Povinná a doporučená literatura
na školní rok 2017/2018
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní
B…pouze do studovny

C…ke koupi v Lípové ulici – Zdravotnická literatura
D…vyjde během školního roku

E…prezenčně na klinice
*… povinná + … doporučená

4. ročník
EPIDEMIOLOGIE (2LF104_2) (ZK):
*Göpfertová, D.: Epidemiologie-průvodce
epidemiologickou metodou (A),(E)
*Göpfertová, D.: Epidemiologie : obecná a speciální
epidem. infek. nemocí , nové vyd. 2013 (A)
*Göpfertová, D.: Praktická cvičení z epidemiologie (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):
*Lincová, D.: Základní a aplik. farmakologie (A),(C)
*Černý, D.: Předepisování léčivých přípravků
pro studenty lékařských oborů (A)
+Slíva, J.: Farmakologie (A),
(dostupné tako jako e-kniha)
+Rang, H.: Rang and Dale's pharmacology, 2012 (B),
(dostupné také jako e-kniha)
+AISLP a Compendium InfoPharm –
léková databáze 2011.3 a vyšší
+Lüllmann H.: Barevný atlas farmakologie (A)
CHIRURGIE I (2LF104_3):
*Hoch, J.: Speciální chirurgie (A)
*Šnajdauf, J.: Dětská traumatologie (A)
*Zeman, M.: Chirurgická propedeutika, 2. vyd. (A)
+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):
*Klener, P.:Vnitřní lékařství. učebnice, 2011 (A)
+Kölbel, F.: Klinická elektrokardiografie (A)
+Kölbel, F.: Cvičení v elektrokardiografii (A)
+Šumbera, J.: Elektrokardiografický atlas (A),
(e-prezenčka)
+Kvapil, M.: Nová diabetologie (B)
+Charvát, J.: Praktikum umělé výživy (A)
Fauci, A.: Harrison´s principles of internal med. (A)
(Dostupné také jako e-kniha)
Kolek, V.: Pneumologie (A)
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)
Horáčková, M.: Preventivní nefrologie
v příkladech (A)
Češka, R.: Interna, 2015 (A)
Lochmannová, J.: Praktické využití antibiotik ve
vnitřním lékařství (A)
Marek, J.: Farmakoterapie vnitřních nemocí (A)
Topinková, E.: Geriatrie pro praxi (A)
Chrobák, L.: Propedeutika vnitřního lékařství (A)
Keil, R.: Vybrané kapitoly z gastroenterologie (A)
Drábek, J.: Vybrané kapitoly z hepatologie (A)
Schück, O.: Poruchy metabolizmu vody a
elektrolytů s klinickými případy (B)
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)
+Zima, T.: Laboratorní diagnostika (A)
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)
+Žižka, J.: Diagnostika syndromů a malformací (A)
+Lebl, J.: Kazuistiky z molekulární genetiky (A)
+Passarge, E.: Color atlas of genetics,2013(E),2007 (B)
(available as ebook)
+Collins, F.: Řeč života (B)
+Jorde, L. B.:Medical genetics: with student consult
online access. 2010
+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)
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)
+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)
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+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)
+Kohák, E.: Svoboda, svědomí, soužití : kap. 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)
+Kraus, H.: Kompendium očního lékařství (A)
+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.htm
+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 otorhinolaryngologii (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

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)
REHABILITACE (2LF104_8) (ZK):
+Bromley, I.: Tetraplegia and paraplegia:
Churchill Livingstone, 1998
+Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky
pre fyzioterapeutov (A)
*Haladová, E.: Vyšetřovací metody hybného syst. (A)
+Janda, V.: Funkční svalový test (A)
*Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální
medicíně (A)
*Liebenson, C.: Rehabilitation of the spine :
a practitioner's manual: Williams, 2007 (B)
*Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba
u chronické obstrukční plicní nemoci (B)
*Marek, J.: Propedeutika klinické medicíny (A)
+Morris, C. E.: Low back syndromes : integrated
clinical manag.: McGraw-Hill Medical, 2005
+Náhlovský, J.: Neurochirurgie (A)
*Poděbradský, J.: Fyzikální terapie I., II. (A)
+Strong, J.: Pain : a textbook for therapists :
Churchill Livingstone, 2002
+Velé, F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A)
+Vojta, V.: Vojtův princip (A)
*Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojen. věku (A)
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (2LF104_9) (ZK):
*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)

Povinná a doporučená literatura
na školní rok 2017/2018
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní
B…pouze do studovny

C…ke koupi v Lípové ulici – Zdravotnická literatura
D…vyjde během školního roku

E…prezenčně na klinice
*… povinná + … doporučená

STOMATOLOGIE (2LF104_10) (ZK):
*Dostálová, T.: Stomatologie. Grada, 2008 (A)
+Mazánek, J.: Stomatologie : minimum
pro praxi (A)
+Šedý, J.: Kompendium stomatologie I. (A)
+Šedý, J.: Kompendium stomatologie II.
+Weber, T.: Memorix zubního lékařství (A)
+Mazánek J.: Zubní lékařství : propedeutika (A)
+Seydlová, M.: Pedostomatologie : vybrané kap. (A)
+Ginzelová, K.: Dětské zubní lékařství :
stručný přehled v heslech
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 (B),(E)
+ literatura na internetových stránkách Kliniky
tělovýchovného lékařství
TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU
(2LF104_16):
*Šnajdauf, J.: Dětská traumatologie (A)
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ (2LF104_15)
(SRZ):
*Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi.
Díl I-IX (B),(E)
Dostupný z:
https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1
335.html
+Tyl, J.: Kapitoly ze sociální medicíny a
veřejného zdravotnictví (E)
+Stolínová, J.: Právní odpovědnost v med. (A), (E)
+Zavázalová, H.: Sociální lékařství a veřejné
zdravotnictví (E)
+Vondráček, L.: Zdravotnické právo (A),(E)
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), (e-prezenčka)
+Neuwirth,J.: Radiologické nálezy:jak je psát a
interpretovat (A), (C)

+Kočová,E.: HRCT u intersticiálních plicních procesů
v instruktivních kazuistikách
Odborné časopisy: Radiology, Radiographics a
European Radiology
*Digitální archiv snímků KZM Motol

