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1. ročník 
 
ANATOMIE: 
*Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie (A) 
*Čihák, R.: Anatomie 1, 2 , 3 (A) (I. díl - dostupný 
také jako e-kniha, II. díl - dostupný také jako e-
kniha, III. díl - dostupný také jako e-kniha) 
*Druga, R.: Anatomie centrálního nervového sys. (A) 
+Grim, M.,Druga, R.: Základy anatomie 1. : obecná  
 anatomie a pohybový systém (A) 
+Grim, M. ,Druga, R.: Základy anatomie 2.:  
 kardiovaskulární a lymfatický systém (A) 
+Grim, M. ,Druga, R.: Základy anatomie 3. : trávicí,  
 dýchací, močopohlavní a endokrinní sys.(A) 
+Grim, M. ,Druga, R.: Základy anatomie. 4a.:  
 centrální nervový systém (A) 
+Grim, M. ,Druga, R.: Základy anatomie 5. :  

anatomie krajin těla (A) 
+Petrovický, P.: Řezy mozkem : neuroanatomie, CT,  
 NMR (A) 
+Petrovický, P.: Anatomie s topografií a klinickými  
 aplikacemi. 1.-3. svazek 
+Kos, J.: Přehled topografické anatomie (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Balko, J.: Memorix histologie (A) 
+Netter, F. H.: Netterův anatomický atlas člověka(B) 
+Sobotta, J.: Sobottův atlas anatomie člověka (A) 
+Rohen, J.: Anatomie člověka : barevný fotografický  

atlas lidského těla (A) 
+Platzer, W.: Atlas topografické anatomie (A) 
 
ANGLICKÁ TERMINOLOGIE: 
*Topilová, V.: Medical english: angličtina pro  

zdravotníky, 1993 (A) 
+Evans, V.: Career paths: physiotherapy,. 2015 (B) 
+Glendinning, E.H.:  Professional english in use  
 : medicine, 2007 
+Gogelová, H.: Angličtina pro fyzioterapeuty, 
 2011 (B) (dostupné také jako e-kniha) 
+Györffy, M.: English for doctors, 2001 (A) 
 
BIOLOGIE: 
*Prezentace z přednášek (dostupné na MOODLE) 
*Kočárek, E.: Genetika : obecná genetika a  

cytogenetika, molekulární biologie,  
biotechnologie, genomika (A) 

+Otová, B. ,Mihalová, R.: Základy biologie a genetiky 
 člověka (dostupné také jako e-kniha) 

+Pritchard, D., Korf, J.: Základy lékařské genetiky(A) 
 

ETIKA, SOCIOLOGIE A FILOZOFIE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ: 
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie  

(dostupné také jako e-kniha) 
Haškovcová, H.: Manuálek o etice a vstřícném  

chování (A) 
Jaspers, K.: Úvod do filosofie (A) 
+Komárek, S.: Spasení těla : moc, nemoc a  
 psychosomatika 
Liesmann, K.: O myšlení  
Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie (B) 
Sobotka, M.: Německá klasická filozofie  
Virt, G.: Žít až do konce (A) 
+Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
Haškovcová, H:  Lékařská etika (A) 
Kohák, E. : Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z  
 mezilidské etiky (B) 
Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo (A), (e-prezenčka) 
Payne, J.: Kvalita života a zdraví 
Thomasma, D. C.: Od narození do smrti : etické  
 problémy v lékařství 
Šimek, J.: Etické aspekty transformací  
 zdravotnických systémů v rozvinutých  
 státech světa 
Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů (A) 
Lorenz, K.: Odumírání lidskosti (B) 
+Kolářová, K.: Jinakost – postižení – kritika :   
 společenské konstrukty nezpůsobilosti a 

hendikepu. Antologie textů z oboru  
disability studies (A) 

Spaemann, R.: Základní mravní pojmy a postoje 
Schopenhauer,,A.: Aforismy k životní moudrosti 
Sokol, J.: Filosofická antropologie : člověk jako 

osoba (dostupné také jako e-kniha) 
Fromm, E.: Mít či být, útěk před svobodou, Lidské 
srdce, Strach ze svobody, Anatomie lidské 
destruktivity, Umění milovat. 
+Šimek, J.: Lékařská etika (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
+Vácha, M.: Základy moderní lékařské etiky (A) 
 
FYZIKÁLNÍ TERAPIE I.: 
*Poděbradský, J.: Fyzikální terapie I. a II. (A)  
*Poděbradský, J.: Fyzikální terapie : manuál  

a algoritmy (A)  
(dostupné také jako e-kniha) 

