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sk. 2 – 72; sk. 3 – 71. Průměrný čas: sk. 1 – 73 s, sk. 2 – 195 s, sk. 3 – 221 s. Prům. část 
preparátu při zvětšení 10–20: sk. 1 – 18,2 %, sk. 2 – 30,8 %, sk. 3 – 34,5 %. Prům. část 
preparátu při zvětšení > 20: sk. 1 – 6,1 %, sk. 2 – 8,6 %, sk. 3 – 7,6 %. Závěr: Lékařům 
stačí kratší doba a menší plocha k určení diagnozy, přesnost je vyšší než u studentů. Pře-
kvapivá je absence rozdílu mezi studenty 3. a 4. ročníku (vyjma času potřebeného k ur-
čení diagnozy). K diagnóze postačuje 10–20 zvětšení.

Multimediální aplikace na LF UK v Plzni,  
využití Adobe Presenteru
Lukáš Bolek, Miloš Dvořák, Tomáš Junek, Míka P., Martin Navrátil
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
 Blok VIa | 20. 11. 2008 | 18.45 | sál A
Prostý text již dnes nestačí! Multimediální učební pomůcky jsou významným nástrojem 
vzdělávání. Umožňují studentům konstruktivistický přístup ke vzdělávání a tím výrazně 
napomáhají hlubšímu pochopení, analýze, utřídění a posléze interpretaci dané proble-
matiky. Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky je od roku 2004 hlavním koordi-
nátorem při zavádění a rozvoji e-learningu na LF v Plzni. Zajišťuje pro teoretické ústavy 
a klinická pracoviště technickou podporu a konzultační činnost při vytváření elektronic-
kých studijních materiálů a multimediálních učebních pomůcek. Předkládaný příspěvek 
seznamuje s tím, co v rámci našeho pracoviště vzniklo přímo, nebo na čem jsme se po-
díleli jako spoluautoři, a co naše fakulta nabízí v této oblasti pro portál Mefanet. V sou-
časné době na naší fakultě seznamujeme akademické pracovníky s možnostmi aplikace 
Adobe Presenter. Jde o nadstavbu populárního MS PowerPointu, s jejíž pomocí lze vy-
tvářet efektní multimediální prezentace včetně napojení na LMS.

Modifikace metodiky eLSE pro evaluaci  
MSL e-learningu
Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Pavel Svoboda, Josef Hanuš, Jiří Záhora
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
 Blok VIb | 21. 11. 2008 | 11.00 | sál A
Našim cílem je vytvořit metodu MSL a v ní podkladové kurzy k praktickým cvičením, 
probíhajícím na našem ústavu. U těchto kurzů však potřebujeme posoudit jejich kva-
litu, aby zbytečně nedegradovali celou metodu. Existuje celá řada metodik pro evalu-
aci e-learningových materiálů. Z našeho hlediska je nejvýhodnější zavedená metodika 
eLSE. Tuto metodiku jsme však museli upravit pro naše potřeby. Její nespornou výho-
dou je kombinace expertního hodnocení s hodnocením uživatelským v jednom kroku 
formou předdefinovaných hodnotících úloh.
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uplatnění staré krédo Jana Amose Komenského „Schola Ludus“ (škola hrou). Spojení 
multimediálního prostředí se simulačními modely studentům umožňuje pomocí expe-
rimentů se simulačním modelem názorně prozkoumat vykládaný problém ve virtuální 
realitě a přináší zcela nové možnosti pro vysvětlování složitých problémů. Interaktivní 
Atlas fyziologie a patofyziologie je koncipovaný jako multimediální výuková pomůcka, 
která názornou cestou prostřednictvím internetu s využitím simulačních modelů by 
měla pomoci vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů, příčiny a projevy je-
jich poruch – viz http://physiome.cz/atlas. Autory používaná metodologie je stručně po-
psána v http://www.physiome.cz/atlas/info/01/index.htm.

