale také odd�lení strategického �ízení �i rozvoje, marketingové 

odd�lení a nebo p�ímo pracovišt� CI. P�sobení této profese je možno nalézt i ve velkých 

�i malých poradenských firmách, vládních a jiných agenturách.  

Vzhledem ke transformaci informa�ní spole�nosti na znalostní se m�ní i charakter 

informa�ních služeb. Informa�ní služby nabývají hybridní charakter. D�ležitým se stává 

dodávání primárních dokument�, a to v rychlé a uživatelsky zvolené a p�ijatelné form�. 

Role informa�ního pracovníka se posouvá a vyžaduje kvalifika�ní zásahy - sm��uje 

k profesi znalostního pracovníka (knowledge worker). Jedná se o pracovníky, kte�í 

vytvá�ejí hodnoty p�edevším na základ� svých znalostí. �asto jsou to vysoce 

kvalifikovaní lidé. N�kte�í znalostní pracovníci vykonávají klasickou práci, jejíž 

výsledek má materiální povahu. Znalostní pracovníky z nich d�lá to, že jejich znalost 

je n��ím specifická �i ojedin�lá.  

V každém p�ípad� je t�eba zd�raznit, že oblast �ízení znalostí (knowledge management) 

není pouze technologickou záležitostí. Tato oblast je ovliv�ována složitými vztahy mezi 

ekonomikou, technologií a lidským faktorem (lidským zdrojem). 

Thomas Davenport [Davenport, 2005] definuje znalostní pracovníky jako lidi, kte�í si 

vyd�lávají na živobytí tím, že myslí. Peter Drucker [Drucker, 1999] považoval za 

znalostního pracovníka �lov�ka, který:  

� má znalost, která je pro organizaci d�ležitá a �asto je jediným, kdo 

ji v organizaci má  

� dokáže tuto znalost prakticky využít 
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� jeho znalost m�že být �áste�n� podv�domá, pracovník o ní nemusí v�d�t nebo 

jí p�isuzovat význam  

� ostatní pracovníci organizace mají k této konkrétní znalosti omezený p�ístup, 

tj. nemohou se ji z n�jakého d�vodu nau�it (m�že to být �asov� a finan�n� 

náro�né nebo zcela nemožné, protože jim chybí znalost �i dovednost 

podmi�ující tvorbu oné konkrétní znalosti), nebo ji nemohou �i nesm�jí použít 

(je vázána na ur�itý certifikát, t�eba vysokoškolský diplom �i výu�ní list) 

� znalostní pracovníci �asto pracují duševn�, ale není to pravidlem  

O d�ležitosti znalostí pro úsp�šné firmy hovo�í i široce zavád�ná pracovní pozice 

vedoucího znalostního manažera (Chief Knowledge Officer), který zodpovídá 

za koordinaci všech znalostních vedoucích v organizaci [Trune�ek, 2003]: 

� znalostní analytik (knowledge analyst) – shromaž�uje, organizuje a rozši�uje 

znalosti. Stává se zásobárnou nejlepších zkušeností a znalcem, jak znalosti jsou 

a jak by m�ly být v organizaci sdíleny 

� znalostní inženýr (knowledge engineer) – p�evádí explicitní znalosti do systém� 

a aplikací 

� znalostní manažer  (knowledge manager) – koordinuje práci inženýr� 

a analytik� 

� znalostní inspektor (knowledge stewart) – poskytuje b�žnou podporu znalostním 

pracovník�m 

Posty vedoucích znalostních manažer� se objevily ve všech velkých konzultantských 

firmách McKinsey&Co, Booz Allen & Hamilton, v petrochemických spole�nostech, 

ve v�tšin� firem z informa�ních a komunika�ních technologií. Díky svým znalostem 

dochází zejména ve spole�nostech z oblasti biomedicíny a genetického inženýrství 

k velkému nár�stu aktiv. [Rafaj, 1999] Konkuren�ní výhodou pro každý podnik jsou 

vždy lidé, kte�í budou disponovat znalostmi a budou je um�t využívat. Na této 

skute�nosti je knowledge management založen. 

Ve zdravotnictví je d�ležitost znalostí, zejména díky nezastavitelnému pokroku, z�ejmá 

na první pohled. Léka�i, sestry, manage�i jsou závislí na znalostech, které pot�ebují, aby 

mohli svou práci efektivn� vykonávat.  

Pro budoucí informa�ní profesionály se otevírá prostor dalšího odborného uplatn�ní, 

a to na pozici Chief Information Officer (dále CIO), což je osoba zodpov�dná 

za strategický rozvoj a koordinaci všech informa�ních služeb a technologií. CIO �asto 

dohlíží na �innost knihoven a po�íta�ových center daného podniku.  
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V sou�asné chvíli pozici CIO zastává Ing. Martin Zeman v Masarykov� nemocnici 

v Ústí nad Labem, který je jediným statutárním zástupcem �editele. Do jeho pracovní 

nápln� spadá strategické �ízení oblasti ICT v�etn� telekomunikací, sd�lovací 

a zabezpe�ovací techniky, zdravotnické techniky, reprografických služeb a techniky, 

audiovizuální techniky, dále �ízení výukového centra, léka�ské  knihovny, zákaznického 

centra s centrálním p�íjmem, archivem, telefonní úst�ednou a recepcemi. Ve své 

p�sobnosti má oblast získávání zdroj� z Evropské unie. Dále je pov��en vedením 

strategických projekt�, a to nejen z oblasti IT. Jedná se o nap�íklad o následující 

projekty: 

� zavedení nemocni�ního informa�ního systému 

� zavedení systému �ízení 

� transformace nemocnice do obchodní spole�nosti 

Dále jako statutární zástupce �editele rozhoduje o schvalování zahrani�ních pracovních 

cest zam�stnanc� a také má na starosti aktuální organiza�ní �ád, který n�kolikrát do 

roka reorganizuje. V tomto roce bylo vytvo�eno nap�íklad nové odd�lení reprografie. 

V �eské republice funkce CIO zatím není p�íliš zažitá, avšak dá se o�ekávat velké 

uplatn�ní informa�ních pracovník� práv� na pozicích CKO a CIO.  

N�které ze zmín�ných informa�ních profesí se bohat� uplat�ují ve zdravotnickém 

sektoru. V následujících kapitolách bude na vybraných p�íkladech popsána jejich  

hlavní �innost a nápl� práce.   

 

3. SPECIFIKA ZDRAVOTNICKÉHO SEKTORU 

Systémy zdravotní pé�e spo�ívaly od samého po�átku na dvou základních pilí�ích 

[Drbal, 2005]: 

- na úsilí potla�ovat hlavní p�í�iny nemocnosti a úmrtnosti 

- na ekonomické dostupnosti zdravotnické pomoci a pé�e pro r�zné 

skupiny obyvatelstva  

Na t�chto obecných základech byla postavena zdravotnická politika a vybudovány 

zdravotnické systémy v jednotlivých zemích. 
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Úrove� zdravotnictví pat�í mezi hlavní ukazatele vysp�losti každé zem�. V sou�asné 

dob� tvo�í strukturu zdravotnických institucí v �R tyto hlavní orgány: 

 

 

 

 

Obr. �. 1 – Struktura zdravotnických institucí 

Za prostorové zabezpe�ení zdravotní ambulantní a ústavní pé�e ve všech krajích 
zodpovídá krajský ú�ad. Zdravotnická za�ízení v �R lze rozd	lit: 

� dle z�izovatele 

o státní zdravotnická za�ízení 

o nestátní (soukromá) zdravotnická za�ízení 

� dle druhu �innosti 

o velké (fakultní) nemocnice 

o st�ední nemocnice 

o ambulantní zdravotnická za�ízení 

o ostatní l�žková zdravotnická za�ízení (nap�. rehabilita�ní ústavy) 

o lékárny 

o výdejny prost�edk� zdravotnické techniky 

o dopravní zdravotnické služby 

V �eské republice jsou uplat�ovány prvky tzv. Bismarkovského modelu, založeného 

na p�vodním  pojetí zdravotního a nemocenského  pojišt�ní konstituovaného v Prusku 

a Rakousku. Jeho princip spo�ívá v tom, že ob�an (pokud jde o zam�stnance, pak 

s p�isp�ním stanovené �ástky od jeho zam�stnavatele), odvádí  ze své mzdy ur�itý 

obnos pojiš�ovn�, která na smluvním základ� proplácí léka�i (zdravotnickému za�ízení) 

poskytnutou zdravotní pomoc a pé�i. Stát uplat�uje svou roli v��i tomuto systému 

prost�ednictvím legislativy, p�ípadn� do n�j zasahuje  kontrolními aktivitami, zatímco 

t�žišt� nástroj� a mechanizm� k �ízení a regulaci jeho vlastního chodu p�edává do rukou 

ve�ejnoprávních institucí (pojiš�oven). [Drbal, 1996]

Ministerstvo zdravotnictví 

VZP  a ostatní zdravotní pojiš
ovny 

Zdravotnická za�ízení 
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Obr. �. 2 – Bismarkovský model 

Základní zdravotní pé�e je v �eské republice poskytována všem ob�an�m na základ� 

jejich zdravotního pojišt�ní zdarma. Jde tedy o systém zdravotní pé�e, vycházející 

z evropských tradic, který je založen na ve�ejných službách a je financován p�edevším 

z ve�ejných prost�edk�. Pé�e o zdraví v �R je založena na následujících principech4  

1. solidarita  

2. vysoký podíl samosprávy  

3. více-zdrojové financování s p�evažujícím podílem ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní  

4. svobodná volba léka�e a zdravotnického za�ízení   

5. svobodná volba zdravotní pojiš�ovny v rámci systému ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní 

6. stejná dostupnost poskytovaných služeb pro všechny pojišt�nce 

Na území �R existují jak státní, tak nestátní (soukromá) zdravotnická za�ízení. Tém�� 

všechna za�ízení mají uzav�enou smlouvu o poskytování a úhrad� zdravotní pé�e se 

zdravotní pojiš�ovnou a poskytují pacient�m, pojišt�ným u p�íslušné zdravotní 

pojiš�ovny, zdravotní pé�i bez p�ímé úhrady. Zdravotní služby poskytuje následující 

soustava za�ízení: 

• ambulantní pé�e  

• ústavní (l�žkové) pé�e  

• závodní preventivní pé�e  

• neodkladné pé�e  

• dopravy nemocných, ran�ných a rodi�ek  

• láze�ské pé�e  

• zajiš�ující lé�iva, zdravotní pom�cky a stomatologické výrobky 

                                                 
4  Informace jsou �erpány z webové stránky Portál ve�ejné správy �eské republiky – 
http://portal.gov.cz 

Stát 

Pojiš
ovny 

Ob�an Zdravotnické za�ízení 
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Systém zdravotní pé�e je financován ze státního rozpo�tu formou ve�ejného 

zdravotního pojišt�ní. Na tomto systému jsou povinni se ú�astnit jak všichni ob�ané 

�eské republiky, tak cizinci s trvalým pobytem na území �R nebo zam�stnanci firem se 

sídlem v �R, a to formou pravidelných plateb. Do systému ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní je zapojen každý ob�an �eské republiky. Na základ� provád�ných plateb 

pojistného tak ob�an získává nárok na zdravotní pé�i. V n�kterých p�ípadech je plátcem 

tohoto pojišt�ní stát (studenti do 26 let v�ku, nezaopat�ené d�ti, d�chodci aj.) nebo 

zam�stnavatel. Zákon o ve�ejném zdravotním pojišt�ní  p�esn� stanoví rozsah výkon�, 

který lze ze zdravotního pojišt�ní uhradit5. 

3.1 Financování zdravotnictví 

Financování zdravotnictví v každém stát� je p�ímo odvozené od jeho zdravotní 
politiky, která vychází ze [Drbal, 2005]: 

• stanovených priorit ur�ité vládní politiky 

• ur�itého spole�enského uspo�ádání a historických tradic 

• p�íslušné ekonomické úrovn� státu 

Formy financování zdravotnických služeb lze rozd	lit na: 

• Nep�ímé financování 

o povinné (ve�ejné) pojišt�ní 

o ve�ejné rozpo�ty 

o dobrovolné (smluvní) pojišt�ní 

o zam�stnanecké pojišt�ní 

o p�ísp�vky dobro�inných institucí v�etn� zahrani�ní pomoci aj. 

• P�ímé financování 

o p�ímé placení za služby v�etn� spoluú�asti pacient� na úhradách 

za služby a zejména za léky 

 

                                                 
5  Informace jsou �erpány z oficiálního webových stránek �eské republiky – 
http://www.czech.cz/cz 
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Hlavní toky finan�ních prost�edk� ur�ených k financování zdravotnictví v �R: 
 

 

 

 

 

Obr. �. 3 – Financování zdravotnictví 

Financování zdravotnictví zahrnuje výdaje na tyto t�i hlavní složky: 

• zdravotnické služby 

• zdravotnickou výrobu (lé�iva) 

• zdravotnickou výchovu, v�du a výzkum 

 

Zdroje financování zdravotnických za�ízení 

Zdravotnická za�ízení jsou financována ze t�ech hlavních zdroj�: 

a) Úhrady od zdravotních pojiš�oven 

b) Úhrada od zam�stnavatel� 

c) Úhrada od ošet�ených fyzických osob 
 

3.2 Zdravotní pojiš
ovny 

Vzhledem k faktu, že zdravotní pojiš�ovny hospoda�í jako organizace, jejichž cílem 

není vytvá�et zisk, nemají zpravidla ani dost finan�ních prost�edk�. Solventnost 

zdravotních pojiš�oven je zejména na za�átku hospodá�ského roku závislá na platební 

disciplín� pojišt�nc� (a� už firem nebo osob samostatn� výd�le�n� �inných). 

Právní nárok na ve�ejné zdravotní pojišt�ní vzniká ze zákona všem, kdo mají v �R 

trvalý pobyt a dále t�m, kte�í zde sice trvalý pobyt nemají, ale jsou zam�stnanci 

zam�stnavatele, který má sídlo na území �R. Ti, kdo nespl�ují podmínky ú�asti 

na ve�ejném zdravotním pojišt�ní, mohou uzav�ít smluvní zdravotní pojišt�ní.  

Významné rozdíly  nastávají: 

� v rozsahu zdravotní pé�e kryté ve�ejným a smluvním zdravotním pojišt�ním 

� v podmínkách vzniku, zániku a trvání t�chto typ� pojišt�ní 

Zdravotní pé�e, na kterou se ve�ejné zdravotní pojišt�ní nevztahuje a kterou je t�eba 

hradit p�ímo, je vymezena zákonem (nap�. plastické operace, n�které stomatologické 

úkony, akupunktura). V �R lze sjednat zdravotní p�ipojišt�ní na zdravotní výkony 

STÁTNÍ   ROZPO�ET  (Ministerstvo financí) 

Min. 
zdravotnictví Zdravotní pojiš
ovny Krajské ú�ady 
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nehrazené z prost�edk� ve�ejného zdravotního pojišt�ní. Zárove� je také možné sjednat 

privátní pojišt�ní, které se týká úraz�, pracovní neschopnosti a cestovní zdravotní 

pojišt�ní. 

Zdravotní pojiš�ovny uzavírají smlouvy s léka�i a zdravotnickými za�ízeními. 

O každém lé�ebném výkonu pro konkrétního pacienta léka� informuje p�íslušnou 

zdravotní pojiš�ovnu, která výkon za pacienta uhradí na základ� pojišt�ní. Zdravotní 

pojiš�ovna �ízená státem je pouze jedna – Všeobecná zdravotní pojiš
ovna. Jedná se o 

pojiš�ovnu s nejv�tším po�tem pojišt�nc�. Rozsah pé�e hrazené pacient�m z jejich 

zdravotního pojišt�ní pro ni pravideln� sestavuje Ministerstvo zdravotnictví �R. Ostatní 

komer�ní zdravotní pojiš�ovny stanovují rozsah hrazené pé�e samy. 

 

 

4. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZA	ÍZENÍCH V �R 

Tradi�ní modely sociální a zdravotní pé�e byly v posledních letech ovlivn�ny mnoha 

sociálními, politickými a ekonomickými faktory, jakými jsou nap�íklad zvýšené 

náklady na zdravotnictví, faktory demografické atd. Z t�chto d�vod�  je t�eba zlepšit 

kvalitu poskytované pé�e, a to p�edevším p�ehodnocením sou�asných užívaných 

prost�edk� a v�tším využitím nových informa�ních a komunika�ních technologií.  