+Zeman, M.: Základy fyzikání terapie  
+Beneš, J.: Základy fyziky pro lékařské a  
 zdravot. obory (dostupné jako e-kniha) 

https://www.bookport.cz/kniha/fyzikalni-terapie-353/
https://www.bookport.cz/kniha/fyzikalni-terapie-353/
https://www.bookport.cz/kniha/anatomie-2-2222/
https://www.bookport.cz/kniha/anatomie-2-2222/
https://www.bookport.cz/kniha/anatomie-3-2286/
http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10887151&p00=porodnictv%C3%AD
https://www.bookport.cz/kniha/anglictina-pro-fyzioterapeuty-570/
http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10960953
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1640012&site=ehost-live
https://www.bookport.cz/kniha/zdravotnicka-etika-od-a-do-z-1440/
https://knihovna.lf2.cuni.cz/e-prezentace
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1639878&site=ehost-live
https://www.bookport.cz/kniha/lekarska-etika-1213/
https://www.bookport.cz/kniha/fyzikalni-terapie-353/
https://www.bookport.cz/kniha/zaklady-fyziky-pro-lekarske-a-zdravotnicke-obory-1036/
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+Capko, J.: Základy fyziatrické léčby (A)  

(e-prezenčka) 
 
FYZIOLOGIE (ZK): 
Ganong, W. F.: Přehled lékařské fyziologie (A) 
McArdle, W. D.: Exercise physiology (A),(E) 
Trojan, S.: Lékařská fyziologie (A) 
Kittnar, O.: Fyziol. regulace ve schématech (A) 
Silbernagl, S.: Atlas fyziologie člověka, 2004 (A) 
Rokyta, R.: Fyziologie : pro bakal. studia v medicíně,  
 přírodovědných a tělovýchov. oborech (A) 
 
HIPOTERAPIE (PVP): 
*Hermannová, H.: Základy Hipoterapie.  

Profi press, 2014 (A) 
*Jiskrová, I.: Hiporehabilitace. Medelova univ.,  

2010 (A) 
*Hollý, K.: Hipoterapie : léčba pomocí koně (A) 
+Abstract Book ( CD) XV. Int. Congress of horses in 
Education and therapy , Altheia University, danshui 
Taiwan  June 22-25.2015 
+FEI Para-eguestrian classificatoin manual,  

4th ed, January 2015 
+Shkedi, A.: Traumatic brain injury and therapeutic 

 riding, printed in Israel, 2012  
+Tílešová, S.: Pedagogicko – psychologické ježdění,  
 ŠEVT, 2009 
+Debuse, D.: Hippotherapie : Grundlagen und Praxis 
(mench  und tier) - Broschiert - 28.Ort. 2015, 

Reinhardt  
+Straus, I.: Hippotherapie, Neurophysiologische 

 Krankengymnastik auf dem Pferd,  
4. Auf., Georg Thieme Verlag 

+Dietze, S.: Balance in Der Bewegung.  
Der Sitz des Reiters. FN Verlag der  
Deutschen reiterlichen Vereinigung, 2003 

+Scientific Journal of therapeutic riding, FRDI, vol.  
 2000-2017 
+Therapeutisches Reiten – Zeitschrift des Deutsche  
Kuratorium fur Therapeutisches. Reiten 2000-2017 
 
LATINA A ODBORNÁ TERMINOLOGIE: 
*Švanda, L.: Terminologia graeco-latina medica pro  
 bakalářské obory lékařské fakulty MU, Brno  
 2016 – gramatika (dostupné jako e-kniha) 
*Švanda, L.: Terminologia graeco-latina medica pro  
 studijní obory fyzioterapie a všeobecná  
 sestra, Brno 2016 – cvičebnice  

(dostupné jako e-kniha) 

*Veselá, A.: Lékařská terminologie  
pro fyzioterapeuty, (výklad gramatiky,  
klíč ke cvič.), 1999 (A) 

*Kábrt, J.: Lékařská terminologie,  
1972 + další vydání (A) 

+Kábrt, J.: Úvod do lékařské terminologie, 2004 (A) 
+Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum,  
 2010 (A) 
+Vejražka, M.: Terminologiae medicae ianua,  

2014 (A) 
+Plašilová, J.: Základy latinské lékařské  

terminologie, 2012 (A) 
+Marečková, E.: Úvod do lékařské  

terminologie, 2006 (A) 
+Chlumská, E.: Procvičovací texty z lékařské  

terminologie (klíč ke cvičením), 1994 (A) 
+Kábrt, J.: Lexicon medicum (A) 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY V PRIMÁRNÍ PREVENCI: 
 
PRVNÍ POMOC: 
*Lejsek a kol.: První pomoc, Karolinum, 2010 (A) 
*Lejsek a kol.: První pomoc, Karolinum, 2013.  

