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Výuka první pomoci metodou e-learningu určená 
rodičům rizikových novorozenců
Radek Kaniok, Petra Veselá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 Blok IV | 20. 11. 2008 | 17.00 | sál A
Cílem naší práce bylo seznámit maminky nedonošených dětí se základy laické resuscita-
ce prostřednictvím kursu s pomocí multimediální presentace, která je široké veřejnosti 
dostupná i na internetu. Zaměřili jsme se především na postupy týkající se resuscitace 
dětí do 1 roku. Jedním z hlavních cílů bylo vedle získání teoretických znalostí i osvojení si 
dovedností. Cílová skupina (maminky nedonošených dětí) byla zvolena z důvodu častěj-
ších výskytů život ohrožujících komplikací u nedonošených dětí v prvních letech života. 
Lekce, trvající v průměru 40 minut, byla rozdělena do 3 základních částí: teoretického 
úvodu, názorné praktické ukázky a části, kde si mohly maminky na modelu vyzkoušet 
praktické dovednosti. Účastnice vyplnily dotazník, kde měly možnost ohodnotit prak-
tický přínos výuky pomocí skóre od 1 do 5. Tento dotazník bude podrobněji analyzován 
v průběhu přednášky. Souhrnně lze říci, že výuka první pomoci má vedle hlavního zá-
měru – zvládnutí základní techniky i aspekt psychologický.

Vyhodnocení efektivity využívání e-learningového 
kurzu při studiu ošetřovatelství z pohledu 
studentů (v letech 2006–2008)
Andrea Pokorná
Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Blok IV | 20. 11. 2008 | 17.15 | sál A
E-learningový kurz na podporu výuky předmětu ošetřovatelské postupy je na Katedře 
ošetřovatelství využíván od roku 2006 v prezenční i kombinované výuce studijního 
oboru všeobecná sestra (v roce 2006 v rámci pilotního projektu, regulérní podpora 
výuky od akademického roku 2006/2007). Zmiňovaný e-learningový kurz je souborem, 
který zahrnuje Blended learning (využívání multimediálních technologií pro vzdělávání 
ve třídách – clasroom teaching, self paced e-learning – vzdělávání se vlastním 
tempem); Learning Content management Systems (LCMSs; Web collaboration & Live 
e-Learning); Simulations, learning games, videos and storytelling umožňující učit se 
procesům a mezilidským vztahům (vzdělávací hry, videoukázky apod.) a také Training 
without trainers (úroveň 1) – knowledge sharing a nakonec Training without trainers 
(úroveň 2) – informal knowledge exchange. Všechny tyto charakteristické znaky 
jsou naplňovány a využívány v kurzu v odlišné míře. Sumativní evaluace proto byla 
naplánována tak, aby bylo možno zjistit, kterou ze součástí kurzu studenti preferují, jak 
využívají jednotlivé e-learningové nástroje implementované v kurzu a jakým směrem 
by tedy měla být v budoucnu zacílena další snaha tutora v kurzu pro vyšší atraktivitu 
učení pomocí e-learningu. Dlouhodobým cíle sumativní evaluace je motivace studentů 
k vytváření vlastních produktů pro využití ve výuce dalších ročníků.
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Live-přenosy operací v běžné výuce mediků LF
František Vaněk, Alois Martan
Všeobecná fakultni nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 Blok III | 20. 11. 2008 | 14.45 | sál A
Tento příspěvek se týká popisu technologie live-přenosů operačních zákroků pro potře-
by výuky mediků LF. Popis vychází z cca tříletého provozu na 1. LF UK. Postupně bude 
ukázán celý technologický řetězec od snímací kamery až po prezentační prostředí v po-
sluchárně, budou popsany různě hardware-varianty přenosové cesty a zmíněn rozsah 
aktuálně nabízených live-přenosů pro studenty 6. ročníku všeobecného lékařství. Pokud 
to technicko-provozní podmínky v prezentačním sále dovolí, bude živě předveden ná-
hled na probíhající operaci na gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN Praha 
resp. ukázány záznamy z operačního videoarchivu, na kterých bude zřejmá kvalita pře-
nosů.

Oftalmologické operace, teleprojekce
Svatopluk Synek
Klinika nemocí očních a optometrie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Blok III | 20. 11. 2008 | 15.00 | sál A
Možnost být účastníkem při unikátních mikrochirurgických zákrocích na oku přináší 
významné didaktické výhody. Svojí výbavou jsou ideálními přenosovými řetezci operač-
ní mikroskopy s koaxiálním osvětlením, videokamerami, archivačním zařízením a pá-
teřní nemocniční informační síť. Autor prezentuje zařízení operačních sálů, které umož-
ňuje sledování operačních zákroků jak na předním i zadním segmentu oka, archivaci, 
střih videomateriálu a vytváření multimediálních učebních textů.

Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní 
asistence
Blanka Trojanová, Radka Wilhelmová
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Blok IV | 20. 11. 2008 | 16.45 | sál A
Příspěvek se zabývá zkušenostmi a možnostmi využití metody evidence based medicine 
(medicíně založené na důkazech) ve výuce předmětů Porodní asistence, Ošetřovatelství 
v primární péči a Odborná praxe ve studijním oboru porodní asistentka na Masarykově 
univerzitě v Brně. Seznamuje s metodikou zavádění Evidence Based Medicine (dále jen 
EBM) do výuky, s přednostmi a překážkami metody, se způsobem získávání relevant-
ních informací. V závěru seznamuje s konkrétními situacemi, které studentky pomocí 
EBM řešily, a prezentuje jejich závěry a doporučení pro praxi.