O pacienta pe�uje široký okruh zdravotnického personálu, který mnohdy zastává r�zné 

úlohy. Do této skupiny pat�í sestry, léka�i, technici, �ídící nebo administrativní 

pracovníci, kte�í se ve svých �innostech vzájemn� dopl�ují, sdílejí pot�ebné informace 

a p�ispívají tak ke zvýšení kvality poskytované zdravotní pé�e. D�kazem je 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (dále MNUL). Níže uvedený obrázek �. 4 

p�edstavuje základní organiza�ní strukturu nemocnice. Podrobné organiza�ní schéma je 

uvedeno v p�íloze  �. 1 - Organiza�ní struktura MNUL k 1.7.2007.
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Z hlediska informa�ního zabezpe�ení nemocnice hraje významnou roli Centrum 

informa�ních systém�, které tvo�í: 

� vedoucí odboru zákaznického centra 

� vedoucí odboru ICT 

� vedoucí léka�ské knihovny 

� vedoucí odd�lení koordinace projekt� 

� vedoucí centra výchovy a dalšího vzd�lávání  

� specialista pro zdravotní informatiku 

Vedoucí centra koordinuje projekty vývoje informa�ních a komunika�ních systém�,  

programového vybavení nebo informa�ních služeb, zpracovává plány, normy, postupy 

zm�n provozu, údržby, provozní testování, p�ipravuje a realizuje modifikace a zajiš�uje 

jejich integritu a poskytuje podporu uživatel�m. Z hlediska organiza�ního mu jsou výše 

uvedení vedoucí pod�ízeni.  

Díky spolupráci všech zmín�ných úsek� poskytuje nemocnice služby na pom�rn� 

vysoké úrovni. Úsp�chem jsou zdroje z Evropské unie, které nemocnice pro sv�j 

rozvoj získala, zavedení vyvolávacího systému, systém objednávání po internetu �i 

evropské a sv�tové prvenství nemocnice v použití gridových technologií pro práci 

Úsek manažera kvality  
Vedoucí CIS  

Nám�stek �editele pro zdravot. pé�i  

Personální a právní nám�stek  
Finan�ní nám�stek  

Provozn� technický nám�stek  
Vedoucí kancelá�e �editele  

Vedoucí útvaru kriz. managementu  
Interní auditor  

Sekretá�ka etické komise  
Asistent �editele pro podporu 

vysokoškolských studií  

	editel  

Hlavní sestra  

Tiskový mluv�í   

Obr. �. 4 – Organiza�ní struktura Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
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s medicínským obrazem. Dále byl  do léka�ské knihovny zaveden systém MEDVIK, 

byla rozší�ena recepce zákaznického centra pro nemocnici a došlo k zvýšení objemu 

kurz� výukového centra. To vše je výsledkem kvalitní spolupráce všech pracovník�. 

Základním vstupem do zdravotnického systému jsou zdravotni�tí pracovníci. 

Za pracovníka ve zdravotnictví je ozna�ena každá osoba, která pracuje, pracovala nebo 

byla vyškolena pro práci ve zdravotnictví. Zahrnuty sem byly zdravotnické 

i nezdravotnické profese6. 

Podmínky získávání a uznávání zp�sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka�e, 

zubního léka�e a farmaceuta upravuje zákon 95/2004 Sb.7 Pracovníci neléka�ských 

zdravotnických povolání jsou podle zákona �. 96/2004 Sb.8 rozd�leni na zdravotnické 

pracovníky zp�sobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

po získání odborné zp�sobilosti (ZPBD)9, zdravotnické pracovníky zp�sobilé k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované 

zp�sobilosti (ZPSZ), zdravotnické pracovníky zp�sobilé k výkonu zdravotnického 

povolání pod odborným dohledem nebo p�ímým vedením (ZPOD) a jiné odborné 

pracovníky (JOP). 

V sou�asné dob� je podán návrh zákona o zp�sobilosti k výkonu zdravotnických 

povolání, který upravuje �innost zdravotnických informatik�, která byla doposud 

opomíjena. Zp�sobilost k samostatnému výkonu povolání v oblasti zdravotnické 

informatiky se získává absolvováním jednooborového vysokoškolského studijního 

programu biomedicínské inženýrství, jednooborového vysokoškolského 

studijního programu biomedicínská informatika �i  t�íleté specializa�ní p�ípravy v oboru 

                                                 
6  Informace jsou �erpány z webových stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky �R – 
http:www.uzis.cz 
7 Zákon �. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp�sobilosti a specializované 
zp�sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka�e, zubního léka�e a farmaceuta byl dne 3.b�ezna 
zve�ejn�n ve Sbírce zákon�, �ástka 30 s ú�inností od 2.dubna 2004. V plném zn�ní je na adrese: 
http://www.sagit.cz/_texty/sb04095.htm 
8  Zákon �.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp�sobilosti k výkonu neléka�ských 
zdravotnických povolání a k výkonu �inností souvisejících s poskytováním zdravotní pé�e a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o neléka�ských zdravotnických povoláních) 
9  Podle zákona �. 96/2004, § 5 až § 21 do skupiny ZPBD (zdravotnický pracovník neléka�, 
pracující bez odborného dohledu) pat�í: všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, 
radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotn� sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent 
ochrany  ve�ejného zdraví, ortotik-protetik, nutri�ní terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, 
zdravotnický záchraná�, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik. 
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zdravotnická informatika,  navazující na vzd�lání v oblasti informatiky na vysokých 

školách univerzitního typu10.  

Na základ� informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (dále ÚZIS) bylo 

v �eské republice ke dni 31.12.2006 evidováno celkem  27 540 zdravotnických 

za�ízení, z toho více než 19 500 samostatných ordinací. Státních za�ízeních, u nichž je 

z�izovatelem Ministerstvo zdravotnictví �R nebo ostatní centrální orgány (dále MZ �R)  

se eviduje 257 a nestátních za�ízení, kde z�izovatelem jsou kraje (241), m�sta, obce 

(189), fyzické osoby, církev �i jiné právnické osoby (26 853) je celkov� 27 283. 

Ve všech zdravotnických za�ízeních pracovalo koncem roku 2006 více než 41 000 

léka�� a tém�� 104 400 samostatných zdravotnických neléka�ských pracovník�. 

Ve srovnání s rokem 2005 došlo u neléka�ských pracovník� k slabému poklesu, zhruba 

o 1762 pracovník�. V pr�m�ru p�ipadá na jednoho léka�e v roce 2006 zhruba 250 

obyvatel �R. [ÚZIS, �.16/2007] 

Níže uvedené tabulky �.1 a �.2 udávají celkový p�ehled pracovník� ve zdravotnictví 

k datu 31.12.2005.  

                                                 
10  Informace jsou �erpány z webových stránek Spole�nosti radiologických asistent� �eské 
republiky – http:// www.srla.cz/ 
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Tabulka �.1 – Pracovníci ve zdravotnictví v �R k 31.12.2005 [ÚZIS, �. 47/2006] 
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Tabulka �.2 - Pracovníci ve zdravotnictví v �R k 31.12.2005 [ÚZIS, �. 47/2006] 
 

Níže uvedená tabulka �. 3 poskytuje p�ehled pracovník� podle jednotlivých pracovních 

kategorií a zárove� srovnává po�ty pracovník� v letech 2004 a 2005. 
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Tabulka �.3 - Pracovníci ve zdravotnictví v �R – rozd�lení podle kategorií [ÚZIS, 

�.  47/2006] 
 

V posledních letech nedochází v celkovém po�tu pracovník� ve zdravotnictví 

k výrazn�jším zm�nám. V roce 2005 byl celkový nár�st pracovník� ve zdravotnictví 

nepatrný - necelé 0,2 %. Na základ� dat uvedených v tabulkách je z�ejmé, že nár�st 

i pokles hodnot u jednotlivých kategorií pracovník�, krom� pedagogických pracovník�, 

nevykazoval v roce 2005 proti roku 2004 žádné zásadní zm�ny.  

Struktura sít� zdravotnických za�ízení v �eské republice je již stabilizovaná. Prudký 

nár�st zdravotnických za�ízení se po rozvol�ování velkých právních subjekt� 

a vy�le�ování samostatných ambulantních ordinací mimo nemocnice tém�� zastavil11. 

Významný pohyb pracovník� ve zdravotnictví nastal b�hem roku 2004 a pokra�oval 

i v roce 2005, a to mezi jednotlivými z�izovateli. Došlo k tomu v d�sledku p�evodu 

nemocnic z p�sobnosti kraje, obce nebo m�sta na obchodní spole�nosti.  

 

                                                 
11  Informace jsou �erpány z webové stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky – 
http://www.uzis.cz 



 28  

 
Tabulka �.4 - Pracovníci ve zdravotnictví v �R – rozd�lení podle z�izovatel� [Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, �.47/2006] 
 

Koncem roku 2005 pracovalo ve státních zdravotnických za�ízeních, kde z�izovatelem 

je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány, p�es 1/4 všech pracovník�, 

v nestátních zdravotnických za�ízeních, jejichž z�izovatelem je kraj, obec a m�sto, 

fyzická osoba, církev, nebo jiná právnická osoba, tém�� 3/4 pracovník�. Ve srovnání 

s rokem 2006 nedošlo v po�tu pracovník� pracujících ve zdravotnických za�ízeních 

k velkým odchylkám. 

 

5. VE	EJNÉ INFORMA�NÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Do roku 1992 v �R existovalo 320 pracoviš�, která tvo�ila soustavu léka�ských 

knihoven12 a st�edisek v�deckých informací, poskytujících informa�ní služby 

ve zdravotnictví. [Lesenková; Bouzková; Pessrová, 2004] Jednalo se zejména 

o pracovišt� p�sobící v resortu Ministerstva zdravotnictví �R, Ministerstva vnitra 

a Ministerstva školství. 

V 60. až 80. letech byl vytvá�en Odv�tvový systém v�deckých léka�ských informací 

(dále OSVIZ), který byl založen na principu spolupráce mezi specializovanými 

informa�ními pracovišti, která byla konstituovaná pro jednotlivé medicínské obory. 

Tato pracovišt� byla �ízena centráln�.  

                                                 
12  Léka�ské (zdravotnické) knihovny - jsou specializovanými knihovnami, p�íp. základními 
knihovnami se specializovaným knihovním fondem, podle § 13, resp. § 12, zákona �. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování ve�ejných knihovnických a informa�ních služeb (knihovní 
zákon), který je platný od 1.1.2002, a jsou sou�ástí systému knihoven �R 
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P�i úsp�šné transformaci bývalého OSVIZ na národní sí� léka�ských knihoven 

zajiš�ující ve�ejné informa�ní služby ve zdravotnictví (dále VISZ) se tento po�et 

pracoviš� ukázal jako nadbyte�ný. Odborné knihovny po rozpadu sít� v�deckých, 

technických a ekonomických informací (dále VTEI) ztratily vzájemné vazby. 

[Lesenková; Bouzková; Pessrová, 2004] 

Transformaci knihovnických pracoviš� ovlivnila privatizace zdravotnických za�ízení, 

nedostatek finan�ních prost�edk� a p�edevším nedostatek motivace pracovník�. 

Transformace probíhala v letech 1992 - 1995. Na po�átku vzniku koncepce národní sít� 

léka�ských knihoven stála pracovní skupina pro VISZ p�i odboru v�dy a vzd�lávání MZ 

�R složená ze zástupc� Národní léka�ské knihovny a p�edních odborník� z léka�ských 

knihoven a zahrani�ních konzultant�. Na základ� ov��ení kvality poskytovaných služeb 

a informa�ních fond� byla vybrána informa�ní pracovišt�, která prošla akredita�ním 

�ízením. V roce 1994 bylo akreditováno devadesát p�t pracoviš�, v roce 1995 sto 

dvacet, v roce 1996 sto patnáct, v roce 1997 sto t�icet �ty�i, v roce 1998 sto t�icet sedm a 

na rok 1999 bylo p�ihlášeno sto dvacet sedm pracoviš�. [Lesenková; Bouzková 2004] 

P�edpokladem akredita�ního �ízení bylo zpracování odborného projektu, který reflektuje 

vývoj knihovnických a informa�ních technologií a zkvalitn�ní fondu zdravotnické 

literatury. Tyto projekty oponuje pracovní skupina a ur�ení experti. Byly vymezeny 

následující tématické oblasti rozvoje léka�ských knihoven: obecná dostupnost fondu 

léka�ské literatury, bibliografická kontrola národní léka�ské literatury, provoz 

informa�ních bází na internetu, automatizace knihoven a informa�ních st�edisek VISZ, 

vzd�lávání knihovník�, informa�ních pracovník� a uživatel�.  

Prost�ednictvím ud�lených dotací MZ �R došlo k výraznému rozvoji informa�ních 

služeb jak v Národní léka�ské knihovn� v Praze, tak i v knihovnách fakultních 

nemocnic, nemocnic s poliklinikou, nemocnic, lé�ebných a výzkumných ústav�. 

Výrazn� posílena byla tzv. regionální st�ediska, tj. v�tší knihovny umíst�né p�ímo 

v �ízených zdravotnických organizacích. vybavené lepší technikou a pracovními silami. 

Na území �R existuje celkem osm regionálních knihoven. [Lesenková, 1999] Ty 

se ujaly tvorby registr� bibliografických informací, cirkulace léka�ských periodik 

a vzd�lávacích akcí pro knihovníky léka�ských knihoven. Prost�ednictvím t�chto 

knihoven je udržována spolupráce s odbornými knihovnami mimo resort zdravotnictví. 

V posledních letech došlo zejména k transformaci fond� knihoven, fondy byly 

zkvalitn�ny a dále došlo ke snížení po�tu pracovník�. Naopak jsou výrazn� posílena 

tzv. integrovaná informa�ní pracovišt�, spole�ná pro všechny léka�ské fakulty 
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a fakultní nemocnice s výjimkou 3. léka�ské fakulty Univerzity Karlovy a Masarykova 

onkologického ústavu v Brn�. 

Služby poskytované zdravotnické ve�ejnosti se zam��ují zejména na výp�j�ní 

a meziknihovní výp�j�ní služby, rešeršní �innost z medicínských informa�ních zdroj�, 

obstarávání separát� v�deckých prací, školení uživatel� a knihovník�, sb�r statistických 

údaj� a jejich analýzu. 

 

Sí
 ve�ejných informa�ních služeb ve zdravotnictví je tvo�ena následujícími typy 

zdravotnických za�ízení:  

a) knihovny a informa�ní st�ediska v organizacích p�ímo �ízených MZ �R 

- nemocnice 

- odborné léka�ské ústavy 

- ústavy 

- hygienické stanice 

- láze�ské lé�ebny 

b) knihovny a informa�ní st�ediska v organizacích  mimo resort 

- st�ední zdravotnické školy 

- léka�ské fakulty 

- záchranná služba 

- nemocnice 

- odborné lé�ebné ústavy 

- kojenecké ústavy 

- láze�ské lé�ebny 
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P�ehled pracoviš� VISZ dle kraj�: 

P�ehled pracoviš
 dle 
VISZ 

 

Praha 22 
St�edo�eský kraj 17 
Jiho�eský kraj 10 
Plze�ský kraj 7 

Karlovarský kraj 5 
Ústecký kraj 8 

Liberecký kraj 5 
Královéhradecký kraj 6 

Pardubický kraj 6 
Vyso�ina 8 

Jihomoravský kraj 23 
Olomoucký kraj 6 

Zlínský kraj 7 
Moravskoslezský kraj 19 

Tabulka �.5 – P�ehled pracoviš� VISZ dle kraj� [Lesenková; Bouzková, 2004] 

Obecn� lze VISZ definovat jako knihovnické a informa�ní služby ve zdravotnictví, 

které shromaž�ují a vyhodnocují vybrané okruhy odborných léka�ských informací 

v mezinárodním prost�edí a zp�ístup�ují je odborné ve�ejnosti. [Lesenková, 1996]  

Podle paragrafu 4 zákona �. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) obsahují ve�ejné 

knihovnické a informa�ní služby: 

- zp�ístup�ování knihovních dokument� vlastních a jiných knihoven 

- poskytování bibliografických, referen�ních faktografických informací 

a rešerší 

- zprost�edkování informací z jiných informa�ních zdroj� 

- umožn�ní p�ístupu k t�mto zdroj�m telekomunika�ní technikou 

Cílem poskytování služeb v síti VISZ je uspokojování pot�eb a požadavk� odborné 

ve�ejnosti. Hlavním úkolem je zprost�edkování relevantních informací na dotazy 

odborné zdravotnické ve�ejnosti zejména v oblasti v�decké, ekonomické, technické, 

právní, která je spojena s poskytováním zdravotní pé�e s využítím informa�ních 

a telekomunika�ních technologií.  

Udržet kvalitu poskytované zdravotní pé�e na úrovni, která bude odpovídat sou�asným 

poznatk�m léka�ské v�dy vyžaduje informa�ní kontinuitu. Funkci prost�edníka mezi 

sou�asným stavem poznání a uživatelem plní informa�ní systémy pro oblast léka�ských 
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a souvisejících informací. Služby VISZ by m�ly napomáhat rozvoji medicíny 

a realizovat zdravotní politiku  zp�ístup�ováním zdravotnických informací.   

