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E-learningová podpora bakalářského programu 
na VOŠZ Plzeň ve spolupráci s LF UK v Plzni
Květa Vachudová, Kateřina Sosnová, Michal Mertl
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni
 Blok IV | 20. 11. 2008 | 17.30 | sál A
Seznámení s e-learningovou podporou bakalářského programu na VOŠZ. Kurzy jsou 
připraveny pro výuku Anatomie, Mikrobiologie, Epidemiologie a Etiky. Ke každé lekci 
jsou vytvořeny testové otázky. Příspěvek seznamuje se strukturou kurzů, obsahem lek-
cí, problematikou používaného LMS, administrací systému. Řídícím systémem je iTutor 
a pro tvorbu kurzů byl použit Toolbook Instructor a CDS Publisher.

E-learning ve výuce jazyků na lékařské fakultě
Klára Hušková, Pavel Nečas, Žaneta Šlemarová
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
 Blok IV | 20. 11. 2008 | 17.45 | sál A
Autoři přednášky představí nový výukový materiál pro studenty Lékařské fakulty 
v Hradci Králové (UK v Praze). Jedná se o databázi MySQL k procvičování slovní zásoby 
latinské terminologie, odborné angličtiny, češtiny pro cizince a výhledově dalších před-
mětů. Databáze byla vytvořeba ve spolupráci s odborníky MFF UK v Praze.

Virtualizace a integrace v gridovém PACS systému
Tomáš Kulhánek, Milan Šárek
CESNET, z. s. p. o.
 Blok V | 20. 11. 2008 | 16.45 | sál C
V současné době jsou využívány PACS systémy v uzavřených systémech nemocnic, 
či s jistou mírou otevřenosti mezi nemocnicemi s klasickou strukturou centralizované-
ho úložiště dat a distribuovaného přístupu uživatelů (MeDiMed) nebo komunikačního 
centra s možností výměny dat mezi jednotlivými do jisté míry rovnocennými nemocnič-
ními systémy PACS (ePACS, Redimed). Prezentovaný pilotní projekt vytváří paralelu 
k projektu MediMed na bázi architektury orientované na služby, která sleduje možnost 
snadné integrace s existujícími systémy a aplikacemi. Použitý gridový systém Globus 
MEDICUS buduje datový grid pro výměnu medicínských obrázků ve formátu DICOM 
a poskytuje funkcionalitu běžnou pro systémy PACS. Principem je rovnoměrné využívá-
ní uzlů v gridu a dynamické vytváření virtuální kapacity pomocí virtualizační technolo-
gie XEN na nevyužité fyzické kapacitě v uzlech gridu.
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