2. vyd. (A) 
+Pokorný, Jiří: Lékařská první pomoc (A) 
 
PSYCHOLOGIE: 
+Bouchal, M.: Lékařská psychologie : učebnice 

pro lékařské fakulty (A) 
+Fürst, M: Psychologie (B) 
+Danzer, G.: Psychosomatika (A) 
+Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci (A) 
 
REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA: 
*Javůrek, J.: Propedeutika fyzioterapie a  

rehabilitace (A) 
*Javůrek, J.: Propedeutika rehab. lékařství (A) 
+Kříž, V.: Rehabilitace a její uplatnění po  

úrazech a operacích (A) 
+Kol.: Průvodce ošetřovatelskou dokumentací  

od A až do Z (A) 
+Leifer, G.: Úvod do porodnického a pediatrického  
 ošetřovatelství (A) 
*Marek J.: Propedeutika klinické medicíny (A) 
*MKN 10 – Mezinárodní statistická klasifikace  
 nemocí a přidružených zdravotních  
 problémů (A) 
 

https://knihovna.lf2.cuni.cz/e-prezentace
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/834/2644/524-1/#preview
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/833/2642/518-1/#preview
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ZÁKLADY BIOFYZIKY: 
*Navrátil, L.: Medicínská biofyzika, 2005 (A) 
+Alberts, B.: Základy buněčné biologie (A) 
+Amler, E.: Praktické úlohy z biofyziky I. (A) 
+Amler E.: Lékařské textilie (E) 
+Heřman, P.: Biosignály z pohledu biofyziky (A) 
*Vypracované zkouškové otázky a další materiály 
na serveru Wikiskripta: 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A
1l:Biofyzika 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A
1l:Ot%C3%A1zky_z_biofyziky_(2._LF_UK,_bak) 
*Studijní materiály předmětu v systému Moodle 
(heslo pro přístup obdržíte): 
https://moodle.mefanet.cz/course/index.php?categ
oryid=78&lang=cs 
 
ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ 
METODY: 
*Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Dylevský, I.: Kineziologie, kinezioterapie a  

fyzioterapie (A) 
*Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebne metodiky pre  

fyzioterapeutov (A) 
*Haladová, E.: Vyšetřovací metody  
 hybného systému (A) 
*Janda, V.: Funkční svalový test (A) 
*Janda, V.: Goniometrie (B) 
*Janda, V.: Vyšetřování hybnosti (A) 
+Janda, V.: Základy klinicky funkčních  

(neparetických) hybných poruch 
+Lánik, V.: Liečebná telesná výchova I. (A) 
*Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskelet med. (A) 
*Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci  

pro fyzioterapeuty 
+Riegerová, J.: Aplikace fyzické antropologie 

v tělesné výchově a sportu  
*Tichý, M.: Funkční diagnostika pohyb. aparátu (A) 
+Vařeka, I.: Přehled klinických metod vyšetření 

stoje a funkčních testů páteře 
*Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A) 
Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
Tixa, S.:Atlas of surface palpation (B) 
 
ZÁKLADY MASÁŽNÍCH TECHNIK: 
*Pavlů, D.: Základy masáže (A) 
 
ZÁKLADY NEUROFYZIOLOGIE: 
*Trojan, S.: Lékařská fyziologie: Grada, 2003 (A) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Biofyzika
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Biofyzika
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Ot%C3%A1zky_z_biofyziky_(2._LF_UK,_bak)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Ot%C3%A1zky_z_biofyziky_(2._LF_UK,_bak)
https://moodle.mefanet.cz/course/index.php?categoryid=78&lang=cs
https://moodle.mefanet.cz/course/index.php?categoryid=78&lang=cs
https://www.bookport.cz/kniha/funkcni-anatomie-1888/
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2. ročník 
 
BIOMECHANIKA A KINEZIOLOGIE: 
Karas, V.: Biomechanika tělesných cvičení  

(e-prezenčka) 
Karas, V.: Základy biomechaniky pohybového  

aparátu člověka 
Valenta, J.: Biomechanika  
Vaverka, F.: Základy biomechaniky  

pohybového systému člověka  
Janura, M.: Fyzikální základ biomechaniky 
 
FYZIKÁLNÍ TERAPIE II.: 
viz literatura 1. ročník  
 
FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ V KLINICKÝCH OBORECH: 
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
+Gross, J. M.: Vyšetření pohybového aparátu (B) 
+Véle F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A) 
+Hudák, R.: Memorix anatomie (A) 
+Ambler, Z.: Klinická neurologie, I. část – obecná (A) 
+Káš, S.: Neurologie pro praktické lékaře (A) 
+Janda, V.: Neurologie pro rehabilitační  

pracovníky (A) 
+Dungl, P.: Ortopedie (B)  

(dostupné také jako e-kniha) 
 
INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA: 
E-learningový kurz Fyzioterapie – Informatika  

a výpočetní technika Bc http://dl1.cuni.cz/ 
Feberová, J.: Jak na Medline efektivně (B) 
Šmerhovský, Z.: Medicína založená na důkazech  

z pohledu klinické epidemiologie (A) 
Kasal, P.: Internet a medicína (A) 
Kasal, P.: Lékařská informatika (A) 
 