 

Silné stránky VISZ: 

� tradice poskytování knihovnických a navazujících specializovaných služeb 

zdravotnické ve�ejnosti  

� spolupráce p�i akvizici klasických a elektronických informa�ních zdroj�, která je 

založena na dobrovolnosti, volnosti rozhodování a flexibilit� 

� spolupráce p�i budování oborových souborných katalog� 

� existence národní oborové registrující bibliografie v NLK – Bibliographia 

Medica �echoslovaca 

� pr�b�žné budování depozitního fondu �eské zdravotnické literatury v NLK 

� realizace vzd�lávacích aktivit (nap�. v oblasti užívaných standard�, EBM13) 

� sjednocování v�cného zpracování fond� (tezaurus Medical Subject Headings-

MeSH- CZ) 

� možnost internetové komunikace 

� standardizace tvorby knihovních bází 

� postupná automatizace knihovnických proces� s implementací národních  

a mezinárodních standard� 

� vývojová �innost (projekty MŠMT �R14, IGA MZ �R15, VISK16, FRVŠ17 atd.) 

� mezinárodní aktivity (WHO18, EAHIL19, USAID20 atd.)  

� specializovanost pracoviš� sít� podle typ� zdravotnických za�ízení 

� meziresortní koordinace �inností (nap�. spolupráce s Národní knihovnou �R, 

Státní technickou knihovnou, Knihovnou AV �R, vysokoškolskými knihovnami 

atd.) 

 
 

                                                 
13   EBM – evidence based medicine – medicína založená na d�kazech 
14   MŠMT  �R – Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy �eské republiky - 
http://www.msmt.cz/ 
15  IGA MZ �R – Interní grantová agentura Ministerstva zahrani�í �eské republiky - 
http://www.mzcr.cz/data/c1454/lib/Pravidla_up.rtf 
16  VISK – ve�ejné informa�ní služby knihoven 
17  FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol 
18  WHO – World Health Organisation (Sv�tová zdravotnická organizace) - http://www.who.int/en/ 
19  EAHIL – European Association For Health Information and Libraries (Evropské sdružení pro 
zdravotnické informace a knihovny) - http://www.eahil.net/ 
20  USAID – The United States Agency for International Development - http://www.usaid.gov/ 
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Slabé stránky VISZ 
 

� nutnost optimalizace existující sít� knihovnicko-informa�ních pracoviš�  

� omezená dostupnost informa�ních zdroj� koncovým uživatel�m 

� nedostate�n� rozvinutá informa�ní infrastruktura a vybavenost knihoven ICT 

� nedostate�né prostorové zajišt�ní �innosti knihoven 

� nedostatek finan�ních prost�edk� na nákup informa�ních zdroj�  

� neexistence definice standard� kvality služeb 

� nejednozna�ná definice kvalifika�ních podmínek pro výkon povolání 

zdravotnického knihovníka 

 
P�íležitost VISZ 

 
� služby VISZ jsou intenzívn� p�ijímány odbornou i širokou ve�ejností 

� knihovny jsou integrální sou�ástí infrastruktury výzkumu a vývoje 

� ICT a knihovnictví pat�í do zdravotnické informatiky jako aplikovaná oblast 

elektronických služeb pro v�du, výzkum a vzd�lávání 

� knihovny mají d�ležitou roli p�i trvalém uchování a zp�ístup�ování dokument� 

všech typ� 

� existence dota�ních program� na podporu rozvoje VISZ 

� evropská integrace by m�la podpo�it propojování lokálních informa�ní zdroj� do 

globálních soubor� 

 

Rizika VISZ  
 

� negativní vývoj ve�ejných rozpo�t� omezuje financování knihoven 

(knihovny neuskute�ní odpovídající informa�ní podporu  pro kvalitu pé�e 

o zdraví) 

� služby VISZ p�estanou být vnímány jako nezbytná podpora v�dy, výzkumu                

a vzd�lávání (bude narušen princip rovného p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

prost�ednictvím knihoven pro všechny úrovn� zdravotnických za�ízení) 

� knihovny nebudou schopny trvale uchovávat a následn� zp�ístup�ovat 

podstatnou �ást kulturního d�dictví publikovaných dokument� (rozpad 

kyselého papíru, nedostate�ná ochrana digitálních dokument�) 
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� �innost knihoven versus právo na duševní vlastnictví autorských d�l 

(vytvá�ení bariér, bránících rovnému p�ístupu k autorským díl�m za ú�elem 

vzd�lávání, výzkumu a uchovávání kulturního d�dictví) 

� trvalý r�st cen informa�ních zdroj� (tišt�ných i elektronických), cenový 

lobbing národních a nadnárodních vydavatelských a dodavatelských 

spole�ností [Lesenková; Bouzková, 2004] 

 

Uživatelé sít	 VISZ 

Cílem poskytování služeb v síti VISZ je zejména orientace na pot�eby a požadavky 

odborné ve�ejnosti. V �R bylo v roce 2000 evidováno 24 405 zdravotnických za�ízení 

a 38 330 léka�ských pracovník�. Služby sít� VISZ jsou jedním z prost�edk� pro 

zkvalitn�ní léka�ské pé�e v �R. Mimo Národní léka�skou knihovnu jsou uživateli 

léka�ských knihoven p�edevším vlastní zam�stnanci nebo studenti r�zných institucí. 

Zárove� sama pracovišt� vystupují v��i knihovnám jako kolektivní uživatelé. 

[	ímanová; Maixnerová, 2003] 

Léka�ský knihovník je nejen zprost�edkovatelem informa�ních zdroj�, ale také �len 

pracovních tým� pro informování svých uživatel� o dostupných možnostech. 

 

Tabulka �.6 - Statistické ukazatele sít� VISZ za rok 2001. Pozn.: 1) Sou�et titul� – 

nikoli unikát� [	ímanová; Maixnerová, 2003] 

Jako p�íklad lze uvést knihovnu Institutu postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví, 

která již n�kolik let po�ádá kurzy celoživotního vzd�lávání. Ty jsou navšt�vovány nejen 

knihovníky sít� VISZ, ale i samotnými uživateli. Osnova kurz� zahrnuje osvojení práce 

s vybranými programy Microsoft Office, získání nových znalostí v oblasti public 

relations a léka�ského knihovnictví – (evidence based medicine, elektronické zdroje pro 
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léka�ství a zdravotnictví, využívání služeb Document Delivery Services21 

u zahrani�ních partner� léka�ských knihoven). P�ínosem t�chto kurz� je získání 

informací pro kontinuální vzd�lávání, ale i kontakt léka�ských knihovník� se 

špi�kovými odborníky oboru. Úsp�šnost využití znalostí absolvent� kurz� je p�ímo 

úm�rná podpo�e z�izovatelem knihovny. 

Dalším významným pr�nikem spolupráce léka�� a léka�ských knihovník� je nap�íklad 

�eská spole�nost zdravotnické informatiky a v�deckých informací22 a �eské léka�ské 

spole�nosti J. E. Purkyn�23. T�mto spole�nostem bude ješt� v následujících kapitolách 

v�nována pozornost. 

Rozvoj informa�ních technologií v posledních 10ti letech nabídl léka�ským 

knihovník�m širokou škálu možností, jak reagovat na jednotlivé požadavky uživatel�. 

Jsou vytvá�eny podmínky pro další rozvoj, sm��ovaný k integraci služeb léka�ských 

knihoven do systému ve�ejných knihoven �R i rozvoji specializovaných služeb v oboru 

léka�ských informa�ních zdroj�. 

 

6. P�SOBENÍ INFORMA�NÍ PROFESE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

S nástupem po�íta�� a nových informa�ních a komunika�ních technologií došlo ke 

zm�nám ve všech oblastech lidské �innosti. Došlo ke zm�n� charakteru spole�nosti, 

která umož�uje zp�ístupn�ní velkého množství informací bez ohledu na místo jejich 

umíst�ní. 

Využití po�íta�� v medicín� se týká prakticky všech léka�ských obor�. Postupn� 

se za�aly vytvá�et samostatné podobory, které daly vznik zcela nezávislým 

specializacím i z hlediska odborné kvalifikace [Kasal; Sva�ina, 1998]: 

1. Léka�ské informace – zahrnují problematiku léka�ských dat, znalostí a teorii 

jejich vlastností a zpracování. Dále sem pat�í formalizace �ešení problému teorie 

rozhodování, metodologie, odborné práce atd., které zahrnují �adu praktických 

aplikací. Ve znalostních systémech je stále více uplat�ována um�lá inteligence. 

2. Statistika – je oborem aplikované matematiky, jejímž významným metodickým 

p�ístupem je využití pravd�podobnosti. Uplat�uje se ve zdravotnickém 

výkaznictví, v klinickém výzkumu a n�které její metody je možné použít i pro 

léka�ské rozhodování. 
                                                 
21  Document Delivery Services (DDS) – služby dodávání dokument� 
22  �eská spole�nost zdravotnické informatiky a v�deckých informací - http://www.medinfo.cz/ 
23  �eská léka�ská spole�nost J.E. Purkyn� - je dobrovolným a nezávislým sdružením léka��, 
farmaceut� a ostatních pracovník� ve zdravotnictví a v p�íbuzných oborech - http://www.cls.cz/ 
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3. Biokybernetika – dle Wünsche je definována jako „v�da o systémech 

se schopností cílov� zam��eného chování“. [Wünsch, 1991] V sou�asné dob� 

je kybernetika chápána jako technicko-matematický sm�r, zahrnující p�edevším 

teorii systém� v�etn� regulací a zpracování signálu a z hlediska typu informace 

p�evážn� zpracování informací analogového typu. V léka�ství jsou d�ležitými 

aplikacemi simulace, modelování, zpracování obrazu a �ízení léka�ských 

p�ístroj�. 

4. V	decké léka�ské informace – p�vodn� zdravotnické knihovnictví. V sou�asné 

dob� dochází k rychlému p�evád�ní bibliografických informací do elektronické 

podoby. Rozvoj v této oblasti usnad�uje  rychlý p�ístup k publikovaným 

informacím a umož�uje tak léka�i získat  informace o diagnostice a terapii na 

úrovni aktuálního stavu poznatk� léka�ské v�dy. 

5. Informa�ní systémy – oblast zahrnuje p�edevším klinické informa�ní systémy – 

syntézu r�zných aplikací výpo�etní techniky, jejímž výsledkem je v�tšinou 

komplexní program usnad�ující každodenní práci zdravotníka. Jedná 

se p�edevším o práci s daty pacient�. 

6. Po�íta�ová v	da – zahrnuje p�edevším sm�r elektroniky, hardwarové 

inženýrství a inženýrství systémové. 

Obecn	 lze na role informa�ní profese ve zdravotnictví nahlížet z n	kolika rovin: 

1. první rovina zd�raz�uje roli informa�ního profesionála p�i p�íprav� 

na zdravotnickou profesi – pregraduální vzd�lávání; jedná se o služby 

nabízené v rámci VISZ 

2. druhá rovina zahrnuje roli informa�ního profesionála p�i kontinuálním 

vzd�lávání zdravotnických pracovník� – postgraduální vzd�lávání (školení, 

podpora informa�ní gramotnosti  apod.) 

Pregraduální vzd�lávání student� medicíny a postgraduální  kontinuální vzd�lávání 

léka�� je u nás i ve sv�t� �asto diskutovanou problematikou. Pregraduální vzd�lávání 

se postupn� m�ní od u�ení se velkého množství informací k podpo�e schopnosti syntézy 

získaných informací. Postgraduální studium klade d�raz zejména na dopl�ování 

stávajících informací informacemi novými. Stále v�tší d�raz je kladen na informa�ní 

managament, jehož hlavním cílem je informace správn� vyhledat a zpracovat. 

3. do t�etí roviny spadají knihovníci knihoven pro nemocné  

Snahy o podporu vzd�lávání laik� (pacient�, rodi�� nemocných d�tí apod.) v posledních 

letech nabývají na významu. 
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4. �tvrtou rovinou je profese léka�ského (zdravotnického) informatika 

a správce léka�ských systém�/technik� 

Profese léka�ského informatika a správce léka�ských systém�/technik� se 

od p�edchozích profesí liší zejména kvalifikací, která se orientuje více na technické 

obory. 

Zdravotnický sektor je významnou sou�ástí naší spole�nosti a p�edstavuje ekonomicky 

a finan�n� zajímavou oblast pro v�du, výzkum a nasazení informa�ních technologií. 

Charakteristické pro léka�skou pé�i jsou data, informace a znalosti distribuované 

v r�zné podob� (p�irozený jazyk, dvourozm�rné obrazy – snímky z rtg, CT, MRI, PET, 

nam��ené biologické signály – EKG, EEG, EMG), které jsou dostupné z více zdroj�. 

Informace jsou uloženy na r�zných mediích jako nap�íklad papír, fotografie, negativy, 

elektronické soubory nebo knihy. 

S rozvojem informa�ních technologií dochází k zefektivn�ní �inností ve všech oborech 

lidské �innosti v�etn� zdravotnictví. Krom� klasických systém� jako jsou databáze, 

systémy pro podporu ú�etnictví nebo jiných administrativních úloh a �ízení 

technologických proces�, p�ibyly ješt� další. Jedná se o aplikace pro vyhledávání 

informací a jejich t�íd�ní, které jsou následn� využívány pro podporu rozhodování. 

Tyto systémy jsou dále rozši�ovány a vyvíjeny  v rámci obor�, jakými jsou um�lá 

inteligence nebo po�íta�ové vid�ní.  

Hlavní cílem zdravotnických informa�ních systém�, v nichž se data po�izují, 

zpracovávají a archivují, je jejich propojení, a to tak, aby bylo možné zp�tn� získat 

veškeré informace o pacientovi ve chvíli, kdy jsou pot�ebné pro jeho lé�bu.  

S využitím po�íta�� se v druhé pol. 70.let objevil termín léka�ská informatika. Tento 

termín pochází z francouzského výrazu informatique médicale. Dále se užívaly termíny 

jako léka�ská po�íta�ová v�da, léka�ská informa�ní v�da, po�íta�e v medicín�, 

informatika zdravotnictví. N�které z t�chto termín� se používají ješt� dnes. Definice 

léka�ské informatiky bývá v zahrani�ních zdrojích definována následovn�: „Léka�ská 

informa�ní v�da je v�da o používání systémov�-analytických nástroj�…pro vytvá�ení 

postup� (algoritm�) pro �ízení, kontrolu proces�, rozhodování a v�decké analýzy 

léka�ských v�domostí“. [Kasal; Sva�ina, 2001] „Léka�ská informatika zahrnuje 

teoretické a praktické aspekty zpracování informací a komunikace, které jsou založené 

na v�domostech a zkušenostech odvozených z proces� v léka�ství a zdravotní pé�i“. 

[Bemmel, 1997] 
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Podle �eských autor� P. Kasala a Š. Sva�iny je „léka�ská informatika definována jako 

v�dní obor zabývající se vlastnostmi, zpracováním a využitím léka�ské informace. 

Je vymezena následujícími aspekty: 

� p�edm�tem zájmu, kterým jsou informace 

� metodami práce, kterými jsou ukládání, p�enos, ochrana, zpracování 

a vyhledávání informací 

� technickými prost�edky realizace t�chto �inností, což jsou zejména po�íta�e 

a po�íta�ové sít� 

Uvedené pojetí však nemá p�íliš dlouhou tradici a ani terminologicky nebyla tato oblast 

po dlouhou dobu zcela vyhran�ná. [Kasal; Sva�ina, 1998, s. 9-10] 

V �íjnu roku 1994 byla v rámci �eské léka�ské spole�nosti  J.E.Purkyn�  (dále �LS 

JEP) 24 založena �eská spole�nost zdravotnické informatiky a v�deckých informací 

(dále ZIVI)25, která se zam��uje na rozvoj �eské medicínské informatiky. Soust�e�uje 

se zejména na oblasti vytvá�ení a používání informa�ních systém� ve zdravotnictví, 

na využívání informa�ních sítí a  odborných a v�deckých informací a zajiš�ování jejich 

dostupnosti.  

 

6.1 Vybrané oblasti p�sobení informa�ních profesionál� – p�íprava na 

zdravotnickou profesi a knihovny pro nemocné 

V následující kapitole jsou uvedeny p�íklady pracoviš�, v jakých mohou informa�ní 

profesionálové p�sobit svými �innostmi na zdravotnické profese v pregraduální fázi 

vzd�lávání. Pozornost je zam��ena též na nezdravotnické uživatele v rámci 

zdravotnických za�ízeních. 

