
Zdraví v knihovně
Jak můžeme lépe vyhledávat informace o zdraví a nemoci ?



Informace o zdraví

› v r. 2018 v ČR využilo 52 % 
Čechů starších 16 let internet k 
vyhledávání informací o zdraví 
(Český statistický úřad)

› informační zdroje (weby, knihy, 
články …) věnované zdraví jsou 
často orientovány na prodej 
potravinových doplňků, léčivých 
přípravků, na poskytování 
pochybných “léčebných” metod 
a služeb, a které často obsahují 
mýty, polopravdy či 
dezinterpretace



Národní lékařská knihovna

Tradice – důvěryhodnost - technologie
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Speciální služby zaměřené na laika
podpora zdravotní gramotnosti občana



Portál MedLike http://medlike.cz

● Přístup k důvěryhodným informačním zdrojům o zdraví a nemoci pro podporu zdravotní 
gramotnosti

● Výběr zdrojů podle vlastní metodiky hodnocení kvality
● Knihy (tištěné i elektronické), články (s dostupností plného textu), klinické studie (SÚKL), 

weby, audio, video
● Informační zdroje jsou zařazeny do témat (nemoc, zdravotní stav), které jsou zařazeny do 

kategorií/podkategorií podle oblasti těla nebo typu nemoci
● Možnost prohledávat i vybrané webové zdroje prostřednictvím Google Custom Search
● Aktuálně obsahuje přes 5 000 zdrojů - pokrývá 108 témat
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http://medlike.cz/




Návštěvnost

Statistika návštěvnosti 
portálu za období
2018 - 2019 

vykazuje  
3645 uživatelů, 
5889 návštěv, 
12892 zobrazených stránek



Jak můžeme 
vyhledávat informace o 
nemoci – výukový plán 2020

• Cíl: ujasnit pojmy zdravotní a mediální  gramotnost, uvědomit si 
důležitost  kritického výběru hledané informace

• Anotace :

Účastníci se seznámí se zásadními informacemi k tématu zdravotní 
gramotnosti a v následném cvičení aktivně   vyplňují pracovní list, kde 
testují podle vysvětleného  návodu sami sebe na  náhodně vybraných 
internetových odkazech. Závěrem proběhne společné porovnání výsledků 
s diskuzí nad možnými rozdíly ve vlastním hodnocení

• Forma : 

seminář + cvičení s lektorem
dle dohody

materiály pro vyučující na portálu MedLike 

( ke stažení po registraci)



Co to je kvalitní zdroj?





lesenkov@nlk.cz
725 692 168
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