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4. ročník
EPIDEMIOLOGIE (2LF104_2) (ZK):
*Göpfertová, D.: Epidemiologie-průvodce
epidemiologickou metodou (A),(E)
alternativně k učebnici e-kurz
*Göpfertová, D.: Obecná epidemiologie (A),
e-kurz MOODLE
*Göpfertová, D.: Epidemiologie : obecná a speciální
epidem. infek. nemocí , nové vyd. 2013 (A)
*Göpfertová, D.: Praktická cvičení z epidemiol. (A)
+Göpfertová, D.: Výkladový slovník terminů
v epidemiologii (A)
+Šmerhovský, B.: Medicína založená na důkazech z
pohledu klinické epidemiologie (A)
+Kolektiv: Mýty a nepravdy spojené s očkováním(A)
FARMAKOLOGIE (2LF104_1) (ZK):
*Švihovec, J.: Farmakologie. Grada, 2018 (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Paluch Z.: Obecná farmakologie I. díl.:
Úvod do obecné farmakologie 2019 (A)
+Paluch Z.: Farmakologie v kardiologii 2019 (A)
+Paluch Z.: Farmakologie v gastroenterologii.
2019 (D)
+Paluch, Z: Preskripce léčivých přípravků (A)
+Paluch Z.: Úvod do preskripce léčiv (D)
+Paluch Z. Obecná farmakologie II.díl:
Farmakokinetika (D)
+Paluch, Z.: Repetitorium farmakologie (D)
+Paluch, Z.: Farmakologie v pneumologii (D)
CHIRURGIE I (2LF104_3):
*Hoch, J.: Speciální chirurgie (A)
*Šnajdauf, J.: Dětská traumatologie (A)
*Zeman, M.: Chirurgická propedeutika, 2. vyd. (A)
(dostupné jak e-kniha)
+Havránek, P.: Dětské zlomeniny (A)
+Vodička, J.: Speciální chirurgie, Karolinum, 2014
(A), (dostupné také jako e-kniha)
+Pafko, P.: Základy speciální chirurgie (A)
+Šváb J.: Náhlé příhody břišní, Galén, 2007 (A)
INTERNA I (2LF104_4):
+Šumbera, J.: Elektrokardiografický atlas (A),
(e-prezenčka)
+Fauci, A.: Harrison´s principles of internal med. (A)
(dostupné také jako e-kniha)
Vašáková, M.: Moderní farmakoterapie
v pneumologii (A)

Vašáková, M.: Intersticiální plicní procesy
*Musil, J.: Pneumologie (A)
+Khan, M. G.: EKG a jeho hodnocení (A)
*Kölbel, F.: Praktická kardiologie (A),
(dostupné také jako e-kniha)
*Češka, R.: Interna, 2020 (A)
*Marek, J.: Markova farmakoterapie vnitřních
nemocí (A) (dostupné také jako e-kniha)
Keil, R.: Vybrané kapitoly z gastroenterologie (A)
Drábek, J.: Vybrané kapitoly z hepatologie (A)
+Blahút, P. EKG a arytmologie - online učebnice
https://www.techmed.sk/ekg-a-arytmologiakniha/
KLINICKÁ BIOCHEMIE (2LF105_6) (ZK):
*Racek, J.: Klinická biochemie (A),(C)
*Průša. R..: Kazuistiky a stručné kapitoly
z klinické biochemie (A),(E)
*Masopust, J.: Patobiochemie
metabolických drah (A)
+Rajdl, D. a kol.: E-biochemie (moodle)
KLINICKÁ GENETIKA (2LF105_7) (ZK):
*Maříková T.: Klinická genetika :
praktické aplikace (A)
(dostupné také jako e-kniha)
*Kočárek, E.: Klinická cytogenetika I. (A),(C)
*Pritchard D. J.: Základy lékařské genetiky (A)
*Pritchard, D. J.: Základy lékařské genetiky.
Galén, 2020
*Passarge, E. : Barevný atlas genetiky. 2019 (A)
+Žižka, J.: Diagnostika syndromů a malformací (A)
+Lebl, J.: Kazuistiky z molekulární genetiky (A)
+Passarge, E.: Color atlas of genetics,2013(E),
2007 (B), (dostupné také jako e-kniha)
+Collins, F.: Řeč života (B)
+Jorde, L. B.:Medical genetics: with student consult
online access. 2015 (B)
(dostupné také jako e-kniha)
+Read, A.: New clinical genetics
+Sermon. K..: Textbook of human reproductive
genetics (E)
+Strachan, T.: Genetics and genomics in medicine(E)
+Harper, P. S.: Practical genetic counselling: 6th ed.