 

6.1.1 Knihovny pro nemocné 

V bývalém �eskoslovensku vznikly knihovny pro nemocné v l�žkových za�ízeních 

Ministerstva zdravotnictví, na základ� vydaných sm�rnic  dne 1.6. 1953, po�. �. 280 Sb. 

Podle t�chto sm�rnic byli správou knihoven pro nemocné pov��eni zdravotni�tí 

pracovníci, kte�í v rámci svého úvazku vykonávali funkci ve zdravotnické osv�t�. 

Knihovnický zákon z roku 1959 utvrdil toto ustanovení a po�ítal s knihovnami 

pro nemocné v l�žkových za�ízeních jako s neodd�litelnou sou�ástí jednotné soustavy 

knihoven. [K�ivá, 1994] 

                                                 
24  �LS JEP – �eská léka�ská spole�nost Jana Evangelisty Purkyn� - http://www.cls.cz/ 
25  ZIVI - spole�nost Zdravotnické informatiky a v�deckých informací - http://cszivi.cls.cz/ 
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Realita t�chto knihoven byla r�znorodá. Již J. K�ivinková 26, tehdejší �editelka Státní 

léka�ské knihovny, uvádí, že: „…neznamená to, že jiný než zdravotnický pracovník 

nesmí tuto funkci knihovníka vykonávat. Naopak je vhodné, když je vedením 

pacientské knihovny pov��en odborný knihovník“. D�sledkem této nejednozna�nosti 

dochází k zna�né organiza�ní nejednotnosti.  

Až teprve po dvou desetiletích dochází ke zm�n�. Vyhláškou státní komise pro 

v�deckotechnický a investi�ní rozvoj o soustav� v�deckých, technických 

a ekonomických informací �.21/1985 Sb. i v resortu MZ se p�etvá�ejí odborné knihovny 

v sí�  st�edisek v�deckých informací (dále SVI) v �ele s Ústavem v�deckých léka�ských 

informací (dále ÚVLI). 

Nové specializované úkoly vyplývající p�evážn� z aplikací výpo�etní techniky v oblasti 

v�deckých informací (nap�. služby SDI27, on-line rešerše systém� Excerpta Medica, 

Medlars) prohlubují odlišnosti  mezi pracovní náplní SVI a knihoven pro nemocné. 

Odborní knihovni�tí pracovníci jsou �asto zam�stnáváni do té míry, že jim na �innost 

pacientských knihoven mnoho �asu nezbývá. Skute�nost, že ÚVLI p�estává sledovat 

statistické ukazatele v knihovnách pro nemocné, vede ke ztrát� zájmu o tuto oblast. 

I p�esto lze tvrdit, že knihovny pro nemocné ješt� stále existují, n�kde plní svou funkci 

lépe, n�kde h��e. 

Ve zdravotnickém sektoru došlo a stále dochází k významným zm�nám. Koncepce 

ve�ejných informa�ních služeb ve zdravotnictví formuluje perspektivy knihoven pro 

nemocné následovn�: „Pacientské knihovny náleží do oblasti pé�e o pacienty, a proto 

nemohou být sou�ástí ve�ejných informa�ních služeb. Jejich �innost lze zajistit 

charitativní �inností nebo sponzorováním.“ Jestliže finance ve zdravotnictví nebudou 

sta�it k pokrytí výdaj� na léky, jídlo, prádlo atd., lé�ba pacient� se  bohužel stává 

druho�adou. [K�ivá, 1994] 

 

6.1.2 Léka�ské knihovny zdravotnických ústav� 

Léka�ské knihovny zdravotnických ústav� se od knihoven nemocnic �i zdravotnických 

škol liší. Pro p�íklad lze uvést Revmatologický ústav v Praze. Jejich fond je úzce 

specializován na odbornost ústavu. Knihovny obsahují nejnov�jší literaturu ze svého 

oboru, pracují s �asopisy a informacemi, které se n�kdy velmi t�žko získávají. Bohužel 

                                                 
26  Nepustil, B.; K�ivinková, J. Knihovnické minimum. P�íru�ka pro pracovníky odborných 
knihoven a knihoven pro nemocné ve zdravotnických za�ízeních. Praha : SZN 1963. s. 98-101. 
27  Selective Dissemination Services (SDI) – pr�b�žné rešerše 
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t�mto knihovnám nezbývá p�íliš mnoho prost�edk� na tvorbu univerzáln�jšího fondu, 

který je pot�ebný pro udržení kontaktu s jinými medicínskými obory.  

Z tohoto d�vodu jsou ústavní knihovny více vázány na spolupráci s ostatními 

informa�ními pracovišti formou MVS �i jinými zp�soby vým�ny informací. 

Práce knihovník� v takových knihovnách se postupn� m�ní. Knihovníci se stále více 

stávají dodavateli p�ímých informací v papírové �i elektronické podob�. Jsou nuceni 

pracovat a orientovat se v nejnov�jších zdrojích, poskytujících medicínské informace. 

Velmi �asto jsou tyto knihovny p�ístupné nejen odborník�m, ale i ve�ejnosti. 

V sou�asné dob� �asto dochází k odlivu uživatel� z prostor knihovny. Uživatelé dávají 

p�ednost možnosti emailového �i telefonického kladení dotaz� �i objednávek a také 

mají v�tší znalosti v oblasti vyhledávání informací. I p�es tuto skute�nost po�et rešerší 

neklesá. Uživatelé využívají pomoci knihovník� p�i formulaci dotaz� �i up�esn�ní 

relevantního zdroje pro uspokojení jejich pot�eb.  

Knihovníci dále provádí statistiky  prov��ující využívání fond� a konzultují dopl�ování 

fondu i s jejich uživateli. Akvizice fondu je bohužel limitovaná rozpo�tem.  

 

6.1.3 Národní léka�ská knihovna  

Národní léka�ská knihovna (dále NLK) je uznávanou odbornou knihovnou pro oblast 

zdravotnictví. Knihovna je organiza�ní složkou státu, jejímž z�izovatelem 

je Ministerstvo zdravotnictví �R. Vykonává koordina�ní, odborné, informa�ní, 

vzd�lávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské �innosti pro oblast 

zdravotnických informací. Plní funkce národní léka�ské bibliografie a oborových 

souborných katalog�, správy sbírek zdravotnického muzea a dokumenta�ního centra 

WHO. Hlavním cílem je zajišt�ní podpory rozvoje v�dy a vzd�lávání v oblasti medicíny 

a p�íbuzných obor�. Plní specifickou roli v síti institucí, ur�ených pro poskytování 

ve�ejných informa�ních služeb ve zdravotnictví. Svou �inností napomáhá napl�ovat 

jednotlivé projekty rozvoje léka�ských knihoven v �eské republice, kterými jsou:  

� obecná dostupnost fondu léka�ské literatury 

� bibliografická kontrola národní léka�ské literatur��

� tvorba a provozování informa�ních databází v síti Internet  

� automatizace pracoviš� 

� další vzd�lávání knihovník� a informa�ních pracovník� 

� tréninky uživatel� atd. 
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Knihovna se ú�astní r�zných projekt� a je �lenem n�kolika sdružení jako nap�íklad 

CASLIN28, CESNET29, SDRUK30, SKIP31, Asociace knihoven �R.  

Pro spln�ní požadovaných úkol� NLK spolupracuje s knihovnami sít� VISZ a s Národní 

knihovnou �R. Na mezinárodním poli využívá možností �lenských organizací Evropské 

asociace zdravotnických informací a knihoven (dále EAHIL) a nevládní organizace 

typu World Health Organisation (dále WHO)32.  

Služby NLK pro sí� VISZ jsou následující: 

� služby (výp�j�ní, MVS, RIOS - xerokopie obsah�) z fondu �eské a výb�rov� 

zahrani�ní oborové literatury 

� dodávání dokument� - JASON (Journal Articles Send on Demand) 

� budování oborových souborných katalog� (monografií a periodik) a adresá�� 

� tvorba národní léka�ské bibliografie Bibliographia Medica �echoslovaca 

(dále BM�) 

� CD ROM BiblioMedica 

� tvorba �esko - anglické verze amerického tezauru Medical Subject Headings 

(MeSH) 

� rešeršní �innost 

� publika�ní �innost (BM�, oborové referátové �asopisy, soupisy zahrani�ní 

literatury docházející do �R, adresá�e, �asopis Léka�ská knihovna, statistické 

p�ehledy) 

� metodická �innost 

� internetové služby (OPAC, databáze vytvá�ené v NLK, služby knihovny atd.) 

� zp�ístup�ování materiál� WHO (NLK plní funkci Dokumenta�ního centra 

WHO) 

� nabídkové soupisy a distribuce dar� 

� správa sbírek Zdravotnického muzea 

Národní léka�ská knihovna, v zastoupení Odd	lení v	deckých informací (dále OVI 

NLK) se ve spolupráci s Informa�ní agenturou Anopress s.r.o. podílí na tvorb� 

informa�ního produktu s názvem „Zprávy ze zdravotnictví“. Jedná se o sledování, 

vyhledávání a zp�ístup�ování medicínských a zdravotnických informací ze sd�lovacích 

                                                 
28  CASLIN – Czech and Slovak information Network 
29  CESNET - Czech Educational and Scientific Network 
30  SDRUK – Sdružení knihoven 
31  SKIP – Svaz knihovník� a informa�ních pracovník� 
32  Informace jsou �erpány z webové stránky NLK – http://www.nlk.cz 
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prost�edk�. Produkt vznikl v druhé polovin� roku 1999 p�i MZ �R. Výstupem této 

služby je týdenní vystavení plných text� relevantních dokument� po jednotlivých 

pracovních dnech. Tento produkt je dostupný na stránkách NLK pod názvem „Zprávy 

ze zdravotnictví“33 nebo na stránkách MZ �R  pod názvem Média – Monitoring médii. 

V rámci dn� je databáze rozd�lena podle dosahu informa�ních zdroj� na �ást celostátní 

a �ást regionální. Aktualizace probíhá denn�. Pokryty jsou vybrané informa�ní 

 zdroje   - deníky, n�které spole�enské �asopisy, �asopisy odborné (v�etn� 

elektronických), nejd�ležit�jší televizní a rozhlasové po�ady. Aktuální p�ehled zdroj� 

lze najít na adrese http://www.anopress.cz. Dalším výstupem této služby je tvorba 

plnotextové databáze „Archivu“. Ta je p�ístupná pouze v OVI NLK, které 

pro zam�stnance MZ �R poskytuje z tohoto produktu pr�b�žné rešerše.  

Rozvoj v oblasti knihovnicko-informa�ních systém� prost�ednictvím informa�ních 

technologií se projevil i v NLK. P�íkladem je medicínská virtuální knihovna MEDVIK, 

která je integrovaným informa�ním systémem pro zdravotnické prost�edí.  

Systém je koncipován na principu sdílené datové základny, která umož�uje integraci 

neomezeného po�tu r�zných typ� knihoven. Pro provoz systému bylo v NKP 

vybudováno moderní datové centrum a Národní léka�ská knihovna je oprávn�na na 

základ� generální licence bezplatn� poskytovat práva k užívání systému pro celou oblast 

zdravotnictví v �R. Sou�ástí systému je vn�jší webové rozhraní – portál MEDVIK, 

který umož�uje p�ístup k systému jak koncovým uživatel�m, tak knihovník�m 

prost�ednictvím internetu. Funkce systému jsou postupn� rozši�ovány o další možnosti, 

jako nap�íklad vzdálený p�ístup autorizovaného koncového uživatele k licencovaným 

elektronickým informa�ním zdroj�m (databázím, e-�asopis�m atd.) nebo on-line 

aktualizace dat souborného katalogu zdravotnické literatury.  

[Bouzková; Votípková; Hlavá�ková, 2001] 

                                                 
33„Zprávy ze zdravotnictví“ umíst�né na stránkách NLK 

 ttp://www.nlk.cz/nlkcz/uvod.php?id_m=120 
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Obr. �. 5 – Rozhraní systému MEDVIK  

 

6.1.3.1 Odd	lení v	deckých informací Národní léka�ské knihovny 

OVI NLK je detašovaným pracovišt�m Národní léka�ské knihovny. Zam��ení odd�lení 

primárn� vychází ze zabezpe�ování  informa�ních pot�eb a požadavk�  zam�stnanc� 

MZ �R, kte�í tvo�í p�es 80% uživatel�. Krom� publikací EU, zam��ených p�edevším 

na problematiku zdravotnictví (v anglickém i �eském jazyce), zp�ístup�uje zdroje 

orientované na ekonomiku zdravotnictví, právo ve vztahu k zdravotnictví, 

zdravotnickou etikou, materiály WHO atd. Mezi další zdroje pat�í: 

� WHOLIS - bibliografická databáze všech materiál� WHO 

� MEDLINE - nejv�tší bibliografická medicínská databáze 

� EIFL Direct - Ebsco USA, International - Electronic Information for 

Libraries - databáze plnotextových �asopis� (p�evážn� USA) - medicína, 

p�ír. v�dy, ekonomie, finance, spole�enské a humanitní v�dy atd. 

� Proquest - plnotextová databáze - 22 obor� 

� Science Direct - elektronické �asopisy nakladatelství Elsevier, 

retrospektiva obvykle od r. 1995 (jen pro p�edplacené tituly NLK) 

� Zdravotnické noviny 
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Služby poskytované OVI spo�ívají v nákupu literatury, výp�j�ních službách, 

meziknihovních výp�j�ních službách, cirkulaci periodik, presen�ním studiu, rešeršních 

službách z interních i externích zdroj� v�etn� zahrani�ních, bibliograficko informa�ních 

službách, reprografických službách a zprost�edkování p�eklad�. 

V roce 2001 byl vytvo�en intranetový portál, který umož�uje všem pracovník�m MZ 

mít p�ehled o: 

� základních službách OVI 

� seznamu zdroj� Anopressu 

� odebíraných novinách a �asopisech a nejd�ležit�jších publikacích EU 

� katalogu OVI a dalších informa�ních možnostech prost�ednictvím stránek NLK  

� další odkazy ze stránek  OVI jsou do databáze Medline, plnotextové databáze 

EIFL Direct, Proquest, Springer Link, Science Direct, Interscience a Oxford 

Reference Online 

 

6.2 Vybrané oblasti p�sobení informa�ních profesionál� – kontinuální 

postgraduální vzd	lávání zdravotník� 

V následujících kapitolách jsou uvedena pracovišt�, která práci informa�ních 

pracovník� využívají. Stru�n� je zde p�edstavena i jejich pracovní nápl�. 

6.2.1 Institut postgraduálního vzd	lávání ve zdravotnictví 

 

Obr. �. 6– Úvodní stránka IPVZ (http://www.ipvz.cz) 
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Institut postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví – dále IPVZ (d�íve Ústav pro 

doškolování léka��,  pozd�ji�Institut pro další vzd�lávání léka�� a farmaceut�) je státní 

p�ísp�vkovou organizací, z�ízenou MZ �R. Institut je specializovaným vzd�lávacím 

a v�deckým pracovišt�m, jehož hlavním posláním je koncep�ní, pedagogická, 

metodická, v�deckovýzkumná, poradenská a informa�ní �innost. Tato �innost 

je zam��ena na všechny odborné pracovníky ve zdravotnictví, ale i pracovníky jiných 

odv�tví, jejichž �innost souvisí s pé�í o zdraví. V rámci pedagogické �innosti Institut 

realizuje a organizuje atesta�ní zkoušky léka��, farmaceut�  a jiných odborných 

pracovník� a z pov��ení MZ �R také aproba�ní zkoušky cizinc�. Od roku 2003 probíhá 

na IPVZ projekt zam��ený na e-learning, pro jehož pot�eby byla vytvo�ena 

technologická a personální základna. 

Každoro�n� také organizuje  a po�ádá tuzemské a zahrani�ní vzd�lávací akce a nabízí 

ubytovací a stravovací služby pro jejich ú�astníky.� IPVZ poskytuje také edi�ní služby 

(tvorba fotodokumentace, videozáznam�, grafiky atd.) a služby Odd�lení v�deckých 

informací – OVI IPVZ (výp�j�ní služby, rešeršní služby, zprost�edkování služeb 

p�ekladatelských, reprografické, konzulta�ní a referen�ní služby). 

Institut ve svých �innostech spolupracuje s celou �adou institucí jakými jsou MZ �R, 

léka�ské fakulty, NCO NZO v Brn�34 a s dalšími vzd�lávacími institucemi. V rámci 

svých pedagogických a v�deckých �inností úzce spolupracuje s odbornými 

spole�nostmi (�eská léka�ská spole�nost J.E. Purkyn�), profesními organizacemi 

(�eská léka�ská komora, �eská lékárnická komora, �eská stomatologická komora), ale 

také s odbornými a profesními organizacemi v zahrani�í.  

