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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.
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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.


