
Zdraví  

Cykly Z a J, letní semestr H/M  a dřívější cyklus P – duševní rozvoj a zdraví, 

letní semestr Zdravotnické minimum, Antropologie – vybrané kapitoly, Člověk 

a zdraví 

http://vademecum-zdravi.cz/ 

http://www.vitalia.cz/zdravi-a-medicina/ 

http://www.doktorka.cz   

www.ordinace.cz  

http://www.celostnimedicina.cz – informace o zdraví z pohledu celostní, 

přírodní medicíny 

http://www.vylectese.cz/ - alternativní medicína, přírodní léčba a domácí 

recepty… 

http://www.nazeleno.cz/bio/ 

http://www.dobrazona.cz 

http://www.mebio.cz/o-nas/ 

http://www.viscojis.cz/ - stránky Ministerstva zemědělství ke zdravé výživě, 

potravinách, rady nakupujícím 

http://www.chemievjidle.cz/ - web o zdraví, potravinách s „éčky“, zdravé 

recepty 

http://www.potravinynapranyri.cz  – web Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce a Ministerstva zemědělství, kde najdete seznam nebezpečných 

potravin. 

http://www.czfcdb.cz/ - web Centra pro složení potravin. Složení základních 

potravin vč. energetické hodnoty, zajímavostí je anglické a latinské 

pojmenování potraviny 

http://www.gurmanka.cz –  příjemný blog s dobrými recepty pro vaření 

http://www.cuketka.cz/ – blog se zajímavými nápady a recepty  

http://www.magazinzdravi.cz/ 

http://zdravi.idnes.cz 

http://www.electropiknik.cz/zena/ – zajímavé nejen pro ženy, návody na zdraví 

a jídlo 

http://vademecum-zdravi.cz/
http://www.vitalia.cz/zdravi-a-medicina/
http://www.doktorka.cz/
http://www.ordinace.cz/
http://www.celostnimedicina.cz/
http://www.vylectese.cz/
http://www.nazeleno.cz/bio/
http://www.dobrazona.cz/
http://www.mebio.cz/o-nas/
http://www.viscojis.cz/
http://www.chemievjidle.cz/
http://www.potravinynapranyri.cz/
http://www.czfcdb.cz/
http://www.gurmanka.cz/
http://www.cuketka.cz/
http://www.magazinzdravi.cz/
http://zdravi.idnes.cz/
http://www.electropiknik.cz/zena/


http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl 

http://www.asklepion.cz/ (hlavně estetická medicína, ale i mnoho zajímavého) 

http://www.osel.cz/ (e-learnig o přírodních vědách, mnoho informací o člověku, 

rubrika zdraví) 

http://www.svetsenioru.cz/katalog/zdravi 

http://zdravi.centrum.cz/ 

http://www.zdravi-cz.eu/ - internetový obchod 

http://www.medicina.cz/ - český zdravotnický portál 

http://www.medvik.cz 

Medicínská virtuální knihovna (pořádá Národní lékařská knihovna), 

Bibliographia Medica Čechoslovaca) 

Tato báze a další odkazy na medicínské zdroje jsou  na této adrese: 

http://www.utb.cz/knihovna/odkazy/medicina  

 

Databáze licencované UTB a přístupné přes Xerxes 

PubMed, BioMed Central Journals, MEDLINE (dostupná přes Web of Science) 

a další jako CINAHL with Full Text (zejména ošetřovatelství). Dále je to volně 

dostupná DIMDI Databeses s výběrem bází pro oblast medicíny 

 

Knihy v knihovně UTB 

KŘIVOHLAVÝ,J.: Psychologie zdraví 

15/KŘIVOHLAVÝ,J. 

VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie II: dospělost a stáří  

15/VÁGNEROVÁ,M. 