 

Pracovišt	 IPVZ 

Pedagogická pracovišt	 

Institut má 85 pedagogických pracoviš� (29 kateder, 54 subkateder a 2 kabinety). T�i  

z t�chto pedagogických pracoviš� jsou umíst�ny mimo Prahu. Výuka probíhá p�edevším 

na klinikách léka�ských fakult, ve fakultních nemocnicích a dalších zdravotnických 

za�ízeních v Praze, Brn� a Olomouci. Informa�ní pracovníci se uplat�ují ve všech níže 

uvedených odd�leních a vzájemnou spoluprácí p�ispívají ke zvyšování kvality 

poskytovaných služeb všem odborník�m. 

 

                                                 
34  Národní centrum ošet�ovatelství a neléka�ských zdravotnických obor� 
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Studijní odd	lení 

Významnou sou�ástí struktury Institutu jsou i další odd�lení, která zajiš�ují realizaci 

všech p�ipravených vzd�lávacích program�. Dv� studijní odd�lení p�ipravují všechny 

školící akce, vedou evidenci vzd�lávacích program�, ú�astník�, lektor� a vytvá�ejí 

velmi cennou databázi. Archivují veškerou dokumentaci týkající se atestací, zkoušek 

a absolvovaných školících akcí. Pro p�íjem p�ihlášek, zasílání pozvánek a další 

komunikaci s ú�astníky jsou používány elektronické formulá�e a elektronická pošta. 

 

Odd	lení v	deckých informací 

OVI IPVZ nabízí širokou škálu informa�ních zdroj� – odborné �asopisy, publikace, 

využívání Internetu, Medline a dalších databází nejen pro pedagogické zam�stnance, ale 

i ú�astníky školících akcí. OVI poskytuje výp�j�ní, rešeršní, reprografické, konzulta�ní 

a referen�ní služby a zprost�edkovává také služby p�ekladatelské. �innost informa�ních 

pracovník� v tomto odd�lení se od �innosti v knihovnách  zdravotnických úsek� nebo 

knihovny NLK p�íliš neliší. 

 

Edi�ní odd	lení 

Pro ú�astníky školících akcí jsou na edi�ním odd�lení IPVZ p�ipravovány studijní 

materiály (teze p�ednášek, podklady k prezentacím v PowerPointu, tematické sborníky 

apod.). Pro výuku a reprezentaci na kongresech je každoro�n� vytvá�eno tisíce 

diapozitiv� a folií pro zp�tnou projekci, desítky poster� a výukových videoprogram�. 

 

Zcela samostatným úsekem IPVZ je Národní referen�ní centrum (dále NRC IPVZ). 

Centrum vzniklo na základ� pot�eby resortu zdravotnictví vybudovat univerzáln�jší 

systém pro podporu �ízení. Centrum disponuje výkonnými informa�ními technologiemi 

pro zajišt�ní sb�ru a zpracování dat zdravotnických za�ízení a zdravotních pojiš�oven. 

Dále zajiš�uje provoz rozsáhlého datového skladu  a správu dostate�n� výkonného 

systému pro podporu rozhodování a �ízení v rámci zdravotnictví. Zpracovává data 

nejvyšší kvality.  

Ostatním zdravotnickým subjekt�m (nemocnice, zdravotní pojiš�ovny, ministerstvo 

zdravotnictví apod.) poskytuje informace pro srovnávání r�zných ukazatel� jejich 

�inností, které slouží jako podklady pro realizaci státní a regionální politiky. Národní 

referen�ní centrum realizuje projekty na podporu kvalifikovaného rozhodování.  
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Hlavní �innosti centra [Malina, 2004]: 

� školení zam�stnanc� státní správy, samosprávy, zdravotních pojiš�oven 

a zdravotnických za�ízení 

� benchmarking – zdravotním pojiš�ovnám a nemocnicím poskytuje informace 

pro objektivní srovnání ukazatel� kvality a efektivity 

� ú�ast  a realizace na projektech kvality zdravotní pé�e 

� kvalifikovan� informuje odbornou i laickou ve�ejnost 

� mezinárodní spolupráce s podobnými zahrani�ními organizacemi 

Produkty a služby pro NRC: 

a) pro zdravotní pojiš�ovny 

- podklady a konzultace k financování léka�ské pé�e 

- analytický nástroj pro metodicky jednotné hodnocení kvality pé�e 

- poradenství a analytické nástroje pro monitorování a optimalizaci 

zdravotní sít� 

b) pro zdravotnická za�ízení (dále zz) 

- audity zz 

- analytické nástroje a produkty pro kontrolu hospoda�ení zz  

- benchmarking  - metodicky jednotné hodnocení efektivity zz 

- monitorování kvality poskytovaných služeb 

 

6.2.2 Knihovna v	deckého léka�ské centra Institutu klinické a experimentální medicíny 

Institut klinické a experimentální medicíny (dále IKEM) je jedním z nejv�tších 

specializovaných klinických a v�deckovýzkumných pracoviš� v �R, které je zam��eno 

na lé�bu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgán�, diabetologii a lé�bu poruch 

metabolismu. IKEM poskytuje zdravotnické služby na vysoké úrovni a neustále pracuje 

na zlepšování zdravotní pé�e o pacienty, zdokonalování lé�ebných postup� 

a uplat�ování nejnov�jších v�deckých poznatk� v praxi.  
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Obr. �. 7 – Úvodní stránka IKEM (http://www.ikem.cz) 

Roku 2006 došlo k p�est�hování IKEM do nových prostor. V rámci t�chto zm�n došlo 

k radikální transformaci V	deckého léka�ského centra IKEM a jeho knihovny (dále 

VLK IKEM), což m�lo vliv i na �innost informa�ních pracovník�. V souvislosti 

s nástupem nových technologií byli nuceni si v této oblasti osvojit nové znalosti.   

P�est�hování VLK IKEM do nových prostor bylo vzato  jako výzva k vybudování 

moderní knihovny hybridního typu s aktuálními fondy, kvalitním technickým 

vybavením a p�íjemným prost�edím pro uživatele i knihovníky. V rámci Program� 

rozvoje zdravotnických knihoven MZ �R na r. 2005 byl podán projekt „Vybudování 

hybridní léka�ské knihovny v novostavb� IKEM“. Institut tak získal dotace 

na kompletní vybavení nové knihovny, na vybudování multimediální u�ebny a na 

za�ízení knihovny novými informa�ními technologiemi v�etn� výkonných po�íta��, 

digitálních kopírek apod.  

VLK IKEM díky nov� vybudované multimediální studovn� využívá infrastrukturu, která 

dovoluje posunout služby dále uživatel�m. Taková studovna m�že sloužit nejenom 

k individuálnímu sledování nap�íklad videozáznam�, ale lze ji použít k výuce používání 

elektronických zdroj�. VLK IKEM hraje d�ležitou úlohu v zp�ístup�ování zdroj� pro 

evidence based medicine (dále EBM). Informa�ní pracovník se musí orientovat ve 

zdrojích a informa�ních produktech, které se k této problematice vztahují. EBM bude 

v�nována samostatná kapitola. 
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Prvním projektem, který prov��uje ú�elnost tohoto za�ízení je „Vzd�lávací a informa�ní 

portál IKEM – Praha“ v rámci Evropského sociálního fondu. Hlavním  cílem  projektu 

bylo   vytvo�it  a   dále  rozvíjet    systém  kvalitního   kontinuálního  vzd�lávání formou  

e- learningu v oblasti zdravotnictví. V rámci tohoto projektu byl vytvo�en unikátní 

portál zam��ený na rozvoj vzd�lávání formou e-learningu v oblasti komplexního 

informa�ního a komunika�ního systému IKEM, kardiologie a ošet�ovatelství 

v intenzivní pé�i a dále pak zajistit neomezený p�ístup k informacím a profesnímu 

vzd�lávání pro lektory a školící pracovníky IKEM.  

Cílovými skupinami projektu Vzd�lávací a informa�ní portál IKEM jsou:  

1 • Lekto�i IKEM  

2 • Školící pracovníci IKEM  

3 • Experti výzkumných pracoviš�  
 
Knihovna VLK IKEM nabízí uživatel�m nové služby a reaguje tak na m�nící se 

podmínky, které souvisejí se zm�nami zp�sobenými rozvojem informa�ních 

a komunika�ních technologií. Cílem je, aby se IKEM stal moderní firmou typu u�ící 

se organizace, kterou první definoval Peter M. Senge, ve které zam�stnanci, 

spoluvytvá�ejí a rozvíjejí budoucí pot�eby svých zákazník�. [Senge, 1990]  

Další role knihovny spo�ívá ve vyhledávání vzd�lávacích zdroj�. Vznikla idea využít 

zab�hnutých mechanism� v knihovn�, tedy vyhledávání, hodnocení a zprost�edkování 

vzd�lávacích medií (ale spíše zdroj�) a jejich p�enesení do nov� z�ízeného Odd�lení 

vzd�lávacích zdroj�. Celý mechanismus funguje takto: personální úsek vydefinuje 

p�íslušný požadavek a pracovník knihovny s ur�itou znalostí trhu dá doporu�ení, který 

vzd�lávací zdroj použít. M�že to být doporu�ení k absolvování kurzu u externí školící 

firmy, nebo pro absolvování e-learningového kursu t�eba práv� v multimediální 

studovn�. P�i znalosti cen na trhu také m�že být n�který kurz po dohod� zakoupen 

v podob� e-learningu nebo je možné ho naprogramovat v dané organizaci. [Rous, 2006] 

V organiza�ním �len�ní funguje VLK IKEM na stejném úseku jako odbor informa�ních 

a komunika�ních systém� nebo grafické studio. Jeho spolupráce s jednotlivými úseky 

je pro uspokojování informa�ních pot�eb uživatel� nezbytná. 
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6.2.3 Evidence base medicine 

Ko�eny evidence based medicine (dále EBM), tedy medicíny založené na d�kazech, 

sahají až do 19. století. Za p�edch�dce EBM je považován francouzský léka� Pierre 

Louis, který se snažil zavést statistickou analýzu do hodnocení léka�ské lé�by. Jeho 

tehdejší snahy se setkaly se zna�ným odporem a využívání statistických dat v medicín� 

upadlo na dlouhou dobu v zapomn�ní. Ožilo až v druhé polovin� 20. století. [Swales, 

1999, s. 1511-1516] 

Za otce EBM je pokládán Archie Cochrane, p�estože se jejího zrodu nedožil. Dnes 

nejvýznamn�jší celosv�tová organizace zam��ující se na vytvá�ení „d�kaz�“ 

pro pot�eby EBM - The Cochrane Collaboration – je pojmenována práv� po n�m. 

Myšlenka evidence based medicine (dále jen EBM) vznikla na McMaster University 

v Kanad�, odkud se pom�rn� rychle rozší�ila. EBM využívá p�edevším výsledky 

klinických studií, které se staví proti klasickému d�razu na „nesystematická pozorování, 

zkušenost a autoritu“. [Swales, 1999, s. 1511-1516] 

Mezi „evidence“, tedy d�kazy, stojí na prvním míst� metaanalýzy - souhrny výsledk� 

n�kolika studií k ur�itému problému a doporu�ené postupy, které z nich vyplývají, dále 

pak výsledky jednotlivých studií.  

EBM vyžaduje od léka�� nové schopnosti a dovednosti, spo�ívající v p�esném 

definování problému a k n�mu okruh� pot�ebných informací, dále v efektivním 

vyhledávání v databázích medicínské literatury, výb�ru nejrelevantn�jších zdroj�, práci 

s primárními dokumenty a využití získaných informací. Krom� toho samoz�ejm� 

p�edpokládá tradi�ní znalosti - znalost patofyziologie, problematiku psychiky pacienta 

atd. 

 

6.2.3.1 Informa�ní zdroje pro evidence based medicine 

Obecn� lze konstatovat, že informace, které jsou odpov�dí na klinické otázky musí být 

rychle p�ístupné, snadno p�enositelné, musí být odrazem nejaktuáln�jších informací 

z výzkumu, tzn. kvalitní.  

V sou�asné dob� existuje n�kolik zdroj�, které daná kritéria spl�ují. Jedná se nap�íklad 

o Best Evidence, Clinical Practice Guidelines, �asopisy ACP Journal Club atd. Mezi 

nejrozší�en�jší a celosv�tov� uznávané zdroje pat�í elektronická Cochranova knihovna 

(dále CK), která krom� Cochrane Database of Systematic Reviews obsahuje Database 

of Abstracts of Reviews of Effectiveness, Cochrane Controlled Trials Register, 
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Cochrane Database of Methodology Reviews, Cochrane Methodology Register Health 

Technology Assessment a Database Economic Evaluation Database.  

 Rovn�ž se rozvíjí oblast návod� pro vyhledávání v databázi Medline a jiných 

databázích, hodnocení a využívání jednotlivých studií pro terapii, diagnózu a prognózu.  

Informa�ní zdroje/dokumenty pro EBM je možné rozd�lit p�ibližn� do �ty� kategorií 

[Baková, 2000]:  

1. „tradi�ní databáze“ - p�edevším Medline a Embase  

2. nové zdroje - Best Evidence, Cochrane Database of Systematic Review  

3. internetové zdroje  

4. návody pro vyhledávání  

Všechny tyto informa�ní produkty jsou vytvá�eny s cílem zajistit co nejrychlejší p�ístup 

k maximálnímu po�tu vysoce relevantních dokument�. 

Jedním z producent� databází, kte�í v�nují EBM velkou pozornost je firma Ovid 

Technologies. Její produkty jsou zam��eny spíše na koncového uživatele a pokrývají 

celou škálu tradi�ních i nových zdroj� v oblasti EBM. Distributorem databází Ovid 

v �R je firma Albertina Icome Praha. Vybrané databáze jsou p�ístupné pro �leny 

konsorcia Medicon, jehož  sídlo je v IKEMu. 

Výhodou databází Ovid je jejich vzájemná propojenost, v�etn� propojení s plnými texty 

odborných �asopis�, jejichž po�et neustále  vzr�stá.  

EBM spole�n� s rozvojem informa�ních technologií zasahuje významn� nejen do praxe 

léka��, ale i do praxe informa�ních pracovník� ve zdravotnictví. Ti se musejí 

p�izp�sobovat zejména trendu orientace na koncového uživatele a trendu zp�ístup�ování 

veškerých zdroj� v elektronické podob� v prost�edí WWW. Tyto trendy totiž ohrožují 

samu podstatu práce knihoven a informa�ních st�edisek, totiž zprost�edkovávání 

primárních a sekundárních informací. Nové zdroje pro EBM jsou koncipovány p�ímo 

pro léka�e tak, aby �asové ztráty p�i  shán�ní byly co nejmenší, �ehož lze dosáhnout 

mimo jiné i tím, že je vynechán prost�ední �lánek �et�zu - informa�ní pracovník.  

 

6.3 Vybrané oblasti p�sobení informa�ních profesionál� – profese léka�ského 

informatika a klinického technika 

Informatika obecn� je multidisciplinární v�dní obor zabývající se zákonitostmi vzniku, 

sb�ru, p�enosu, t�íd�ní, strukturou, vlastnostmi, zpracováním, ukládáním 

a vyhledáváním dat a informací, a to p�evážn� se zam��ením na využití informa�ních 

technologií. [TDKIV] 
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Léka�ská (zdravotnická) informatika, jejíž �innost je zna�n� rozsáhlá je sou�ástí 

aplikované informatiky a je definována jako v�dní obor zabývající se vlastnostmi, 

zpracováním a využitím léka�ské informace. Krom� b�žných �inností jako je práce 

s po�íta�em a databázovými systémy se zdravotnický informatik  z velké �ásti v�nuje 

klasifikaci a klasifika�ním systém�m v medicín� (p�. problémy standardizace léka�ského 

názvosloví, tezaurus Medical Subject Headings, mezinárodní klasifika�ní systémy), 

po�íta�ovému zpracování biologických signál� (p�. EKG,  EEG),  po�íta�ovému 

zpracování obrazu (p�. CT, MR, sonografie a na n� navazující systémy pro p�enos 

a archivaci obrazu), po�íta��m v �ízení léka�ských p�ístroj�, po�íta�ovým simulacím, 

diagnostickým systém�m, podpo�e rozhodování v medicín� atd. [Kasal; Sva�ina, 2001, 

s. 177-178] 

Kvalifikace informatika/technika je získávána p�edevším na vysokých školách 

prost�ednictvím obor� jako je biomedicínské inženýrství, biomedicínská informatika, 

klinický inženýr �i zdravotnická (léka�ská) informatika. Jedná se o rychle se rozvíjející 

obory. V zásad� jde o aplikace technických princip� v biologii a medicín�, po�ínaje 

návrhem, konstrukcí až po údržbu zdravotnické techniky. Tato specializace požaduje 

technicky orientovaného odborníka, který se stává sou�ástí výzkumného léka�ského 

týmu a m�že tak p�ispívat z hlediska technického. Studium t�chto obor� je možné na 

1.LF UK35, 2. LF UK atd. Krom� t�chto vysokých škol se daná problematika vyu�uje 

nap�íklad v magisterském programu na VŠB-TU Ostrava36, Fakult� elektrotechniky 

a informatiky na Kated�e m��icí a �ídicí techniky, v zam��ení M��icí a �ídicí technika 

v biomedicín�. 