Oxford university press, 2004 (B)
(dostupné také jako e-kniha 3rd ed.)
+Bory, P.: Všichni jsme GENiální: lidská genetika
slovem a obrazem (A)
+Brdička, R. a kol.: Genetika pro všeobecné
praktické lékaře, Raabe, 2020 (A)
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LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE (2LF104_5) (ZK):
+Haškovcová, H.: Lékařská etika (A),(C)
+Haškovcová, H.: Manuálek o etice a vstřícném
chování (A)
+Šimek, J.: Lékařská etika (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Vácha, M.: Základy moderní lékařské etiky (A)
+Payne, J.: Klinická etika (B)
+Slabý, A.: Pastorální medicína a zdravotní etika (A)
+Sokol, J.: Malá filosofie člověka (skripta PF UK)
+Spaemann, R.: Základní mravní pojmy a postoje
+Thomasma, D. C.: Od narození do smrti
+Virt, G.: Žít až do konce (A)
+Vymětal, J.: Základy lékařské psychologie (A)
+Danzer, G.: Psychosomatika (A)
+Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci (A)
+Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Kohák, E.: Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly
z mezilidské etiky (B)
+Kohák, E.: Zelená svatozář : kap. z ekolog. etiky (A)
+Pollard, B.: Eutanazie ano či ne? (A)
+Křivohlavý, J.: Poslední úsek cesty (A)
+Kol.: Bioetika – nová výzva pro politiku
a společnost (sborník) (E)
Další texty také v elektronické podobě v modulu
studijní literatury
OČNÍ LÉKAŘSTVÍ (2LF104_6) (ZK):
*Rozsíval, P.: Oční lékařství (A), (e-prezenčka)
+Kanski, J. J.: Clinical ophthalmology (B)
OTORHINOLARYNGOLOGIE (2LF104_13) (ZK):
+Fajstavr, J.: Vybrané kapitoly z dětské ORL (A)
*Klozar, J.: Speciální otorinolaryngologie
+Škeřík, P.: Otorinolaryngologie (B)
*Hybášek, I.: Ušní, nosní a krční lékařství (A)
*Kapitoly z dětské ORL uvedené na www 2. LF u
prezentace ORL kliniky:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/orl/texty.ht
m
+Škeřík, P.: Náhlé a neodkladné stavy v ORL (A)
+Škeřík, P.: Otorinolaryngologie pro
praktické lékaře (A)
+Becker, W.: Ear, nose and throat diseases
a pocket reference (A)
+Pellant, A.: Vývojové vady v otorhinolaryngol. (E)
+Černý, E.: Atlas chirurgie ucha (E)
+Bluestone, Ch. D.: Pediatric otolaryngology,
volume 1, 2, 2003 (E)
+Lochman, O:. Vademekum antiinfekční terapií (A)

+Komínek,P.: Záněty hltanu (A), (E)
+Stárek, I.: Nádory parafaryngu (B), (E)
+Chrobok,V.: Cholesteatom spánkové kosti
+Plzák, J.: ORL pro všeobecné prakt., 2011 (A)
+Open access Atlas of otolaryngology, head & neck
operative surgery
+Radiology assistant – Head and neck
+eOtorinolaryngologie
+Doležal, P. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy
a krku, 2018
+Kuchynková Z.: Dětská otolaryngologie :
nejčastější situace v ambulantní praxi (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Slouka D.: Otorinolaryngologie. Galén 2018 (A)
PATOBIOCHEMIE (PVP):
*Masopust, J.: Patobiochemie metabol. drah (A),(E)
*Masopust, J.: Vybrané kapitoly z patobiochemie
orgánů I. (A)
+Masopust, J.: Patobiochemie buňky (A), (E)
PEDIATRIE I (2LF104_7):
*Lebl, J.: Klinická pediatrie (A)
+Pohunek, P.:Global strategy for asthma
management and prevention. Global initiative for
asthma (GINA) 2014. Available from:
http://www.ginasthma.org/
+Nevoral, J.: Výživa v dětském věku (A)
+Nevoral, J.: Praktická pediatrická
gastroenterologie, hepatologie a výživa (A)
+Bláhová, K.: Kazuistiky z pediatrie (A)
+Lebl, J.: Preklinická pediatrie (A), (e-prezenčka)
+Seeman, T.: Dětská nefrologie (A)
+Kurz Moodle:
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3707
+Časopisy:
Česko-slovenská pediatrie. ČLS JEP, Praha,
ISSN 0069-2328 (A)
Pediatrie pro praxi. Solen. ISSN 1213-0494 (A)
European journal of pediatrics. Springer,
ISSN 0340-6199, eISSN 1432-1076
REHABILITACE (2LF104_8) (ZK):
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A)
*Kolář, P., Máček, P.: Základy klinické rehabilitace.
