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1. LMS 1. LMS --  UNIFORUNIFOR

(Garant: L. Špirudová)

rozvíjen Ústavem ošetřovatelství LF UP  
od roku 2003 v ošetřovatelských oborech

od r. 2005 – Unifor celouniverzitně
užívaná LMS platforma na UP

LMS systém pro distanční a komerční
výukové účely zatím nevyužíváme



Úvodní
 

stránka –
 

nová
 

verze (od r. 2008)



Komunikační

 
stránka LMS Unifor

 
–

 
nová

 
verze



Tutorský

 
přístup 



Studentský přístup



Struktura předmětů
 

v LMS Unifor

Předměty dle studijních plánů
(Anatomie, Biofyzika, Semináře k absolventským pracím, 
Konceptuální modely a teorie ošetřovatelství…)

Předměty – témata využitelná pro několik 
předmětů st. plánu či pro více st. oborů
(Sterilizace a dezinfekce,  Diabetologie, Akutní
lymfoblastická leukemie u dospělých, Komunikace v 
ošetřovatelství, Lékové formy a jejich využití…)



Předmět –
 

úvodní
 

stránka



Kapitola předmětu v LMS Unifor
 

šabloně



Předmět v Power
 

Pointové
 

podobě



Zkušební
 

testy -
 

ukázka



Úkoly pro studenty



Úkoly pro studenty



Využívání
 

LMS Unifor
 v ošetřovatelství

 
na LF UP:

Studijní distanční texty 
Studijní texty  (doc., Power Point)
Výukové fotoseriály
Video prezentace
Výstupy studentských ročníkových či semestrálních 
projektů
Zkušební testy
Úkoly (krátké, dlouhé)
Komunikace mezi studentem a učitelem

studentem a administrátorem
studentem a studentem



Využívání
 

LMS –
 

výběr z výročních statistik

2003 2004 2005 2006
(bez RP)

Zaregistrovaní
 

uživatelé 180 320 542 545

Disciplíny 16 35 47 52

Průměrná
 

délka připojení
 

měsíčně
 (v hodinách)
150 180 200 167

Průměrný počet přístupů
 

měsíčně 900 1 100 1 650 1373 

Autoři textů 8 8 15 22



2. LMS   2. LMS   eLearning-Assistant  
(Projekt (Projekt LeonardoLeonardo

 
dada

 
Vinci)Vinci)

(Garant: R. Halmo)

Mezinárodní E-learningový projekt v oblasti 
vzdělávání v ošetřovatelství (2005 - 2006)
Participace 14ti zemí EU, nositel projektu:             
FH Bielefeld, Německo 
Výuková strategie – výuka přes „situativní
problémy“ (tvorba scénářů – příběhy)
ÚOPA LF UP - vytvořeny a poskytnuty 2 moduly:  

-
 

Stomie
-

 
Transkulturní

 
ošetřovatelství



eLearning-Assistant
 

-
 

vstup



Přístup k českým materiálům projektu



Vedení
 

výuky v situacích 



Struktura situací
 

pro fázi samostudia

Situace obsahuje prvky: 

•podnět k
 

situaci
•společenský rámec situace 
•rámcové

 
podmínky jednání

• interakce 
•vědomosti a dovednosti 
•vzory jednání



Prvky situace se vztahují k pacientovi, jeho 
rodinným příslušníkům a všem členům 
zdravotnického týmu a tím pomáhají studentům 
nahlédnout problematiku z různých úhlů
pohledu. 

Cestu při studiu situace si každý student 
určuje sám, přičemž software   umožňuje 
vzájemné propojení jednotlivých situačních 
prvků.



Modul Stomie
 

–
 

materiály pro samostudium



Stomie
 

-
 

vstup studenta do výukové
 

situace (úvodní
 

prvky situace)



Silné
 

a slabé
 

stránky projektu 

Silné
 

stránky
Mezinárodní komunikační
prostředí
Dostupnost zahraničních 
výukových materiálů
Výuka v situacích je studenty 
velmi oblíbená
Teoretická výuka je 
bezprostředně aplikována do 
realistických situací praxe
Zpracovány i pracovní texty 
pro učitele a pro studenty
Srovnatelná úroveň znalostí
a dovedností v předmětech –
mobilita studentů

atd.