Jak již bylo výše zmín�no zákon �. 96/2004 Sb. vymezuje zcela nové postavení 

technických pracovník� ve zdravotnickém systému. Zákon rozeznává následující 

kategorie technických pracovník�: 

� jiný odborný pracovník, zdravotnický pracovník s odbornou zp�sobilostí 

(biomedicínský technik, biomedicínský inženýr) 

� zdravotnický pracovník se specializovanou p�sobností (klinický technik, 

klinický inženýr). 

                                                 
35  1. LF UK – 1. léka�ská fakulta Karlovy Univerzity 
36  VŠB-TU Ostrava - Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita 
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Více informací o t�chto oborech je možné získat i na stránkách �eské spole�nosti 

zdravotnické informatiky a v�deckých informací37, �eské spole�nosti pro zdravotnickou 

techniku38 �i Spole�nosti biomedicínského inženýrství. 

Kvalifikaci  pro profesi správce léka�ských informa�ních systém� lze získat 

na výše zmín�ných vysokých školách. Základy se vyu�ují i na vyšších odborných 

školách (zdravotnického i nezdravotnického) charakteru. Jelikož pracuji jako správce 

systému na soukromé klinice je tato profese detailn� analyzována v kapitole s názvem 

Role správce systém� na soukromé klinice. 

 

7. PRACOVNÍ NÁPL INFORMA�NÍCH PROFESIONÁL� 

Mezi hlavní �innosti informa�ních profesionál� pat�í poskytování informa�ních 

a knihovnických služeb. P�vodn� byly informa�ní služby ve zdravotnictví 

zprost�edkovány zejména léka�skými knihovnami, které zp�ístup�ovaly sv�j fond 

a zprost�edkovávaly informace zejména plných text� dokument� prost�ednictvím 

výp�j�ek, reprografických služeb a klasických rešerší.  

Systematické sledování, vyhledávání a zp�ístup�ování relevantních oborových 

informací v oblasti nazývané „sd�lovací prost�edky“ (media monitoring) se 

ve zdravotnictví dosud neprovád�lo. [Glykner, 2004] P�itom mnoho odborných 

i politických prohlášení a vystoupení, které významn� ovliv�ují práci a výsledky 

v jednotlivých oborech, je prezentováno práv� ve sd�lovacích prost�edcích. Uvedené 

informa�ní mezery v oboru zdravotnictví a medicíny se snaží doplnit již zmi�ovaný 

informa�ní produkt, který je v rámci NLK nazýván „Zprávy ze zdravotnictví“. Media 

monitoring je tedy další náplní informa�ní profese. 

V posledních letech dochází k rozvoji informa�ních technologií, které nabízí nové 

možnosti, jakými jsou elektronické informa�ní zdroje, �i využívání nových moderních 

multimediálních prost�edk�. Vznikají tzv. hybridní léka�ské knihovny. Informa�ní 

pracovník se musí nau�it orientovat se v t�chto zdrojích (nap�íklad zdrojích pro EBM), 

efektivn� vyhledávat požadované informace a zárove� v�novat pozornost vzd�lávání 

uživatel� v této oblasti. Díky t�mto novým možnostem informa�ní pracovníci 

efektivn�ji pracují s informacemi, poskytují relevantn�jší informace, a to v r�zných 

formách a r�zných médiích.  

                                                 
37  �eské spole�nosti zdravotnické informatiky a v�deckých informací - http://www.medinfo.cz 
38  �eské spole�nosti pro zdravotnickou techniku - http://www.cszt.cz/ 
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Výsledkem rozvoje elektronických sítí jsou tzv. elektronické nást�nky, které jsou pro 

práci knihovník� zejména v prost�edí léka�ských a zdravotnických v�d nesmírn� 

d�ležité. Elektronické nást�nky jsou jakousi obdobou elektronické pošty. V anglickém 

jazyce se užívá termín� „listservis“ �i „electronic bulletins boards“. Nást�nky umož�ují, 

aby zprávy �i reakce na jakýkoliv p�edm�t diskuse byly poslány všem ú�astník�m. 

Existují elektronické nást�nky zam��ené pouze na léka�ské a zdravotnické v�dy. 

Nást�nky se v mnoha p�ípadech stávají i významných diskusním fórem pro knihovníky, 

kte�í jsou zapsáni jak na nást�nky léka�ských v�d, tak i na místech, která se týkají 

všeobecných profesních problém� a oznámení, jako nap�íklad zpráv z r�zných 

knihovnických organizací, zpráv státních organizací, zpráv nakladatelství, informací 

z r�zných v�deckých obor� atd. Vytvá�í se prostor pro diskusi, který umož�uje rychlou  

a nep�erušovanou komunikaci mezi kolegy po celém sv�t�. Využívání nást�nek 

je obrovským p�ínosem pro všechny informa�ní pracovníky. Knihovník prost�ednictvím 

nást�nky rychle získá informaci o novém �asopise, je schopen sledovat novinky 

v medicín� a zdravotnictví atd. Nást�nky tak omezují problémy spojené se vzdáleností, 

�asem a dostupností informa�ních zdroj�, nejen elektronických. 

Vzhledem k dostupnosti elektronických zdroj� prakticky odkudkoliv a kdekoliv, nemá 

uživatel �asto pot�ebu knihovnu osobn� navštívit. Po�et odborník� využívajících 

elektronické zdroje postupn� vzr�stá. Velká pozornost informa�ních pracovník� 

se z tohoto d�vodu se soust�edí na zvyšování jejich informa�ní gramotnosti v oblasti 

vyhledávání, zpracování informací a v oblasti využívání nových médií. Krom� 

zdravotnických odborník� se v posledních letech �innost informa�ních pracovník� 

soust�edí i na laickou ve�ejnost. 

Vzd�lávání zdravotnických pracovník� probíhá tradi�n� prezen�ní formou. Nicmén� 

forma distan�ní je považována stále za nejefektivn�jší. [Kasal, Sva�ina, 2001, s. 177-

 178] Informa�ní profesionálové se tak podílí na sestavení vhodných výukových zdroj� 

(výukové portály, multimediální programy atd.). Výrazn�jší nástup po�íta�ových 

výukových prost�edk� pro medicínu byl zaznamenán kolem roku 1995. [Kasal; Sva�ina, 

2001, 177-178 s.] Prost�edkem pro výuku je po�íta� a informa�ní média jako je CD-

ROM, diskety, internet atd. Mezi tradi�ní formy výukových materiál� pat�í texty, 

seriály diapozitiv�, zvukové záznamy a videozáznamy. 

V sou�asné dob� se pro knihovny a jejich pracovníky otevírá možnost stát se centrem 

pro poskytování e-learningových aplikací. E-learning je moderní zp�sob výuky 

s podporou po�íta�ových technologií. Nové znalosti a v�domosti jsou zpracovány 
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formou multimediálních výukových program�, e-kurz�, které spojují text, obrazovou 

informaci a zvuk. Takto zpracované informace mohou být distribuovány na CD, 

prost�ednictvím po�íta�ových sítí nebo kombinovaným zp�sobem. Hlavním znakem 

je možnost interaktivity a zp�tné vazby. Informa�ní pracovníci se podílí na zajiš�ování 

zdroj� pro vzd�lávání.  

Na pracovníky jsou vlivem rozvoje nových technologií kladeny vyšší nároky. Jsou 

nuceni osvojit si nové znalosti, které byly d�íve p�ipisovány jiným profesím nap�íklad 

profesi informatika. Informa�ní pracovníci se tak podílejí na vytvá�ení 

intranetu/internetu a budování fondu digitální knihovny.  Spolupráce t�chto profesí 

se ukazuje být klí�ová p�i rozvoji tzv. „u�ící se organizace“.  P�i této spolupráci tak ob� 

profese zjiš�ují, že do jisté míry je jejich pracovní nápl� v n�kterých oblastech podobná. 

S trochou nadsázky lze konstatovat, že se podílejí na procesech získávání suroviny (dat, 

informací), že tuto surovinu zpracovávají (rešerše) a udržují, dbají na její skladování 

(fond, zálohovací media), poskytují komunikaci a pomáhají p�i jejím využívání.  

 

7.1 Shrnutí hypotetické nápln	 informa�ních profesionál� 

Jelikož je pracovní nápl� informa�ních profesionál� opravdu pestrá, jsou pro 

p�ehlednost nejzajímav�jší �innosti shrnuty do následujících bod�: 

� informa�ní služby bibliografického charakteru (zp�ístup�ování fondu, 

zprost�edkování informací) 

� klasické knihovnické služby 

� dodávání plných text� dokument� (DDS) 

� media mining – zp�ístup�ování relevantních informací z oblasti sd�lovacích 

prost�edk� 

� elektronické nást�nky 

� zvyšování informa�ní gramotnosti uživatel� 

� tvorba vhodných výukových zdroj� 

� zpracování r�zných druh� informací (databáze fotografií, rtg. snímk�, CT atd.) 

� e-learning 

� budování fondu digitální knihovny 

� tvorba intranetu/internetu 

� data mining 

� knowledge management 

� rešerše 
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� zpracování faktografických informací 

� správa informa�ních systém� 

 

8. MEDICÍNSKÉ INFORMA�NÍ ZDROJE 

Nástup moderních informa�ních technologií se nevyhnul ani odborné zdravotnické 

ve�ejnosti. D�íve byla odborná ve�ejnost odkázána výhradn� na služby univerzitních 

a ústavních léka�ských knihoven. Dnes m�že využít internet, který zp�ístup�uje celou 

�adu informací. Bohužel ne všechny informace jsou kvalitní a spolehlivé. Jedná 

se zejména o informace získané v prost�edí povrchového webu.  

Vzhledem k tomu, že vyhledávání medicínských a zdravotnických informací pat�í 

k nejrozší�en�jším �innostem informa�ního pracovníka, je tomuto tématu v�nována 

samostatná kapitola. Na internetu je možno nalézt informace r�zného obsahu a r�zných 

forem. Stránky o zdraví pat�í celosv�tov� k nejnavšt�vovan�jším stránkám na internetu. 

Situace v oblasti elektronických informa�ních zdroj� není pro léka�e a další odborníky 

ve zdravotnictví jednotná. V�tšina z nich je ur�ena p�edevším laické ve�ejnosti. P�i 

podrobn�jším zkoumání je však možné najít na internetu i zdroje ur�ené práv� 

profesionál�m.  

Jedna z v�deckých teorií definuje medicínskou informatiku (Medical Informatics) jako 

po�íta�ovou a informa�ní v�du, inženýrství a technologii ve všech oblastech léka�ství 

a zdravotnictví, v�etn� výzkumu, výuky a praxe. [Zvárová, 1995] Zahrnuje tak všechny 

oblasti zpracování informací, jakými jsou t�eba zdravotnická statistika, v�decké 

léka�ské informace, dále sem pat�í laboratorní, klinické a nemocni�ní informa�ní 

systémy, i um�lá inteligence, biometrie, stimulace, modelování atd.  

Je nutné si uv�domit, že vyhledávání v�deckých léka�ských informací tvo�í jen pouhou 

výse� velkého množství medicínských informací, které jsou na internetu dostupné. 

Nej�ast�ji jsou vyhledávány materiály v rámci povrchového webu, které jsou dostupné 

i v klasických informa�ních pramenech. Jedná se o primární informa�ní zdroje  jako 

elektronické verze odborných �lánk� p�evzatých z tišt�ných �asopis�, p�ípadn� digitální 

kopie skript, u�ebnic a dalších monografií, a o sekundární informa�ní zdroje - r�zné 

katalogy a bibliografické databáze, které je možno nalézt v prostoru hlubokého webu. 

Velkému zájmu se t�ší i zdroje terciální, které jsou zastoupeny soupisy r�zných 

bibliografií a odkaz� na odkazy. Internet však nabízí i zcela nové možnosti. Vznikají 

�ist� elektronické formy odborných medicínských periodik a publikací, virtuální 

barevné  a ozvu�ené atlasy nebo nejr�zn�jší tématické videotéky. Je možné si stáhnout 



 57  

nap�íklad rentgen plic i živou ukázku endoskopického vyšet�ení. Pro vyhledávání 

obrazových informací existují specializované služby jako t�eba DITTO39 nebo známý 

LycosMultimedia40. 

Díky informa�ním technologiím, ale i díky heslu „publish or perish“ („publikuj nebo 

zhy�“) se výrazn� zv�tšuje objem dostupných informací. Vznikají nap�íklad 

integrované repositá�e preprint� a postprint�, v nichž jsou informace tématicky 

rozt�íd�ny. Orientovat se v tomto množství zdroj� a nalézt konkrétní informaci je 

hlavním úkolem informa�ního pracovníka.  Pomocí mohou být p�edm�tové katalogy 

a vyhledáva�e. 

Bohužel zatím odborný �eský katalog zam��ený na �eskou medicínu v podstat� 

neexistuje. Nej�ast�ji je možné najít medicínské odkazy v p�íslušných sekcích katalog� 

provozovaných nejv�tšími �eskými portály (Seznam, Atlas, Centrum) a dále pak 

v nabídce zdravotnických server� (MZ �R, Zdraví a zdravotnictví, Medicina.cz, 

MediClub). Pon�kud stranou stojí katalog serveru MEDIMA.cz, který obsahuje 

zdravotnické zdroje ur�ené pro léka�e a další zdravotnické profesionály. Od ostatních 

odborných katalog� se liší svou strategií budování databáze odkaz�. Redakce katalogu 

medicínské odkazy na internetu sama vyhledává a za�azuje do katalogu. Zdravotnický 

server MEDIMA.cz se specializuje na poskytování informa�ních služeb pro léka�e 

a odborné spole�nosti, nabízí bezplatn� e-mailové schránky a webhosting na adresách 

jednotlivých medicínských obor� (gynekolog.cz, chirurg.cz atd.), provozuje 

elektronické konference a diskusní fóra, poskytuje odbornou pomoc p�i implementaci 

a provozu webových aplikací.  

Informace odborného charakteru lze také nalézt na serverech renomovaných institucí 

�i pod hlavi�kou samostatných projekt�. P�íkladem jsou webové stránky Masarykova 

onkologického ústavu41 nebo projekt Nádory.cz, který se soust�e�uje na problematiku 

diagnostiky nádor� r�zného typu.  

V léka�ském prost�edí se využívají i webové aplikace, které usnad�ují organizaci 

medicínských kongres� (registraci ú�astník�, p�ihlašování poster� a p�ihlášek atd.). 

V sou�asné dob� se za�ínají objevovat i webové aplikace pouze medicínské charakteru. 

Klasickým p�íkladem je webová aplikace WebZis (provozovatel Bioptická laborato� 

                                                 
39  DITTO – http://www.ditto.com 
40  LycosMultimedia – http://www.richmedia.lycos.com 
41  Masaryk�v onkologický ústav – http://www.mou.cz 
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s.r.o.), která umož�uje p�ímý p�ístup léka�� k výsledk�m bioptických a cytologických 

vyšet�ení.  

 

8.1 Elektronické katalogy 

Další možností, která nabízí systemati�t�jší práci s p�esn�jšími a d�v�ryhodn�jšími 

výsledky, je vyhledávání v databázích, které obsahují v�decké léka�ské informace. 

Nejd�ležit�jší institucí v tomto oboru je NLK v Praze. Na jejím serveru, v sekci 

Katalogy, jsou umíst�ny odkazy pro vstup do báze katalogu knižního a �asopiseckého 

fondu, který obsahuje záznamy vlastního fondu NLK. Dále je zde zp�ístupn�n souborný 

katalog zahrani�ních léka�ských monografií v �R, obsahující záznamy spolupracujících 

léka�ských knihoven z celé �eské republiky. 

P�es hlavní stránku NLK je možné dostat se k adresám léka�ských knihoven a dále 

k odkazu Informa�ní zdroje �eské republiky.  

Krom� univerzitních léka�ských knihoven lze využít bohatého serveru knihovny IKEM42 

�i knihovnu již známého IPVZ 43 . 

Ze zahrani�ních zdroj� je t�eba jmenovat n�kolik zajímavých zdroj�. V první �ad� 

Národní léka�skou knihovnu USA  v Bethesd� (dále NLM)44.  