MLČÁK,Z.: Psychologie zdraví nemoci 

S15/MLČÁK,.Z. (pozor, hledat mezi skripty) 

ŘÍČAN, P.: Cesta životem 

15/ŘÍČAN,P.  (i starší vydání) 

VYMĚTAL. J.: Lékařská psychologie  

15/VYMĚTAL,J. 

http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl
http://www.asklepion.cz/
http://www.osel.cz/
http://www.svetsenioru.cz/katalog/zdravi
http://zdravi.centrum.cz/
http://www.zdravi-cz.eu/
http://www.medicina.cz/
http://www.medvik.cz/
http://www.utb.cz/knihovna/odkazy/medicina
http://portal.k.utb.cz/
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000025821
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000036054
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000061483
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000034259
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000023962


PRAŠKO,J: Psychické problémy u somaticky nemocných a základy lékařské 

psychologie 

15/PRAŠKO,J. 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.: Chování související se zdravím: determinanty, 

modely a konsekvence 

614/DOSEDLOVÁ,J. 

LÜTZ, Manfred. Kdo je tu vlastně blázen?: zábavný úvod do psychiatrie a 

psychoterapie 

616.89/LÜTZ,M 

DANZER, G.: Psychosomatika : celostný pohled na zdraví těla i duše  

61/DANZER,G. 

CABY, F.: Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou 

615.8/CABY,F. 

KEBZA. V.: Psychosociální determinanty zdraví 

61/KEBZA,V. 

BUCHTOVÁ, B. a kol.: Člověk - psychosomatická bytost: k problému lidské 

sebereflexe  

15/BUCHTOVÁ,B. 

KELEMAN, S.: Anatomie emocí 

15/KELEMAN,S. 

SÝKOROVÁ, D.: Autonomie ve stáří: kapitoly z gerontosociologie  

316/SÝKOROVÁ,D. 

HAŠKOVCOVÁ, H.: Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi 

364/HAŠKOVCOVÁ,H. 

JIRÁSKOVÁ, V.: Mezigenerační porozumění a komunikace 

316.4/.7/JIRÁSKOVÁ,V. 

BÁRTLOVÁ, S. – MATULAY, S.: Sociologie zdraví, nemoci a rodiny 

= Sociológia zdravia, choroby a rodiny 

316.3/BÁRTLOVÁ,S 

ROSLAWSKI, A.  Jak zůstat fit ve stáří: cvičení a pohybové hry pro seniory, 

zdravý životní styl ve stáří, pohyb v době nemoci 

61/ROSLAWSKI,A 

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Kontroverze v současné medicíně 

61/KONTROVERZE 

http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000059988
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000059988
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000088007
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000088033
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000088033
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000025826
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000076257&
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000034601
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000021979
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000021979
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000021099
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000033759
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000066448
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000036647
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000054280
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000054280
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000023597
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000023597
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087473


ROKYTA, Richard a Cyril HÖSCHL. To nejlepší ze současné české medicíny 

61/TO  (jen 3. patro) 

FRAŇKOVÁ, S.: Výživa a psychické zdraví 

61/FRAŇKOVÁ,S. (jen ve studovně 3. patro) 

PIŤHA, J. – POLEDNE, R.: Zdravá výživa pro každý den 

61/PIŤHA,J. 

KUSHI, M.: Výživou ke zdraví tělesnému, duševnímu a duchovnímu 

61/KUSHI,M. 

KOMPRDA, T: Výživou ke zdraví 

61/KOMPRDA,T 

MICHAELS, Jillian a Mariska van AALST. Ovládněte svůj metabolismus: 3 

tajemství stravy pro přirozené vyrovnání hladiny hormonů a svůdné a zdravé 

tělo! 

615.8/MICHAELS,J. (jen 3. patro) 

RUSSO, Ruthann. Syrová strava jako životní styl: filozofie a výživa na pozadí 

syrové a živé stravy 

Lamschová, P – Havlíček, P.: Jídlo jako životní styl, aneb 100 otázek a 

odpovědí a receptů 

Lamschová, P – Havlíček, P: Jídlo jako životní styl II. : 7 sekcí, 70 otázek a 70 

receptů 

Lamschová, P – Havlíček, P: Jídlo jako životní styl III., aneb Naučte se 

správně jíst 

641/LAMSCHOVÁ,P. 

