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Formulace zodpověditelné otázky
Konkrétní případ, řešený studentkou v rámci výuky

 Pacient, 16 let, relaps Crohnovy choroby

 Diagnóza stanovena ve věku 13 let

 V posledních několika týdnech bolesti břicha, nevolnost, 
frekventní stolice s příměsí krve.

 Hospitalizace
◼ Dosažení nové remise

◼ Zjištění non-compliance

Otázka:

Může hrát psychoterapie roli při léčbě 
Crohnovy choroby u adolescentů?
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Klinická otázka ve formátu PICO

Transformace klinické otázky do struktury PICO

▪ Pacient (Patient)/problém/populace

▪ Adolescent, relaps Crohnovy nemoci, non-compliance

▪ Intervence (Intervention)/expozice (většinou léčba, 
diagnóza, prevence, rizika, epidemiologie atd.)

▪ Farmakologická léčba + psychoterapie 

▪ Srovnání (Comparison) intervencí (léčebných postupů)

▪ Farmakologická léčba

▪ Výsledky (Outcome)

▪ Délka remise, kvalita života.
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Informace
Co bychom měli vědět a umět

▪ Kde vyhledávat

▪ Jak vyhledávat

▪ Terminologie

▪ Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory –
AND, OR, NOT)

▪ Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací

▪ získat nejlepší (epidemiologický) důkaz 

▪ „best evidence“

▪ „pyramida důkazu“ – typologie studií
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Booleovské operátory

Symbolicky vyjadřují vztahy mezi pojmy

AND 

▪ Dokumenty musejí obsahovat všechny hledané 
terminy

▪ Crohn disease AND psychotherapy

OR

▪ Dokumenty musejí obsahovat alespoň jeden z  
hledaných termínů.

▪ Synonyma (jakýkoliv slovní druh – podst./příd. jméno,)

▪ psychotherapy OR psychological therapy OR psychosomatic OR 
psychosocial

NOT 

▪ Vylučuje daný termín
▪ Crohn disease NOT diagnosis

▪

George Boole  1815-1864
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Kde vyhledávat?
MEDLINE/PubMed : zlatý standard

▪ Bibliografické citace a autorské souhrny
▪ >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích
▪ > 30 mil. záznamů od r. 1950

▪ Záznamy o článcích z anglicky psaných zdrojů, ale vždy s anglickým 
abstraktem

▪ MEDLINE na platformě PubMed http://pubmed.gov

originálním obsahem je citace + abstrakt + další bibliografické údaje a 
funkce, např. deskriptory MeSH

▪ plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (LinkOut –
More resources)

▪ Přístup k bibliografickým údajům zdarma

▪ Plné texty
▪ zdarma

▪ podle institucionálních licencí

http://pubmed.gov/
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Jak vyhledávat?
Rešeršní strategie
Plán pro vyhledání požadovaných informací 

◼ Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy)

◼ Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchicky nadřazené a 

podřazené pojmy)

◼ Použijte logické operátory pro kombinaci termínů 

◼ Upřesněte dotaz

 Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu

(název, název/abstrakt, všechna pole…)

 Věkové skupiny

 Typologie dokumentů (pyramida důkazu)

 Stáří dokumentu

Praktické zkušenosti, intuice ……
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Pravostranné rozšíření, hvězdičková notace
[Truncation, Wildcard]

▪ PubMed vyhledá všechny termíny od slovního 
základu, za nímž je znak*

Příklad:

Crohn*

PubMed vyhledá: Crohn disease, Crohn´s disease, 
Crohns disease
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Ukázka vyhledávání
MEDLINE/PubMed

Otevřeme databázi

http://pubmed.gov

http://pubmed.gov/
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Zvolíme Advanced Search/pro pokročilé
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Uvidíme: Builder – All Fields/AND
Výskyt termínů bez omezení, nabídka ke kombinaci
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Hledáme informace o chorobě (P)
Terminologie, pravostranné rozšíření *

Crohn*
▪ Crohn disease, Crohn´s disease, Crohns disease

OR 

inflammatory bowel disease*
▪ Hierarchicky nadřazený pojem

* = vyhledání odvozených slov, množného čísla



Builder : místo All Fields zvolíme Title
Termíny propojíme pomocí OR (a/nebo) a zvolíme Add to 
History
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Hledáme informace o intervenci (I)
Terminologie, pravostranné rozšíření

psychotherap* OR psycholog* OR psychoso*

▪ psychotherapy, psychotherapies, psychotherapeutical, 
psychotherapist

▪ psychological (therapy, therapies, approach)

▪ psychosocial, psychosomatic

Booleovský operátor OR (synonyma, variantní 
termíny)
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Builder : místo All Fields zvolíme Title/Abstract           
Termíny propojíme pomocí OR (a/nebo) a vyhledáme pomocí 
Add to History

Poznámka: umístěním termínů do názvu a/nebo abstraktu 
získáme více dokumentů.
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History:
#1 = Crohn* OR inflammatory bowel disease* [Title]
#2 = psychotherap* OR psycholog* OR psychoso* [Title/Abstract] 

V části History kombinujeme vyhledané množiny 
#1 + # 2 pomocí tlačítka Search.



Filtry (1)

Omezení věkem

▪ Show additional filters – Ages – Customize –
Adolescent – Show     
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Filtry (2)

Výběr: Adolescent - kliknout
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PRÁCE SE ZÁZNAMY
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Od abstraktu článku po plný text přes funkci LinkOut–More 
resources v závislosti na institucionální licenci nebo volně 
dostupný „Free article“.



Žádost o plný text do knihovny
Odkaz Send to : E-mail 

E-mail:
dana.subova@upol.cz

Subject:
Kazuistika – Novák

Additional text:
uveďte alespoň svůj e-mail, 

jinak bude zpráva 
anonymní!!
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„Similar articles“
Podobné články
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Konzultace – priorita e-mail

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

Informační specialista, Knihovna LF UP v Olomouci, 
dana.subova@upol.cz

TÚ LF, dostavba, sekretariát knihovny v blízkosti prosklené 
studovny.
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