INTERNA A GERONTOLOGIE: 
*http://www.propedeutika.cz– online učebnice 
Králová, M.: Rehabilitace u revmatických  

nemocí (A) 
Souček, M.: Vnitřní lékařství pro stomatology (A) 

(dostupné také jako e-kniha) 
Palát, M.: Vnútorné choroby pre  

rehabilitačných pracovníkov 
Palát, M.: Základy kardiológie pre  

rehabilitačných pracovníkov  

Vrána, J.: Interní propedeutika pro  
studující stomatologie 

Chaloupka, V.: Zátěžové metody v kardiol. (A) 
 
METODY KINEZIOTERAPIE I.: 
+Adler S. S.: PNF in practice 
+Barthe, J.: Pneumokinesitherapie 
+Bertoti, D. B.: Functional neurorehabilitation (B) 
+Bobath, B.: Adult hemiplegia – evaluation and  

treatment, 3. vyd. 
*Bobathová, B.: Hemiplégia dospělých (A) 
*Brügger, A.: Die Erkrankung des  

Bewegungsapparates und seines  
Nervensystems  

*Davies, P. M.: Steps to follow (B) 
+Donner, C. F.: Pulmonary rehabilitation  
+Forsstromová, B.: Alexandrova technika  

v těhotenství a při porodu 
*Gangale, D.: Rehab. orofaciální oblasti (A) 
*Hromádková, J.: Fyzioterapie (A) 
*Haladová, E..: Léčebná tělesná výchova : cvičení (A) 
*Janda, V.: Léčebná tělesná výchova u hemiparetiků 
*Kasík, J.: Vertebrogenní kořenové syndromy (A) 
+Kol.: Léčebné rehabilitační postupy  

Ludmily Mojžíšové (A) 
*Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální  

medicíně (A) 
+Lommel-Kleinert, E.: Handling und Behandlung auf  
 dem Schoss : in Anlehnung  

an das Bobath-Konzep 
*Obrda, K.: Rehabilitace nervově nemocných 
*Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci  

pro fyzioterapeuty 
*Pavlů, D.: Speciální fyziot. koncepty a metody (A) 
+Peat, M.: Current physical therapy 
*Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci :  

pro studium a praxi (A)  
(dostupné také jako e-kniha) 

*Pfeiffer, J.: Facilitační metody v léčebné  
rehabilitaci (A) 

+Pryor, J. A.: Physiotherapy for respiratory  
 and cardiac problems (B) 
+Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a  

končetin (A) 
+Shumway-Cook, A.: Motor control 
+Smrčka, M.: Poranění mozku (A) 
+Travell, J. G.: Myofascial pain and 

dysfunction : the trigger point  
manual, volume 1 a 2 (A) 

https://knihovna.lf2.cuni.cz/e-prezentace
https://www.bookport.cz/kniha/ortopedie-616/
http://dl1.cuni.cz/
http://www.propedeutika.cz/
https://www.bookport.cz/kniha/vnitrni-lekarstvi-pro-stomatology-1634/
https://www.bookport.cz/kniha/neurologie-v-rehabilitaci-39/
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*Trojan, S.: Centrální mechanismy řízení  

motoriky (B) 
*Trojan, S.: Fyziologie a léčebná rehabilitace 
 motoriky člověka (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
*Vojta, V.: Vojtův princip (A) 
+Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém  

 věku (A) 
+Votava, J.: Jóga očima lékařů (B) 
*Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A) 
+WHO: Rehabilitace po cévní mozkové příhodě (A) 
*Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba  

u chronické obstrukční nemoci (B) 
*Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba  

u chronických plicních onemocnění (A) 
*Smolíková, L.: Respirační fyzioterapie  

a plicní rehabilitace (A) 
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
+Nováková, E.: Terapie bederní páteře přístupem  
 Robina McKenzie 
+Morales, R.: Orofaciální regulační terapie (A) 
+Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace (A) 
+Orth, H.: Dítě ve Vojtově terapii (A) 
+Kiedroňová, E.: Něžná náruč rodičů 
+Kiedroňová, E.: Rozvíjej se, děťátko… (A)  
+Dobeš, M.: Cvičíme na velkém míči 
+Janda, V.: Senzomotorická stimulace.  

Rehabilitácia. suppl. 25, 1992, 3, s.14-35 (A) 
(Plný text) 

+Rock, C., M.: Agisticko-excentrické kontrakční  
 postupy k ovlivnění funkčních poruch  
 pohybového systému 
+Kabelíková, M.: Cvičení k obnovení a udržování  
 svalové rovnováhy (B) 
+Boner, R.: Zdravé držení těla během dne 
+Holubářová, J.: Proprioceptivní neuromuskulární  
 facilitace – Svazek 1.  