Slabé
 

stránky
Trvalá udržitelnost –
vlastnictví, financování a 
administrace LMS systému, 
autorská práva, aktualizace 
materiálů…
Náročné zacvičení pedagogů
Vysoká časová náročnost 
přípravy situací a pracovních 
textů
Nutnost všechny zahraniční
materiály korigovat a 
přizpůsobovat místní
legislativě a podmínkám
složitosti při užívání dvou 
rozdílných LMS systémů
Multi-jazykové prostředí –
vysoké náklady na překlady…



3. MoNet Web Client
 

-
 

výukový software

(Garant: P. Kudlová)

-
 

pro výuku plánů
 

ošetřovatelské
 

péče 
(zvládnutí

 
diagnostického algoritmu, plánování

 ošetřovatelské
 

péče a vedení
 

dokumentace v el. podobě)
Použit mezinárodní systém NANDA I a NANDA II
Na ÚOPA vytvořen datový model tzn. převedení

ošetřovatelského posuzování, diagnóz, plánů
a záznamů do podoby tabulek a jejich popisů
Problém: nejednoznačnost a neujasněnost odb. 
terminologie v ošetřovatelství – dosud se podařilo 
extrahovat přes 1 000 příznaků ošetřovatelských problémů
v českém jazyce.





Posouzení
 

stavu potřeb –
 

dle domén



Ukázka posuzovacích testů
 

a škál



Klasifikační
 

systém ošetřovatelských diagnóz dle NANDA II



                                             Doména X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                             Doména Y 
 

Ohodnocení 
stavu potřeb 

v každé 
doméně     

Oš. diagnóza 
Oš. diagnóza 
Oš. diagnóza 
Oš. diagnóza 

Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 

Oš. aktivity – intervence
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity – intervence
Oš. aktivity - intervence 

Oš. aktivity – intervence
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity - intervence 

Oš. aktivity – intervence
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity - intervence 

Oš. diagnóza 
Oš. diagnóza 
Oš. diagnóza 
Oš. diagnóza 

Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 
 
Cíl oš. péče 

Oš. aktivity – intervence
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity – intervence
Oš. aktivity - intervence 

Oš. aktivity - intervence 
Oš. aktivity – intervence
Oš aktivity - intervence

Tvorba plánů
 

ošetřovatelské
 

péče se softwarovou podporou



4. Evaluace výuky -  UDS

Univerzální
 

dotazníkový systém:  
od ledna 2006 do září 2006 - 1. testovací období

vytvořen pro všechny zdravotnické nelékařské obory                
a všechny předměty v jejich studijních plánech
Studenti: evaluace předmětů

(dotazník stejný pro všechny obory a  
předměty + volný komentář)
evaluace oboru

(dotazníky specifické
 

dle oborů
 

studia         
+ volný komentář)

Učitelé: anketa









Silné  a slabé  stránky UDS

Silné
 

stránky
Standardní prostředí evaluace 
napříč obory a ročníky studia
Efektivní vyhodnocování dat
Centrální administrace UDS
Snadná dostupnost výsledků
i retrospektivně
Anonymita a bezpečnost pro 
studenty
Volnost v přístupu k UDS
Časová neomezenost evaluace 
atd.

Slabé
 

stránky
Poměrně dlouhá doba 
implementace systému 
Nízká účast studentů
Potřeba neustálé motivace jak 
studentů, tak učitelů
Potřeba zacvičení
Profesionální administrace 
systému …



Závěr: problémy s e-learningem

Ekonomická náročnost                                           
(nutné pořizovací, rozvojové a udržovací investice 
do systému)
Právní problémy (autorská práva…) 
Odborné problémy (recenzování textů…)
Potřeba kontinuálního motivování a podpory 
uživatelů
Nutnost stálého proškolování uživatelů

(učitelů
 

i studentů)
Profesionální administrace systémů
Časově náročná příprava modulů a disciplín…



Cena ošetřovatelských              
e-learningových

 
opor od r. 2003 do r. 2007

Zdroje/     
rok:

2003 2004 2005 2006 2007

RP MŠMT 906
 

700 560
 

000 670
 

000 projekt 
nelékařů

 dotaci 
nezískal

o dotaci již

 nežádáno

z rozpočtu 
ÚOPA

- - - 90
 

000 90
 

000

Leonardo
 da

 
Vinci

- - 1 282
 

592 Kč -

Investice dosud vložené
 

do e-learningu
 

v
 

ošetřovatelských oborech:  

3 599 292
 

Kč



Závěr: výhody e-learningu

Vyšší komfort studia pro studenty všech forem 
studia
Atraktivní forma studia pro studenty
Větší komunikační prostor
Podpora a rozvoj PC gramotnosti                       
studentů i pedagogů
Aktuální texty a informace
Prostor pro rozvoj CŽV v oboru
Možnost komerčního využití…

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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