FOŘT, P.: Nevíte, co jíte: jak vás klame potravinářský průmysl 

61/FOŘT,P. 

CARNEGIE, D.: Jak se zbavit starostí a začít žít 

15/CARNEGIE,D. 

CUDDY, : Tady a teď: jak si věřit, když na tom opravdu záleží 

316.4/.7/CUDDY,A. 

HLADKÝ, A.: Zdravotní aspekty zátěže a stresu 

S15/HLADKÝ,A.  (skriptum, jen ve studovně 3. patro) 

JOSHI, V.: Stres a zdraví 

15/JOSHI,V. 

LINN, D.: Trénink duše: za 28 dní objevíte své opravdové já!  

15/LINN,D. 

http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086701
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000035349
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000051677
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000027410
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000053406
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086453
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086453
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086453
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086456
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087289
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087289
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087290
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087290
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086404
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000086404
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000075892
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000023565
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000088492
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000020502
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000032933
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000036682


Domácí lékař [z anglického originálu přeložila Zuzana Jungwirthová] 

616/DOMÁCÍ (jen 3. patro) 

HAUSER, P.J.: Domácí lékař : nový velký průvodce [překlad Dagmar 

Kolínská] 

616/HAUSER,P.J (jen 3. patro) 

KOBROVÁ, J.:. Terapeutické využití tejpování 

616/KOBROVÁ,J. (jen 3. patro) 

KOBROVÁ, Jitka a Robert VÁLKA. Terapeutické využití kinesio tapu 

616/KOBROVÁ,J. 

BARTUŠEK, D: Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium 

fyzioterapie a léčebné rehabilitace 

S616/BARTUŠEK,D. - skriptum 

LUKÁŠ, K.: Chorobné znaky a příznaky : 76 vybraných znaků, příznaků a 

některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a 

epilogem  

616/LUKÁŠ,K. (jen 3. patro) 

LUKÁŠ,K.: Chorobné znaky a příznaky 2 : 35 vybraných znaků, příznaků a 

některých důležitých laboratorních ukazatelů v 32 kapitolách s prologem a 

epilogem  

616/LUKÁŠ,K. (jen 3. patro) 

COSTANDI, M.:  Lidský mozek: 50 myšlenek, které musíte znát 

61/CONSTANDI,M. 

BRAGDON, Allen D a David GAMON:  Nedovolte mozku stárnout. 

15/BRAGDON,A.D. 

CALLONE, Patricia R. Alzheimerova nemoc: 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe 

616/ALZHEIMEROVA 

REGNAULT, Mathilde. Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké 

nemocných. 

616/REGNAULT,M. (jen 3. patro) 

ŠVEJNOHA, J. Vítězové nad cukrovkou: historie léčení cukrovky v 10 

kapitolách 616/ŠVEJNOHA,J. 

BERNATOVÁ, E.: Příručka první pomoci pro celou rodinu 

616/BERNATOVÁ,E 

SCHAENZLER, N -  RIKER, U.: Malý lékařský lexikon 

616/SCHAENZLER,N. 

http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000063466
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000022319
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087861
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000087862
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000022206
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000060320
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000064367
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000075827
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000054267
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000060327
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000064469
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000064469
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000034387
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000034387
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000076552
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000076261


 

Elektronické knihy 

WATSON, R. R. (ed).: Complementary and alternative therapies in the aging 

population [elektronický zdroj]  přístupný plný text: 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123742285 

Baťova nemocnice ve Zlíně 1927-2002 (koordinoval Jiří Bakala) 

http://www.kntb.cz/userfiles/historie_Batovy_nemocnice.pdf 
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