(2. Část – dostupné také jako e-kniha) 
+Pavlů, D.: Cvičení s Thera-Bandem: se zřetelem  

ke konceptu Brüggera 
+Skaličková-Kováčiková, V.: Diagnostika a  
 fyzioterapie hybných poruch dle Vojty (A) 
 
NEUROLOGIE: 
*Růžička, E.: Neurologie. 2021 (A) 
*Kršek, P., Zumrová, A.: Základy dětské neurologie.  
 Galén, 2021 (A) 
 

OBECNÁ METODIKA FYZIOTERAPIE: 
*Bertoti, D. B.: Functional neurorehabilitation  

through the life span (B) 
*Bobathová, B.: Hemiplégia dospělých (A) 
*Campbell, S. K.: Physical therapy for children, 2nd 
*Dvořák, R.: Základy kinezioterapie 
*Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky  

pre fyzioterapeutov (A) 
+Haladová, E.: Léčebná tělesná výchova : cvičení (A) 
*Hromádková, J.: Fyzioterapie (A) 
*Janda, V.: LTV u hemiparetiků 
+Kisner, C.: Therapeutic exercise  
+Kol.: Zdravé držení těla během dne  
+Kol.: Léčebné rehabilitační postupy  

Ludmily Mojžíšové (A) 
*Lánik, V.: Liečebná telesná výchova I.  (B) 
+Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální  

medicíně (A) 
*Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace (A) 
*Máček, M.: Pohybová léčba u plicních chorob (B) 
+Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci  
 pro fyzioterapeuty 
*Pavlů, D.: Speciální fyziot. koncepty a metody (A) 
*Pfeiffer, J.: Facilitační metody v léčebné  

rehabilitaci (A) 
*Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
+Pryor, J. A.: Respiratory care 
+Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a  

končetin (A) 
+Shumway-Cook, A.: Motor control 
+Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A) 
+Véle, F.: Pohyb a věda o pohybu. 

Rehabilitace a fyzikální lékařství,  
roč. I. a II. (1994, 1995) (A) 

+Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy  
v kojeneckém věku (A) 

*Vojta, V.: Vojtův princip (A) 
*Trojan, S.: Fyziologie a léčebná rehabilitace 
 motoriky člověka (A) 

(dostupné také jako e-kniha) 
*Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba 

 u chronické obstrukční nemoci (B) 
*Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba  

u chronických plicních onemocnění (A) 
*Smolíková, L.: Respirační fyzioterapie  

a plicní rehabilitace (A) 
+Ošťádal O.: Léčebná rehabilitace  

a fyzioterapie v pneumologii 
*Kolář, P..: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
*Véle, F.: Kineziologie (A) 

https://www.bookport.cz/kniha/fyziologie-a-lecebna-rehabilitace-motoriky-cloveka-1453/
https://www.rehabilitacia.sk/archiv/cisla/3REH1992-m.pdf
http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10960949
https://www.bookport.cz/kniha/neurologie-v-rehabilitaci-39/
https://www.bookport.cz/kniha/fyziologie-a-lecebna-rehabilitace-motoriky-cloveka-1453/
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+Čápová, J.: Terapeutický koncept „bazální  
 programy a podprogramy“ 
*Dylevský, I.: Obecná kineziologie (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
*Dylevský, I.: Speciální kineziologie (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
 

ORTOPEDIE: 
*Hadraba, I.: Ortopedická protetika (A) 
*Trč, T. a kol: Ortopedie a traumatologie  

(v elektr. podobě v modulu studijní  
literatury nebo na CD) 

*Trč, T.: Diferenciální diagnostika v ortopedii (D) 
*Vybrané tématické semináře (E) 
+Koudela, K.: Ortopedická traumatologie (A),  

(e-prezenčka) 
+Sosna, A.: Základy ortopedie (A) 
+Debrunner, A.: Orthopädie 
+Wilson, F. S.: General orthopaedics (B) 
 
PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE: 
Gannong, W. F.: Přehled lék. fyziologie (A) 
Janoušek, V.: Patologická fyziologie pro  

stomatology (A) 
Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie  

tělesné zátěže (A) 
Další xeroxované materiály 
 
PATOLOGIE: 
*Mačák, J.: Patologie (A) 
 
PEDIATRIE: 
*Volfová, H.: Pediatrie I. : pro 2. roč. středních   

zdravotnických škol (A)  
*Volfová, H.: Pediatrie II. : pro 3. roč. středních  

zdravotnických škol (A)  
*Lebl, J.: Preklinická pediatrie (A)  
+Lebl, J.: Klinická pediatrie (A) 
+Novák I.: Intenzivní péče v pediatrii (A) 
+Bayer, M.: Pediatrie : lékařské repetitorium (B) 

(dostupné také jako e-kniha) 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY V SEKUNDÁRNÍ 
PREVENCI: 
Bartůňková, S.: Praktická cvičení z fyziologie 

pohybové zátěže.Karolinum. 1996 
Bělková, T.: Plavání v pohybovém režimu zdravotně 

oslabených a tělesně postižených. 1998 
Hošková, B.: Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné 

výchovy. Karolinum, 1998 
Strnad, P.: Vybrané kapitoly z tělesné výchovy  
 zdravotně oslabených. SPN, 1987 