2015 (A)
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (2LF104_9) (ZK):
*Hirt, M.: Soudní lékařství I. díl (B)
(dostupné také jako e-kniha)
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*Hirt, M.: Soudní lékařství II. díl (B)
(dostupné také jako e-kniha)
+Hirt, M.: Velký slovník soudnělékařské
terminologie (B)
(dostupné také jako e-kniha)
+Bouška, I.: Soudní lékařství, 2002 (A)
+Tesař, J: Soudní lékařství (A)
+Kol.: Soudní lékařství, 1999 (A)
+Bouška, I.: Soudnělékařská diagnostika náhlé
smrti (A)
+Šejvl, J.: Vybrané kapitoly z adiktologie (A)
+Toupalík, P.: Soudnělékařská diagnostika poranění
CNS (A)
+Beran, M.: Forenzní traumatologie (A)
STOMATOLOGIE (2LF104_10) (ZK):
*Dostálová, T.: Stomatologie. Grada, 2008 (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Mazánek, J.: Stomatologie : minimum
pro praxi (A)
+Šedý, J.: Kompendium stomatologie I. (A)
+Šedý, J.: Kompendium stomatologie II. (A)
+Weber, T.: Memorix zubního lékařství (A)
+Mazánek J.: Zubní lékařství : propedeutika (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Seydlová, M.: Pedostomatologie : vybrané kap. (A)
+Ginzelová, K.: Dětské zubní lékařství :
stručný přehled v heslech (A)
TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ
(2LF104_14) (ZK):
*Kučera, M.: Sportovní medicína (A)
*Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie
tělesné zátěže (A)
+Dylevský, I.: Pohybový systém a zátěž (A)
+Kučera, M.: Pohyb v prevenci a terapii (A)
+Kučera, M.: Kapitoly z tělovýchovného lékařství
(A) +McArdle, W. D.: Exercise physiology (A),(E)
+ literatura na internetových stránkách Kliniky
tělovýchovného lékařství
TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU
(2LF104_16):
*Šnajdauf, J.: Dětská traumatologie (A)
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ (2LF104_15) (SRZ):
PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ:
*Tuček, M.: Hygiena a epidemiologie (A)
*Tuček, M.: Hygiena a epidemiologie pro bakal. (A)
+Šubrt, B.: Pracovnělékařské služby. Povinnosti
zaměstnavatelů a lékařů. ANAG, 2014

+Králíková, E.: Závislost na tabáku: epidemiologie,
prevence a léčba (A)
+Bencko,V.: Hygiena a epidemiologie. Učební
texty k seminářům a praktickým cvičením
pro studijní obor zubní lékařství.
Karolinum, 2006
+Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské
obory (A)
+Kudlová, E: Hygiena výživy a nutriční
epidemiologie
+Svačina, Š.: Klinická dietologie. 2008 (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Kudlová, E.: Výživové poradenství u dětí do dvou
let (dostupné také jako e-kniha)
+Tuček, M.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s
doporučenými standardy (A)
+Blažejovský, M.: Drogy v dopravě.
Wolters Kluwer, 2015.
+Fait, T.: Preventivní medicína. Maxdorf, 2011 (A)
+Geriatrie a gerontologie: odborný časopis České
gerontologické a geriatrické společnosti.
ISSN 1805-4684
+Hirt, M.: Dopravní nehody v soudním lékařství
a soudním inženýrství (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Kalina, K.: Klinická adiktologie. Grada, 2015
(dostupné jako e-kniha)
+Kalvach, Z.: Geriatrické syndromy a geriatrický
Pacient (dostupné jako e-kniha)
+Košta, O.: Management úspěšné ordinace
praktického lékaře (dostupné jako e-kniha)
+Mixa, V.: Dětská přednemocniční a urgent. péče (A)
+Národní akční plán prevence úrazů na léta 2007 –
2017. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-akcniplan-prevence-detskych-urazu_2049_1009_3.html
+Truellová, I.: Úrazová prevence u dětí
a mladistvých v praxi PLDD. Fakultní
nemocnice v Motole, 2017.