 

Obr. �. 8 – Úvodní stránka NLM (http://www.nlm.nih.gov) 

Tato instituce umož�uje p�ístup do svých rozsáhlých katalog�. Jejím nejd�ležit�jším 

posláním je bibliografická �innost. NLM spravuje nejv�tší sv�tovou bibliografickou 

databázi MEDLINE. Mezi další d�ležité zdroje pat�í jeden z nejv�tších sdružených 

                                                 
42  knihovna IKEM – http://www.medicon.cz/pracoviste/reditelstvi/uik/vlk 
43  knihovna IPVZ – http://www.ipvz.cz/knihovna/index.htm 
44  Národní léka�ská knihovna USA – http://www.nlm.nih.gov 
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katalog� univerzity Rhode Island45. Na tomto katalogu se podílí osma�ty�icet velkých 

léka�ských knihoven z celé Ameriky. Z univerzitních knihoven USA je t�eba jmenovat 

knihovnu v Berkeley46.  

Z evropských zdroj� jsou využívány zdroje N�mecké úst�ední knihovny v Kolín� nad 

Rýnem a N�mecký institut pro léka�skou dokumentaci. 

 

8.2 Bibliografické databáze 

Na rozdíl od katalog�, které jsou soupisem konkrétních knihovních jednotek ur�ité 

knihovny �i soustavy knihoven, bibliografie p�ináší p�ehled dokument� (monografií, 

titul� �asopis�, sborník� a jednotlivých �lánk�) vztahující se k ur�itému oboru, regionu, 

osob� atd. 

Nejv�tší bibliografickou databází z oblasti biomedicíny je MEDLINE, dostupný 

ze serveru NLM. Vznikl v roce 1966 a monitoruje 4300 biomedicínckých odborných 

periodik z celého sv�ta.47 I když se jedná o velice nákladný produkt, z rozhodnutí vlády 

USA byl voln� zp�ístupn�n na internetu. Jedna z bran se nazývá Internet Grateful 

Med48. Druhá vstupní brána se nazývá PUBMED49. V sou�asné chvíli již existuje 

jednotné vyhledávácí rozhraní50. NLM spravuje i zast�ešující databázové centrum 

s názvem MEDLARS, které v�etn� MEDLINE obsahuje asi �ty�icet databází s více než 

osmnácti milióny r�zných referencí. 

Druhou nejv�tší bibliografickou medicínskou databází je  EMBASE, elektronická verze 

bibliografie Excerpta Medica, která je produktem firmy Elsevier Science B.V. Je ší�ena 

prost�ednictvím databázového centra Silver Platter  jak na CD-ROMech, tak formou 

online p�ístupu.  

                                                 
45  sdružený katalog univerzity na Rhode Island – http://seq.clan.lib.ri.us. 
46  Knihovna v Berkeley –http://sunsite.berkeley.edu/Libweb 
47  Informace jsou �erpány z webové stránky Národní léka�ské knihovny USA – 
http:// www.nlm.nih.gov 
48  Internet Grateful Med – http://igm.nlm.nih.gov 
49  PUBMED - http://www. Ncbi.nlm.nih.gov 
50  http://gateway.nlm.nih.gov 
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�

Obr. �. 9 – Informa�ní pokrytí databáze Embase (fi Elsevier - http://www.elsevier.com/) 

EMBASE excerpuje 3600 titul� odborných �asopis�, publikovaných v 70 zemích. 51 

Dv� t�etiny citací obsahují také abstrakt. Pro �eské uživatele je báze dostupná pouze 

z po�íta�� n�kterých léka�ských fakult a knihoven, které si p�edplatily bu� individuáln� 

nebo sdruženou konzorciální smlouvou p�ístup. 

Podobn� se lze p�ipojit i do další d�ležité komer�ní databáze Current Contents. 

Tv�rcem je Ústav pro v�decké informace ve Philadelphii. Obsahuje podrobné 

bibliografické záznamy o nejnov�jších �láncích, podrobné informace o autorech, které 

slouží ke zprost�edkování a navázání kontakt� mezi specialisty z daných obor�.  

Nejv�tší národní bibliografií léka�ské literatury je Bibliografia Medica �echoslovaca 

(dále BM�). Obsahuje záznamy bohemik a slovacik, p�edevším �lánk� z �eských 

a slovenských �asopis� a sborník�, �eských monografií, ale i �lánk� z cizojazy�ných 

�asopis� vydávaných v �R, p�ípadn� prací �eských a slovenských autor� 

publikovaných v zahrani�í.  

 

8.3 Elektronické �asopisy  

Pod pojem „elektronický �asopis“ jsou za�azována všechna periodika uve�ejn�ná na 

internetu. Elektronický �asopis ale není chápán jako svébytné médium, ale jako 

„extenze“ �asopisu tišt�ného. [Jonáková, 1998] 

P�ístup k t�mto elektronickým �asopis�m je �asto pro p�edplatitele p�íslušného 

tišt�ného odborného periodika bezplatný. V n�kterých p�ípadech je možné jej získat 

zvláš� za úhradu, která bývá nižší než u tišt�ných verzí. N�kte�í vydavatelé umož�ují 

t�mto b�žným uživatel�m výhodný p�ístup do internetových verzí dalších titul� ze své 

domovské stránky. Elektronické �asopisy mohou být zp�ístup�ovány i prost�ednictvím 

                                                 
51  Informace jsou �erpány z webové stráneky firmy Elsevier - http://www.elsevier.com/ 
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služeb tzv. agregátor� (prost�edník�). Ti zp�ístup�ují tituly, které jim byly 

za výhodných finan�ních podmínek poskytnuty nakladateli, a to pod jedním rozhraním 

a jednou vyhledávací službou. Jelikož je vstup do takových databází pom�rn� nákladný, 

sdružují se jednotliví uživatelé (knihovny/nemocnice) do tzv. konsorcií.  

Existují �asopisy, které mají voln� p�ístupné plné texty všech zve�ejn�ných �lánk� 

s pom�rn� dlouhou retrospektivou. Je to nap�íklad známý �asopis British Medical 

Journal52.   

Uve�me i p�íklady nakladatel� poskytujících informace z medicíny, biomedicíny 

a dalších p�íbuzných obor� – nakladatelství Johns Hopkins University53, nakladatelství 

univerzity ve Standfordu HighWirePress54, Elsevier Press55, Blackwell Science56, 

Springer Verlag57 atd. 

 

8.4 Faktografické databáze 

Pro oblast v�dy a výzkumu jsou d�ležité faktografické databáze, které p�inášejí 

ucelené, jednotn� strukturované informace. Pro uživatele v b�žné klinické praxi p�ináší 

tento typ informací �adu výhod. Informace jsou ve velké mí�e dosta�ující, p�ehledné a 

práce s nimi je p�esná a rychlá. Pro získání podrobností o dané problematice se �asto 

nabízí možnost odkaz� na �lánky s p�íbuznou tématikou. Jednou z oblastí využívající 

faktografické informace je farmakologie. Farmakologické informace jsou �asto 

vyhledávány nejen medicínskými odborníky, ale i širokou pacientskou ve�ejností. 

Nap�íklad známý vyhledáva� Google umož�uje vstoupit ze své domovské stránky p�es 

odkazy Adresá� - Health - Pharmacy do rubriky Drugs and Medications. Zde se nachází 

odkaz na problematiku analgetik Analgesics and Anti-Inflammatories, ale i p�ístup do 

farmakologické faktografické databáze RxList. 

Mezi další faktografické databáze se �adí databáze MICROMEDEX. Jedná 

se o špi�kovou americkou bibliografickou a faktografickou databázi, která je 

specializovaná na oblast farmakologie, farmakologické informace a p�íbuzné v�dní 

obory (nap�. chemie, toxikologie, teratologie, cestovní medicína, apod.). Základem 

je modul  

                                                 
52  British Medical Journal – http://www.bmj.com 
53  nakladatelství John Hopkins University – http://muse.jhu.edu 
54  HireWirePress – http://highwire.standford.edu 
55  Elsevier Press – http://www.elsevier.com 
56  Blackwell Science – http://www.blackwell-science.com 
57  Springer Verlag – http://www.springer.co.uk 
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� Drugdex s monografiemi jednotlivých lé�iv, které jsou zpracovány podle 

jednotné osnovy 

� modul PDR (Physician Desk Reference) obsahující  informace o lé�ivech 

tradi�n� používané léka�i v USA 

� modul Martindale obsahující údaje sv�toznámé lékové encyklopedie britské 

královské farmaceutické spole�nosti s desítkami tisíc hesel (zahrnuje informace 

i o lé�ivech používaných v Evrop�) 

� modul P&T Quick s detailními a kritickými informacemi o nových lé�ivech.  

Mezi voln� p�ístupné databáze z medicíny a farmacie, eventuáln� chemie pat�í Knowel 

Sample Book, která poskytuje identifika�ní a fyzikáln�-chemické údaje chemických 

látek i tabulky z inženýrství a fyziky.  

V p�ípadech, kdy údaje uvedené ve faktografických databázích jsou výsledkem 

pom�rn� pracné excerpce a zpracování fakt� z placených zdroj�, nelze p�edpokládat 

volný p�ístup do t�chto databází. P�íkladem m�že být zjišt�ní historie lé�iva (od jeho 

výzkumu p�es klinické zkoušky, registraci nebo uvedení na jednotlivé trhy). Tyto údaje 

jsou obsaženy jen v následujících titulech s placeným p�ístupem - IMSworld R&D 

Focus, Pharmaproject a Adis R&D Insight. Do databází tohoto typu nemá p�ístup žádný 

bezplatn� provozovaný vyhledáva�. Vznik voln� p�ístupných faktografických databází 

je z�ejm� dán komer�ními d�vody (vedoucí zpravidla k „demo“ ukázce omezeného 

po�tu entit) a legislativní povinností (poskytující pouze aktuální stav s p�esn� 

vymezenou strukturou monografie, která je pro odborníky a specifické požadavky 

nedostate�ná). 

 

9. ROLE SPECIALISTY INFORMA�NÍCH SYSTÉM� NA 

SOUKROMÉ KLINICE MEDICOVER S.R.O. 

V každé organizaci jsou položeny základy pro systémovou podporu alespo� n�kterých 

proces�, které tvo�í základní prvky „u�ící se organizace“. Profesionální nakládání 

s informa�ními zdroji, znalostmi a znalostním kapitálem firmy je naprosto nezbytnou 

podmínkou pro další rozvoj. Organizace musí dbát na p�id�lování zdroj� na výstavbu, 

správu a údržbu systém�. Stejn� tak musí být v�nována pé�e tomu, aby fungovalo 

a bylo rozvíjeno spojení mezi jednotlivými prvky systém�, a to jak uvnit� organizace, 

tak i s okolním sv�tem.  
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Je nutné investovat do technologií, ale i lidského kapitálu a to ve správnou chvíli. Každé 

zdravotnické za�ízení využívá k práci své informa�ní systémy. V následující kapitole 

bude zhodnocena a zanalyzována pracovní nápl� specialisty informa�ních systém� na 

soukromé klinice Medicover s.r.o. 

 

9.1 Medicover s.r.o. 

Medicover je sou�ástí mezinárodní skupiny Medicover Group, která je ve vlastnictví 

švédských investor�. P�sobí v Polsku, Estonsku, Rumunsku a v Ma�arsku. V �eské 

republice p�sobí Medicover od roku 2001, kdy došlo ke slou�ení se spole�ností První 

pražská zdravotní s.r.o. 

 

Obr. �. 10 – Úvodní stránka spole�nosti Medicover s.r.o. (http://www.medicover.cz) 

V �eské republice Medicover disponuje dv�ma vlastními zdravotnickými za�ízeními 

lokalizovanými v Brn� a Praze. Je jedinou spole�ností ve zdravotnickém oboru 

s mezinárodní p�sobností a sítí pobo�ek po celé zemi. V sou�asnosti Medicover 

zajiš�uje  zdravotní pé�i pro tém�� 250 klient� a více než 17 000 osob58.  

Medicover zajiš�uje komplexní ambulantní léka�skou pé�i a koordinuje zdravotní pé�i 

nejen ve svých za�ízeních, ale spolupracuje také se sítí organizací, specializujících 

se v rozli�ných léka�ských oborech. Na svých klinikách disponuje léka�skými p�ístroji 

nutnými k r�zným vyšet�ením (rentgeny, ultrazvuky, pln� vybavená zuba�ská k�esla 

atd.). Ostatní speciální vyšet�ení, chirurgické zákroky nebo p�ípadná hospitalizace je 
                                                 
58  Informace jsou �erpány z webové stránky spole�nosti Medicover s.r.o. – 
http://www.medicover.cz 
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zajišt�na p�es další specializovaná nemocni�ní za�ízení. Klinika též zajiš�uje pracovn� 

léka�skou pé�i a poradenství ve všech oblastech legislativních požadavk� a pomáhá p�i 

zavád�ní nových zákonných úprav do praxe. 

Cílem spole�nosti je:  

� poskytovat vysoce kvalitní léka�skou pé�i s d�razem na neustálé kvalitativní 

zm�ny  

� budovat u svých klient� loajalitu, vyplývající z léka�ské pé�e s lidským 

a citlivým p�ístupem  

� docílit silného r�stu výnos� rozši�ováním klientské základny a rozši�ováním 

poskytovaných služeb na sou�asných i budoucích trzích  

� budovat obchodní zna�ku Medicover, p�edstavující p�ední p�edplacenou 

léka�skou pé�i  

� poskytovat optimální léka�skou pé�i ve všech vlastn�ných zdravotnických 

za�ízeních prost�ednictvím sít� smluvních léka�� a ve státních za�ízeních 

a institucích 

� nabídnout svým zam�stnanc�m dynamické pracovní prost�edí s možností 

kariérového r�stu 

� dosáhnout co možná nejvyšší provozní výkonnosti prost�ednictvím 

informa�ních technologií a aktivního �ízení systému léka�ské pé�e 

Komplexní ambulantní léka�ská pé�e je zajišt�na a koordinována pod jednou st�echou 

na klinikách Medicover v následujících oborech: 

� alergologie, imunologie 

� dermatologie 

� dietologie 

� fyzioterapie a rehabilitace 

� gynekologie a porodnictví 

� interní léka�ství 

� o�ní léka�ství 

� ORL (ušní, nosní, kr�ní) 

� ortopedie  

� pediatrie 

� praktický léka� 
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� psychiatrie 

� revmatologie 

� neurologie 

� rtg a ultrazvuk 

� stomatochirurgie 

� stomatologie, v�etn� dentální hygieny 

 

9.1.1 SWOT analýza Medicover s.r.o. 

Analýza SWOT (z anglického Strength - Weaknesses - Opportunities - Threats, 

tj. Silné stránky - Slabé stránky - P�íležitosti - Hrozby) je standardní metodou, 

používanou v podnikovém a ve�ejn�správním managementu. Jejím principem je 

jednoduché, p�esné a pokud možno up�ímné pojmenování vlastních p�edností a slabin a 

posouzení vn�jších podmínek z hlediska p�íležitostí a rizik. 

V tabulce �. 7 jsou vyjmenovány silné a slabé stránky spole�nosti v�etn� hrozeb 

a p�íležitostí, se kterými se firma muže setkat. Spole�nost Medicover je spole�ností 

s mezinárodní p�sobností a dlouholetou praxí, což bezesporu pat�í mezi její velké klady. 

Vedení firmy si uv�domuje jak jsou informa�ní a komunika�ní technologie pro 

poskytování kvalitních služeb d�ležité, proto neváhá do t�chto prost�edk� investovat. 

V sou�asné dob� se spole�nost p�ipravuje na p�echod na nový systém, který bude 

nahrazovat stávající databázové systémy. Díky implementaci nového systému by m�lo 

dojít k redukci informací z externích zdroj�, které jsou ve firm� ve velké mí�e 

využívány.  

Soukromá klinika poskytuje léka�skou pé�i na vysoké úrovni, využívá nových 

technologií, bohužel ale neumož�uje poskytnout léka��m v�tší prostor pro vzd�lávání 

prost�ednictvím vybudované knihovny �i informa�ního centra. D�vod� je n�kolik. 

Celkové náklady na provoz kliniky jsou vysoké a na vybudování takového místa 

nezbývá prost�edk�. Navíc velká �ást léka�� je �áste�n� zam�stnána v nemocnicích 

nebo jiných zdravotnických za�ízeních. Léka��m tedy nezbývá p�íliš �asu na vzd�lávání 

v knihovnách. Je tedy otázkou, zda by v tomto p�ípad� vybudování knihovny bylo 

p�ínosem. 