Kyralová, M.: Zdravotní tělesná výchova. II.část. 
1995 Kabelíková, K.: Cvičení k obnovení a udržování 

svalové rovnováhy (B) 
Dylevský, I.: Pohybový systém a zátěž. 1997 (B) 
Marek, J.: Akupresura a přírodní prostředky  

v domácí léčbě 
Marek, J.: Akupresura : a některé prvky příbuzných  
 technik akupunktury v první pomoci  
 náhlých stavů a onemocnění vzniklých  

v souvislosti a v průběhu tělovýchovné  
a sportovní činnosti 

Čermák, J.: Záda už mě nebolí. Svojtka a Vašut, 1992 
Čermák, K.: Úprava didaktiky školní atletiky  

pro zrakově postižené. Karolinum, 1997 
Hruša, J.: Česká škola : lyžování zdravotně  
 postižených. Svaz lyžařů ČR, 1999 
Kábele, J.: Sport vozíčkářů. Olympia, 1992 
Heller, J.: Funkční zátěžová diagnostika ve sportu 
Národní dny speciálních olympiád: praktická  
 příručka. Univerzita Palackého, 1998 
Kučera, M.: Pohyb v prevenci a terapii. UK, 1996 (A) 
Pernicová, H.: Zdravotní tělesná výchova. 1993  
Havlíčková, L.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná  
 část. Karolinum, 2003 
Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie tělesné  

zátěže (A) 
Máček, M.: Fyziologie tělesných cvičení. Onyx. 1995 
Krištofič, J.: Gymnastika pro kondiční a zdravotní  
 účely. ISV, 2000 
Kábele, F.: Tělesná výchova mládeže vyžadující  
 zvláštní péči. SPN 1998 (1988-A) 
 
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI I.: 
*Frömel, K.: Kompendium psaní a publikování v  

kinantropologii 
*Hendl, J.: Přehled statistických metod, analýza  

a metanalýza dat (B) 
*Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, základní metody  

a aplikace. 2016 
*Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu : 
 základy kvantitativního výzkumu 
*Hendl, J.: Metody výzkumu a evaluace 
+Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody  

a aplikace. 2005 (A) 
+Punch, K. F.: Úspěšný návrh výzkumu. 2015 
+ Publication Manual of the American psychological  
 association, 2010 
+7 tipů, jak psát bakalářskou práci. Jak to zvládnout  
 bez problému a v termínu?  
Dostupné na https://studentmag.topzine.cz/7-tipu-
jak-psat-bakalarskou-praci-jak-to-zvladnout-bez-
problemu-a-v-terminu/ 

https://www.bookport.cz/kniha/obecna-kineziologie-1775/
https://www.bookport.cz/kniha/specialni-kineziologie-88/
https://knihovna.lf2.cuni.cz/e-prezentace
http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?isbn=978-80-7387-388-2%20Přímý%20přístup%20k%20elektronické%20verzi%20z%20IP%20adres%20UK,%20vzdálený%20přístup%20přes%20CAS%20UK
https://studentmag.topzine.cz/7-tipu-jak-psat-bakalarskou-praci-jak-to-zvladnout-bez-problemu-a-v-terminu/
https://studentmag.topzine.cz/7-tipu-jak-psat-bakalarskou-praci-jak-to-zvladnout-bez-problemu-a-v-terminu/
https://studentmag.topzine.cz/7-tipu-jak-psat-bakalarskou-praci-jak-to-zvladnout-bez-problemu-a-v-terminu/
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+Psaní bakalářky: plánovat se vyplácí. Dostupné na 
https://www.online.muni.cz/student/3514-psani-
bakalarky-planovat-se-vyplaci 
+Opatření děkana č. 5/2018. Účinnost: od 7. 5. 
2018. Dostupné na: 
http://www.lf2.cuni.cz/dokumenty/opatreni-
dekana/opatreni-dekana-c-52018 
+Požadavky na formální úpravu bakalářských a 
diplomových prací na 2. LF UK v Praze.  
Dostupné na  
https://knihovna.lf2.cuni.cz/wp-
content/upload/2018/10/P%c5%99%c3%adloha-
%c4%8d.-1-Formalni-uprava-k-opatreni2018a.pdf 
 
TRAUMATOLOGIE: 
Kol.: Chirurgická propedeutika I., II.  

(dostupné také jako e-kniha) 
Maňák, P.: Traumatologie (A) 
Zeman, M.: Chirurgická propedeutika (A),(C) 
Višňa, P. Traumatologie dospělých (A) 
 
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA: 
Kolář, P. et al: Rehabilitace v klinické praxi.  

