
POZVÁNKA
Pod odbornou garancí České onkologické společnosti 
a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých 
onkologů

Vás zveme na videoseminář s názvem

1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

www.teoconsulting.cz/ZDROJE 

Videoseminář bude zpřístupněn v termínu:

Přednášející:
PhDr. Martina Machátová
Odbor informačních služeb, Moravská zemská knihovna v Brně

Program semináře:
Základy vyhledávání a zpracování rešerší (45 min)

Česká a slovenská databáze z oblasti medicíny (45 min)

Databáze PubMed a zahraniční další lékařské databáze (45 min)

Odborný garant semináře:
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP
Přednostka kliniky, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Akreditace ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Pořadatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Organizátor: T.E.O. Consulting s.r.o.

JAK SNADNO ZVLÁDNOUT A LEHCE 
SE ORIENTOVAT V ELEKTRONICKÝCH 
INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH PRO LÉKAŘE 
KROK ZA KROKEM

KVMO
Zdroje



Organizátor: 
T.E.O. Consulting s.r.o., IČ 287 46 1710 DIČ CZ28746171 
Kontakt: Nademlejnská 1986/12, 198 00 Praha 9

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NA PODZIM 2021
Na tento videoseminář budou navazovat regionální  
interaktivní semináře v Praze, Brně nebo Olomouci. 

Své dotazy pro přednášející můžete zasílat již nyní na info@teoconsulting.cz. 

Podmínkou účasti na regionálních semniářích je absolvování tohoto základního  
videosemináře.

Přednášející:
PhDr. Martina Machátová
Vystudovala obor vědecké informace a knihovnictví na Karlově univerzitě. Od r. 1989 pracuje v Moravské 
zemské knihovně v Brně, kde se věnovala převážně firemní literatuře, normám a patentům. V současné 
době se zabývá především zpracováním rešerší z oblasti přírodních věd, medicíny a techniky a vzděláváním 
uživatelů v  oblasti vyhledávání odborné literatury a  citací. Působí rovněž jako lektor v  prezenčních 
a e-learningových kurzech pro knihovníky a v kurzech základů vědecké práce organizované Sdružením 
moravských pracovišť AV ČR.

Anotace:
Na  semináři získáte nejprve přehled o  vyhledávacích nástrojích v  elektronických informačních zdrojích 
a  budete upozorněni na  problémy při formulaci dotazu v  databázích a  portálech. Poté se formou 
jednoduchých praktických ukázek seznámíte s databázemi a portály pro vyhledávání odborné literatury.

Registrace a přihlášení na seminář: www.teoconsulting.cz

Registrační poplatek:
Onkologové: ZDARMA | Studenti lékařské fakulty: ZDARMA | Pro ostatní účastníky: 350 Kč vč. DPH

Projekt „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“

Partner projektu 