+LaDou, J.: Current Occupational & Environmental
Medicine. Mc Graw-Hill, 2014
(dostupné jak e-kniha)
+Steward B.W.: World cancer report 2014,
IARCPress, Lyon 2014
+Palmer, K.T.: Fitness for work, the medical aspects
+Adami, H.-O.: Textbook of cancer epidemiology.
¨+Riboli E.: Nutrition and lifestyle: opportunities
for cancer prevention.
IARC Scientific Publications No. 156.
IARCPress, Lyon, 2002
+IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 6:
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Weight Control and Physical Activity.
IARCPress, Lyon, 2002
+Maroni M.: Indoor air quality: a comprehensive
textbook. Elsevier, 1995
+Guidelines for drinking-water quality. WHO, 1984
+IARC publications: https://publications.iarc.fr/
+IARC publications of cancer preventation:
https://handbooks.iarc.fr/
+Doral, M.N.: Sports injuries: prevention, diagnosis,
treatment and rehabilitation. Springer,2014
+Fortson, B. L.: Preventing child abuse and neglect:
a technical package for policy, norm,
and programmatic activities.
National center for injury prevention and
control, centers for disease control
and prevention
+Global report on drowning: preventing a leading
killer. WHO, 2017.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/p
ublications/drowning_global_report/Final_report_f
ull_web.pdf?ua=1
+Global status report on road safety. WHO.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0
020/318017/European-country-profile-globalstatus-report-road-safety-2015.pdf?ua=1
+Handbook on developing national action plans
to prevent child maltreatment. WHO.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0
019/329500/Child-maltreatment-PAPhandbook.pdf?ua=1
+Injuries: a call for public health action in Europe.
An update using the 2015 global health
estimates. WHO.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0
018/348102/WH08_IJ_complete-webversion.pdf?ua=1
+Journal injury prevention
+Suggested citation: M.Sengölge, J.Vincenten, Child
Safety Product Guide: potentially dangerous
products. Birmingham: European Child
safety Alliance, EuroSafe; 2013.
ISBN: 978-1-909100-68-8
+The role of public health in injury prevention
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0
010/98803/Policy_briefing_1.pd
+WHO global report on falls prevention in older age.
WHO, 2008. ISBN 9789241563536.
+Bencko, V.: Hygiene and epidemiology selected
chapters, Karolinum 2019
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ:
+Kukla, L.: Sociální a preventivní pediatrie

v současném pojetí
(dostupné jako e-kniha)
+Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi.
Souborné vydání, díly I-X. Nakladatelství
Fortuna, 2004
http://centrumprev.sweb.cz/MANUAL/manualobsah.htm
+Mach, J.: Medicina a právo. C.H.Beck, 2006
+Těšínová, J.: Medicínské právo, 2019 (A)
+Ptáček, R.: Lege artis v medicíně. Grada, 2013
(dostupné jako e-kniha)
+Zavázalová, H.: Sociální lékařství a veřejné
zdravotnictví. Karolinum, 2002
+Janečková,H.: Úvod do veřejného zdravotnictví (A)
(dostupné také jako e-kniha)
+Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny: Úmluva o lidských
právech a biomedicíně, Ministerstvo
zdravotnictví ČR 2003
+Mareš, J.: Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství.
Karolinum, 2005
+Svejkovský, J.: Zdravotnictví a právo. 2016 (A)
+Matoušek, O.: Sociální práce v praxi. Portál, 2005
+Kurz v Moodle:
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7135
ZOBRAZOVACÍ METODY A NUKL. MED.
(2LF104_11) (ZK):
*Heřman,M.: Základy radiologie (A),(E)
*Hořák, J.: Pediatrická radiologie (A)
+Eliáš, P.: Dopplerovská ultrasonografie (A)
*Krajina, A.: Intervenční radiologie (B), (eprezenčka)
+Neuwirth,J.: Radiologické nálezy:jak je psát a
interpretovat (A)
+Kočová,E.: HRCT u intersticiálních plicních procesů
v instruktivních kazuistikách (A)
+Súkupová L.: Radiační ochrana při rentgenových
výkonech – to nejdůležitější pro praxi (A)
Odborné časopisy: Radiology, Radiographics a
European Radiology
*Digitální archiv snímků KZM Motol