Galén, 2009 (A) 
Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. H&H 2002 (A) 
Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Grada 2005 
 (dostupné jako e-kniha) 
Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení  

a udržení svalové rovnováhy (průprava  
ke správnému držení těla). Grada 1997 

Lánik, V.: Léčebná tělesná výchova I.  
Avicenum. 1986 (A) 

Kyralová, M.: Zdravotní tělesná výchova,  
Onyx 1995 

Srdečný, V. a kol.: Tělesná výchova zdravotně  
 oslabených. SPN 1992 
Strnad, P.: Vybrané kapitoly z tělesné výchovy  
 zdravotně oslabených. SPN 1987  
 
ZOBRAZOVACÍ METODY: 
*Heřman,M.: Základy radiologie (A), (E) 
+Súkupová L.: Radiační ochrana při rentgenových  
 výkonech – to nejdůležitější pro praxi (A) 

https://www.online.muni.cz/student/3514-psani-bakalarky-planovat-se-vyplaci
https://www.online.muni.cz/student/3514-psani-bakalarky-planovat-se-vyplaci
http://www.lf2.cuni.cz/dokumenty/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-52018
http://www.lf2.cuni.cz/dokumenty/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-52018
https://knihovna.lf2.cuni.cz/wp-content/upload/2018/10/P%c5%99%c3%adloha-%c4%8d.-1-Formalni-uprava-k-opatreni2018a.pdf
https://knihovna.lf2.cuni.cz/wp-content/upload/2018/10/P%c5%99%c3%adloha-%c4%8d.-1-Formalni-uprava-k-opatreni2018a.pdf
https://knihovna.lf2.cuni.cz/wp-content/upload/2018/10/P%c5%99%c3%adloha-%c4%8d.-1-Formalni-uprava-k-opatreni2018a.pdf
https://www.bookport.cz/kniha/chirurgicka-propedeutika-660/
https://www.bookport.cz/kniha/kompenzacni-cviceni-27/
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3. ročník  
 
ERGOTERAPIE: 
*Pfeiffer, J.: Ergoterapie : základní informace  

o oboru pro všechny pracovníky  
v rehabilitaci. 2001 

*Krivošíková M.: Úvod do ergoterapie (A)  
(dostupné také jako e-kniha) 

+Jelínková, J.:Ergoterapie. Portál, 2009 
 
GYNEKOLOGIE: 
*Rob, L.: Gynekologie. Galén (A) 
*Binder, T.: Porodnictví, Karolinum (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
*Roztočil, A.: Porodnictví (A)  
 
HYGIENA: 
Elmore, J.: Jekel‘s epidemiology, biostatistics,  
 preventive medicine, and public health.  

5th ed. (A) 
Hamplová, L.: Mikrobiologie, imunologie, 
epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a 
všechny typy zdravotnických škol. 2019 (A) 
Švábová, K.: Vybrané kapitoly z pracovního  
 lékařství. 2015 
Tuček, M.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře (A) 
Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské  
 obory, Karolinum Praha, 2016 (A) 
 
JÓGA (PVP): 
Votava, J.: Jóga očima lékařů (B) 
+Dostálek, C.: Hathajóga 
+Liberdová, J.: Cesta ke zdraví tělesně oslabených : 

zvláště roztrouš. sklerózou (edice Roskač.2) 
 
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE: 
*Baštecká, B.: Základy klinické psychologie (A) 
+Baštecká,B.:  Psychologická encyklopedie :  
 aplikovaná psychologie 
+Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola (A) 
+Broome, A.: Health psychology (A) 
+Čížková, K.: Tanečně-pohybová terapie (A),(C) 
+Dahlke,R.: Léčivá síla dýchání (B) 
+Gillen, G.: Stroke rehabilitation (B) 
*Hátlová, B.: Kinezioterapie v  

léčbě psychiatrických onemocnění (A) 
+Hátlová,B.: Kapitoly z teorie psychomotorické  

terapie (E) 
+Hort,J.: Paměť a její poruchy (A) 
*Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví (A) 

+Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie (B) 
*Říčan, P.: Dětská klinická psychologie (A) 
+Šiffelová, D.: Rogersovská psychoterapie  

pro 21. století (dostupné jako e-kniha) 
*Vágnerová, M.: Psychopatologie  pro pomáhající  

profese (A) 
+Vašina, L.: Klinická psychologie a somatická  

psychoterapie  
 
METODY KINEZIOTERAPIE II.: 
viz literatura 2. ročník  

 
PSYCHIATRIE: 
*Hosáková, J.: Ošetřovatelská péče v psychiatrii 
(volně ke stažení na odkazu: https://tritius.slu.cz/ ) 
*Raboch, J.: Psychiatrie : minimum pro praxi (A) 

(dostupné také jako e-kniha) 
+Hort,V.:  Dětská a adolescentní psychiatrie (A) 
 
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI  II.: 
*Frömel, K.: Kompendium psaní a publikování v  

kinantropologii: Vydavatelství UP, 2002. 
+Publication Manual of the American Psychological  

Association, 2001. 
 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE: 
Hutař, J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně  
 postižené. NRZP ČR. 2009 
Durdisová, J.: Sociální politika. Codex, 1997 
Gladkij I.: Management ve zdravotnictví. 2003 (A) 
Gladkij, I.: Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví.  
 Univerzita Palackého. 2002 
Holčík, J.: Systém péče o zdraví a zdravotnictví.  