Komunikace léka�� proto nej�ast�ji probíhá v rámci invisible college – neviditená 

univerzita. Neviditelnou univerzitu p�edstavuje skupina odborník�, v�dc� nebo jiných 

duševních pracovník�, kte�í mají spole�ný odborný nebo profesionální zájem. Tato 

univerzita („kolej”) je „neviditelná” v tom smyslu, že ve skute�nosti nemá žádné zdi 
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a umož�uje vstup každému, kdo má o spolupráci zájem, bez ohledu na místo, kde 

doty�ný žije. Neformální komunikace mezi �leny „univerzity” m�že být sledována 

a popsána pracovníky z oblasti bibliometrie, odborné komunikace a scientometrie. Tuto 

neformální komunikaci p�edstavují nap�. citace, elektronická pošta, telefonní rozhovory, 

p�ednášky nebo diskuse na r�zných setkáních, které nebyly publikovány. [Špála, 2000] 

Negativní vliv na oblast komunikace informací má fluktuace st�edního zdravotnického 

personálu, která vede k  informa�ním šum�m. P�í�inou fluktuace je podle mého názoru 

zkreslená p�edstava o pracovní náplni st�edního zdravotnického personálu. Stejn� jako 

se m�ní pracovní nápl� informa�ních pracovník�, m�ní se i nápl� tohoto personálu. 

Velká �ást jejich �innosti je v sou�asné dob� zautomatizována a zbylá �ást práce je více 

administrativního charakteru. Na druhou stranu klinika t�mto zam�stnanc�m  nabízí 

práci v moderním prost�edí  s moderními p�ístroji v centru m�sta Prahy.  

Sou�ástí kliniky Medicover je klientské, finan�ní a obchodní odd�lení. Specialista 

informa�ních systém� (dále SIS) sídlí na stejném míst�. Kontrola a správa systém� 

je vykonávána vzdálen�. Z tohoto d�vodu je �ešení n�kterých problém� ztíženo 

a probíhá s �asovým odstupem. V rámci rozši�ování kliniky, které je pro tuto spole�nost 

velkou p�íležitostí, by mohlo dojít i ke slou�ením se zmi�ovanými odd�leními. Byly by 

tak odstran�ny komunika�ní a prostorové bariéry.  

Protože se klinika nachází v atraktivní lokalit�, m�že se v budoucnosti potýkat se 

zm�nou výše nájemného. Mezi další vn�jší faktory, které mohou ovlivnit provoz kliniky, 

pat�í p�etrvávající problémy v rozvoji zdravotnictví �R. Tuto skute�nost bohužel 

klinika ovlivnit nem�že.  
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Silné stránky Slabé stránky 

- historie firmy 

- mezinárodní p�sobnost 

- zahrani�ní klientela 

- lokalita (v centru Prahy) 

- kvalifikovaný personál 

- moderní prost�edí 

- moderní p�ístroje 

- využívání nových informa�ních 

a komunika�ních technologií 

- aktivní zvaní pacient� 

- zna�ka vysoké kvality 

 

 

- vysoké provozní náklady 

- prostorové bariéry  

- fluktuace st�edního 

zdravotnického personálu 

- omezené možnosti pro vzd�lávání 

zdravotnického personálu 

 

 

 

 

P�íležitosti Hrozby 

- rozší�ení kliniky 

- implementace nového systému  

- objednávání p�es webové rozhraní 

- rozší�ení obor� léka�ské pé�e 

- rozší�ení prostoru pro vzd�lávání 

zdravotnického personálu 

 

- zvýšení cen nájemného 

- omezená kapacita kliniky 

- legislativa zdravotnictví 

- p�etrvávající problémy 

v nekoncep�ním rozvoji 

zdravotnictví v �R  

- nedostatek finan�ních zdroj� na 

kvalitativní rozvoj ve zdravotnictví 

 

Tabulka �. 7 - SWOT analýza spole�nosti Medicover s.r.o. 
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9.2 Informa�ní systémy na klinice Medicover s.r.o. 

Poskytování zdravotní pé�e je krom� zdravotnického personálu zajišt�na t�emi 

vzájemn� propojenými databázovými subjekty. Dv� z t�chto databází byly vytvo�eny 

v programu Microsoft Access na míru spole�nosti Medicover s.r.o. Obsahují základní 

kontaktní údaje o klientech, typu �lenství a jsou využívány personálem recepce a call 

centra. Prioritn� slouží pro sjednávání sch�zek klient� kliniky. Jelikož se jedná 

o systémy vytvo�ené p�esn� podle požadavk� spole�nosti Medicover s.r.o., nebudou na 

žádost firmy podrobn� popsány. 

Další, pro léka�e nejd�ležit�jší databází, je databáze Medicus. V tomto p�ípad� se jedná 

o systém využívaný i dalšími zdravotnickými za�ízeními v �R. Tento systém byl 

vyvinut firmou Medisoft. Jedná se o ambulantní informa�ní systém, který slouží 

k vedení administrativy ambulantních léka��. Je ur�en pro práci na jednom po�íta�i, 

pop�ípad� v menších sítích. Podporuje na�ítání laboratorních výsledk� 

z více laboratorních systém� (MEDEA II, LIRS atd.), sleduje ekonomiku �innosti 

léka�e a limity pr�m�rných náklad� na lé�bu jednoho pacienta atd. Program dále nabízí 

možnost zaslání dávek doklad� zdravotním pojiš�ovnám nebo spojení s IZIP59. 

Krom� výše zmín�ných databází jsou v rámci jednotlivých odd�lení využívány další 

informa�ní systémy. Nap�íklad finan�ní a obchodní odd�lení disponují svými vlastními 

systémy, které nespadají do kompetence SIS. Jsou spravovány vedoucími pracovníky 

t�chto odd�lení. 

 

9.3 �innost specialisty informa�ních systém� na soukromé klinice Medicover s.r.o. 

Úkolem SIS  je zajistit funk�nost všech informa�ních systém� na klinice a ve spolupráci 

s externí firmou p�izp�sobovat databáze požadavk�m jednotlivých uživatel�. Uživateli 

systém� je personál recepce a call centra, zdravotnický personál (léka�i, sestry) 

a klientské odd�lení, které data do systém� vkládá. 

Pozici správce informa�ních systému vykonává jedna osoba se vzd�láním získaným 

na Vyšší odborné škole informa�ních služeb v Praze a Ústavu informa�ních studií 

a knihovnictví. N�které �innosti SIS  jsou technického charakteru a vyžadují spolupráci 

s IT odd�lením, které sídlí na klinice.

                                                 
59  IZIP – Internetový p�ístup ke zdravotním informacím pacienta 
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Mezi základní požadavky na pozici SIS pat�í: 

√ znalost anglického jazyka na komunika�ní úrovni 

√ znalosti databází Microsoft Access 

√ základy SQL jazyka 

√ znalost jazyka HTML 

Hlavní pracovní náplní SIS na klinice Medicover je: 

√ zajišt�ní veškerých úprav, aktualizací a distribuce databázových aplikací 

√ konfigurace nových vstupních údaj� (vkládání nových specializací léka��, 

nových služeb, typ� plateb atd.) 

√ zprovozn�ní p�enosu dat mezi jednotlivými aplikacemi 

√ správa p�ístupových práv v rámci dostupných systém� 

√ školení v dostupných systémech 

√ analýza výstup� ze systém� 

√ správa extranetu 

√ administrace webových stránek spole�nosti 

√ správa webového objednávkového systému 

√ tvorba sm�rnic  

Obecn� lze konstatovat, že úloha SIS  na soukromé klinice je více technického 

charakteru. Hlavním úkolem je zajišt�ní chodu dostupných databázových systém�, 

správa p�ístupových práv a zaškolování nových zam�stnanc� ve zmi�ovaných 

aplikacích. 

V sou�asné dob� je SIS hlavním manažerem projektu, který je v�nován vývoji 

a implementaci nového systému na kliniku Medicover. Úkolem je získat požadavky 

a p�ipomínky ke stávajícím systém�m od všech jejich uživatel�, zejména 

zdravotnického personálu a ve spolupráci s programátory zavést tyto požadavky 

do nového systému.  

Ve spolupráci s marketingovým odd�lením se SIS v�nuje administraci webových 

stránek spole�nosti  www.medicover.cz. Administrace zahrnuje publikování nových 

informací, zm�nu designu webových stránek a  jejich optimalizaci.  

Profese SIS je využívána také p�i analýze výstupních údaj�, které ze systém� získává. 

Z tohoto d�vodu je nutná znalost jazyka SQL a práce s databázemi Microsoft Access. 

Výstupní údaje jsou poté analyzovány s vedením a dalšími spolupracovníky. 
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�innost SIS vychází z t�sné spolupráce s veškerým personálem spole�nosti.  Vzhledem 

k rozvoji nových informa�ních a komunika�ních technologií se pozice SIS bude 

v budoucnosti ur�it� ješt� dál vyvíjet.  

 

10. ZÁV
R 

Cílem práce bylo popsat a analyzovat nápl� práce informa�ních profesionál� 

v podnikové praxi s d�razem na zdravotnický sektor. 

Informa�ní a komunika�ní technologie ovliv�ují �ím dál tím více náš každodenní život. 

N�které profese jsou p�ímo spjaty s t�mito technologiemi, jiné je postupem �asu 

integrují do svých stávajících systém� a služeb. A tak dochází ke zm�nám i v okruhu 

informací ve v�d� a technickém rozvoji, který byl minulostí negativn� poznamenán. 

Díky tomu se rozvíjí prostor pro uplatn�ní nových profesí, a to nejen v této oblasti. 

Mezi nové informa�ní profese, které zprost�edkují uživatel�m odpov�di na jejich 

informa�ní pot�eby, pat�í nap�íklad povolání informa�ního manažera, informa�ního 

brokera a znalostního pracovníka. V budoucnosti lze o�ekávat rozvoj dalších profesí 

jakými jsou Chief information Officer nebo Knowledge Information officer. 

Zdravotní pé�i ve zdravotnickém sektoru  poskytují zdravotni�tí i nezdravotni�tí 

pracovníci, kte�í jsou definováni v zákon� 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 

odborné zp�sobilosti a specializované zp�sobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

léka�e, zubního léka�e a farmaceuta a v zákon� 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání zp�sobilosti k výkonu neléka�ských zdravotnických povolání. Mezi 

nezdravotnické pracovníky pat�í dále profese léka�ského informatika, která prozatím 

není zákonem p�esn� upravena.  

V minulosti byly informa�ní služby ve zdravotnictví poskytovány p�edevším 

léka�skými knihovnami, a to v rámci systému ve�ejných informa�ních služeb 

ve zdravotnictví. Dnes se stále �ast�ji stávají sou�ástí zdravotnických za�ízení 

samostatná centra, kde informa�ní profesionálové p�sobí. Jejich hlavní �inností už není 

klasická knihovnická práce. Tito pracovníci se podílí na celoživotním vzd�lávání 

zdravotnických profesí a zvyšování jejich informa�ní gramotnosti. P�íkladem m�že být 

Národní referen�ní centrum Institutu postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví nebo 

V�decké léka�ské centrum Institutu klinické a experimentální medicíny. 

Zprost�edkování p�ístupu k relevantním informacím odborným uživatel�m pat�ilo vždy 

k primárním úkol�m informa�ních pracovník�. Zp�ístupn�ní záznam� o dokumentech, 

technické prost�edky a zp�sob publikování, umož�ují toto poslání naplnit. Využívají se 
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neplacené zdroje dostupné na povrchovém webu prost�ednictvím vyhledáva�� 

a p�edm�tových katalog�. Údaje je možné získat i prost�ednictvím databázových center, 

které nabízejí další dopl�ující služby. Sou�ástí pracovní nápln� informa�ních 

pracovník� je zvyšovat informa�ní gramotnost uživatel�. Pro spln�ní tohoto cíle mohou 

využívat r�zné výukové zdroje (výukové programy, multimediální programy atd.).  

Vlivem technologického pokroku se m�ní nejen charakter informa�ních služeb, ale 

i kvalifikace informa�ních pracovník�. Ti si osvojují nové schopnosti, jakými jsou 

nap�íklad tvorba elektronických nást�nek nebo e-learningových aplikací, práce se zdroji 

pro evidence based medicine nebo podíl na tvorb� webových stránek. 

Pro ucelení p�edstavy o práci informa�ních pracovník� byla p�edstavena profese 

specialisty informa�ních systém� ve spole�nosti Medicover s.r.o. Vzhledem k faktu, že 

spole�nost nesouhlasila s publikováním n�kterých informací, týkající se SWOT analýzy 

spole�nosti a nepovolila podrobný popis systém� a n�kterých �inností specialisty 

informa�ních systém�, neodpovídá zpracování této kapitoly p�esn� p�vodnímu plánu.   

Je možné p�edpokládat, že v budoucnosti se prostor pro p�sobení informa�ní profese 

ješt� rozší�í, a to nejen ve zdravotnictví, ale i v dalších oblastech lidské �innosti. Jakým 

sm�rem se bude ubírat profese informa�ního pracovníka, ukáže �as.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
ALA – American Library Association (Americká knihovnická asociace) 
 
BM� – Bibliographia medica �echoslovaca 
 
CASLIN – Czech and Slovak information Network 
 
CESNET – Czech Educational and Scientific Network 
 
CK – Cochranova knihovna 
 
CI – Competitive Intelligence (Konkuren�ní zpravodajství) 
 
CIO – Chief Information Officer   
 
CKO – Chief Knowledge Officer (Vedoucí znalostní manažer) 
 
�LS JEP - �eská léka�ská spole�nost Jana Evangelisty Purkyn� 
 
DDS – Document Delivery Services (služby dodávání dokument�) 
 
EAHIL – European Association For Health Information and Libraries (Evropské 
sdružení pro zdravotnické informace a knihovny) 
 
EBM – Evidence Based Medicine (Medicína založená na d�kazech) 
 
EU – European Union (Evropská Unie) 
 
FN – Fakultní nemocnice 
 
FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol 
 
ICT – Information and Communication Technology (Informa�ní a komunika�ní 
technologie) 
 
IGA MZ �R – grantová agentura Ministerstva zahrani�í �eské republiky 
 
IKEM – Insitut klinické a experimentální medicíny 
 
IPVZ – Institut postgraduálního vzd�lávání ve zdravotnictví 
 
JASON – Journal Articles Send on Demand  
 
JOB – jiný odborní pracovníci 
 
LF – Léka�ská fakulta 
 
1.LF UK – 1. léka�ská fakulta Karlovy Univerzity 
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MEDVIK – Medical Virtual Library (Virtuální knihovna pro zdravotnictví) 
 
MeSH – Medical Subject Headings  
 
MNUL - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
 
MŠMT �R –  Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy �eské republiky 
 
MVS – Meziknihovní výp�j�ní služby 
 
MZ �R – Ministerstvo zdravotnictví �eské republiky 
 
NCO NZO – Národní centrum ošet�ovatelství a neléka�ských zdravotnických obor� 
 
NLK – Národní léka�ská knihovna 
 
NRC (IPVZ) – Národní referen�ní centrum (Institutu postgraduálního vzd�lávání ve 
zdravotnictví) 
 
OPAC – online Public Access Catalog  

 

OVI – Odd�lení v�deckých informací 
 
OSVIZ – Odv�tvový systém v�deckých informací ve zdravotnictví 
 
SDI – Selective Dissemination of Information (obdoba služby Adresné rozši�ování 
informací) 
 
SDRUK – Sdružení knihoven 
 
SKIP – Svaz knihovník� a informa�ních pracovník� 
 
SVI – St�edisko v�deckých informací 
 
SWOT analýza – Strenghts (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities 
(P�íležistosti), Threats (Hrozby) 
 
TDKIV – �eská terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informa�ní v�dy 
 
USAID – The United States Agency for International Development (Americká agentura 
pro mezinárodní rozvoj) 
 
ÚVLI – Ústavem v�deckých léka�ských informací 
 
ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 
 
VISK – ve�ejné informa�ní služby knihoven 
 
VISZ – Ve�ejné informa�ní služby ve zdravotnictví 
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VLK – V�decké léka�ské centrum 
 
VŠB-TU – Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita 
 
VTEI – v�decké, technické a ekonocické informace 
 
VZP – Všeobecná zdravotní pojiš�ovna 
 
WHO – World Health Organisation 
 
ZIVI – Spole�nost zdravotnické informatiky a v�deckých informací 
 

ZPBD – zdravotni�tí pracovníci bez odborného dohledu po získání odborné 
zp�sobilosti 
 
ZPSZ – zdravotni�tí pracovníci zp�sobilý k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné a specializované zp�sobilosti 
 
ZPOD – zdravotni�tí pracovníci zp�sobilý k výkonu zdravotnického povolání pod 

odborným dohledem nebo p�ímým vedením
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P	ÍLOHY 

 
P�íloha �.1 - Organiza�ní struktura MNUL k 1.7.2007 
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