NCO NZO, 2005 (A) 
Kala, M.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého  
 pacienta. Rubico. 2000 
Novosad, L.: Základy speciálního poradenství.  

Portál, 1998 
Pichaud, C.: Soužití se staršími lidmi. Portál. 1998 
Plevová , M.: Dítě v nemocnici. MU, 1997 
Potůček, M.: Křižovatky české sociální reformy.  
 1999 
Potůček, M.: Sociální politika. Slon. 1995  
Tomeš, I.: Sociální politika teorie a mezinárodní  
 zkušenost. Socioklub. 1996 
Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající  
 profese. Portál. 1999 (2008 - A) 
Vorlíček, J.: Paliativní medicína. Grada, 1998 (A) 
 

https://www.bookport.cz/kniha/uvod-do-ergoterapie-296/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1621525&site=ehost-live
https://www.bookport.cz/kniha/rogersovska-psychoterapie-pro-21-stoleti-240/
https://tritius.slu.cz/detail/609905?search=e047e9c5-a870-4ee5-ba5b-4b93032d7e97&si=2
https://ecuni.publi.cz/?book=763-psychiatrie-minimum-pro-praxi
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SPECIÁLNÍ FYZIOTERAPIE: 
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
+Alušík Š.: Revmatologie 
+Donner, C. F.: Pulmonary rehabilitation 
+Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka (A) 

(dostupné také jako e-kniha) 
+Dylevský, I.: Kineziologie, kinezioterapie a  

fyzioterapie (A) 
+Gangale, D.: Rehabilitace orofaciální oblasti (A) 
+Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky  
 pre fyzioterapeutov (A) 
+Haladová, E.: Vyšetřovací metody  
 hybného systému (A) 
+Haladová, E.: Léčebná tělesná výchova : cvičení (A) 
+Hromádková, J.: Fyzioterapie (A) 
+Janda, V.: Svalové funkční testy (B) 
+Janda, V.: Vyšetřování hybnosti (A) 
+Janda, V.: Základy klinicky funkčních  
 (neparetických) hybných poruch  
+Janda, V.: Funkční svalový test (A) 
+Kabelíková, K.: Cvičení k obnovení  

a udržování svalové rovnováhy (B) 
+Králová, M.: Rehabilitace u revmatic. nemocí (A) 
+Kraus, J.: Dětská mozková obrna (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
+Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální  

medicíně (A) 
+Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace (A) 
+Máček, M.: Pohybová léčba u plicních chorob (B) 
+Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u  

chronické obstrukční plicní nemoci (B) 
+Page, P.: Assessment and treatment of muscle  
 imbalance : the Janda approach 
+Pavlů, D.: Speciální fyziot. koncepty a metody (A) 
+Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
+Poděbradský, J.: Fyzikální terapie I., II. (A)  
+Trojan, S.: Fyziologie a léčebná rehabilitace 
 motoriky člověka (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
+Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A)  
+Vojta, V.: Vojtův princip (A) 
+Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy  

v kojeneckém věku (A) 
 
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA: 
*Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky (A) 
*Renotiérová, M.: Speciální pedagogika (A) 
*Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti 
Časopis Speciální pedagogika 
Povinně jeden titul z oboru dle vlastního výběru 
 

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ: 
+Kučera, M.: Sportovní medicína (A) 
+Literatura na internetových stránkách Kliniky 

tělovýchovného lékařství 
Kučera, M.: Pohyb v prevenci a terapii (A) 
Kučera, M.: Pohybový systém a zátěž (A) 
Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie  

tělesné zátěže (A) 
 
TV A SPORT ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH: 
Winnick, J. P.: Adapted physical education and sport 
DePauw, K. P.: Disability sport 
Johnson, Robin: Paralympic sports events 
Annie Kerr, Ian Stafford, How to coach disabled  
 people 
Thomas, N.: Disability, sport, society 
Hruša, J.: Česká škola: lyžování tělesně  
 postižených 
Kábele, J.: Sport vozíčkářů 
Časopisy – Paraplegia News, Adapted Physical 
Culture and Sport, Sport and Spokes 
 
 
 

https://www.bookport.cz/kniha/funkcni-anatomie-1888/
https://www.bookport.cz/kniha/detska-mozkova-obrna-1588/
https://www.bookport.cz/kniha/neurologie-v-rehabilitaci-39/
https://www.bookport.cz/kniha/fyziologie-a-lecebna-rehabilitace-motoriky-cloveka-1453/
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