E-learningové strategie v edukaci  
nemocných – metodická doporučení
Andrea Pokorná
Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Blok VIa | 20. 11. 2008 | 18.15 | sál A
Zdravotnická a medicínská informatika se progresivně rozvíjí. Stoupá potřeba využí-
vání moderních informačních technologií v medicíně a zdravotní péči spolu s nutnos-
tí odpovídající přípravy klinických profesionálů nového tisíciletí a nových léčebných  
a terapeutických postupů. Počítače jsou ve zdravotní péči používány při diagnostickém 
a terapeutickém procesu, ale také jako prostředek k uchovávání a předávání informací 
a dat o nemocném. Jejich využití je však mnohem širší (při vyhodnocení kvality péče, 
podpoře při rozhodování v péči jako zdroj validních informací z minulosti, plánování 
a managementu péče a mají významnou úlohu ve zdravotnickém výzkumu. Práce s daty, 
jejich kritická analýza a interpretace představuje také velmi podstatnou součást vzdělá-
vání zdravotnických odborníků. Příspěvek shrnuje nejen možnosti využívání multime-
diální podpory edukace nemocných, ale zmiňuje také případná rizika online edukace pa-
cientů ve vztahu k následné compliance nemocných a věrohodnosti zdrojů.

Hodnocení množství obrazových informací 
potřebných při histopatologické diagnostice
Aleš Ryška, Tomáš Rozkoš 
Fingerlandův ústav patologie, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové,  
Univerzita Karlova v Praze
 Blok VIa | 20. 11. 2008 | 18.30 | sál A
Bylo měřeno množství informací při histopatologické diagnostice a srovnávána úspěš-
nost mezi studenty před a rok po zkoušce z patologie. Studie proběhla na virtuálních 
preparátech na 3 skupinách – 10 patologů (sk. 1), 10 studentů 3. roč. (sk. 2) a 10 studen-
tů 4. roč. (sk. 3). Každý prohlédl 12 preparátů, měřil se čas prohlížení, oblast preparátu 
při zvětšení 10–20 a oblast při zvětšení > 20. Počítačovou analýzou obrazu bylo zhod-
noceno % plochy při daných zvětšeních. Počet správných diagnoz (ze 120): sk. 1 – 110; 
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sk. 2 – 72; sk. 3 – 71. Průměrný čas: sk. 1 – 73 s, sk. 2 – 195 s, sk. 3 – 221 s. Prům. část 
preparátu při zvětšení 10–20: sk. 1 – 18,2 %, sk. 2 – 30,8 %, sk. 3 – 34,5 %. Prům. část 
preparátu při zvětšení > 20: sk. 1 – 6,1 %, sk. 2 – 8,6 %, sk. 3 – 7,6 %. Závěr: Lékařům 
stačí kratší doba a menší plocha k určení diagnozy, přesnost je vyšší než u studentů. Pře-
kvapivá je absence rozdílu mezi studenty 3. a 4. ročníku (vyjma času potřebeného k ur-
čení diagnozy). K diagnóze postačuje 10–20 zvětšení.

Multimediální aplikace na LF UK v Plzni,  
využití Adobe Presenteru
Lukáš Bolek, Miloš Dvořák, Tomáš Junek, Míka P., Martin Navrátil
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
 Blok VIa | 20. 11. 2008 | 18.45 | sál A
Prostý text již dnes nestačí! Multimediální učební pomůcky jsou významným nástrojem 
vzdělávání. Umožňují studentům konstruktivistický přístup ke vzdělávání a tím výrazně 
napomáhají hlubšímu pochopení, analýze, utřídění a posléze interpretaci dané proble-
matiky. Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky je od roku 2004 hlavním koordi-
nátorem při zavádění a rozvoji e-learningu na LF v Plzni. Zajišťuje pro teoretické ústavy 
a klinická pracoviště technickou podporu a konzultační činnost při vytváření elektronic-
kých studijních materiálů a multimediálních učebních pomůcek. Předkládaný příspěvek 
seznamuje s tím, co v rámci našeho pracoviště vzniklo přímo, nebo na čem jsme se po-
díleli jako spoluautoři, a co naše fakulta nabízí v této oblasti pro portál Mefanet. V sou-
časné době na naší fakultě seznamujeme akademické pracovníky s možnostmi aplikace 
Adobe Presenter. Jde o nadstavbu populárního MS PowerPointu, s jejíž pomocí lze vy-
tvářet efektní multimediální prezentace včetně napojení na LMS.

Modifikace metodiky eLSE pro evaluaci  
MSL e-learningu
Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Pavel Svoboda, Josef Hanuš, Jiří Záhora
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
 Blok VIb | 21. 11. 2008 | 11.00 | sál A
Našim cílem je vytvořit metodu MSL a v ní podkladové kurzy k praktickým cvičením, 
probíhajícím na našem ústavu. U těchto kurzů však potřebujeme posoudit jejich kva-
litu, aby zbytečně nedegradovali celou metodu. Existuje celá řada metodik pro evalu-
aci e-learningových materiálů. Z našeho hlediska je nejvýhodnější zavedená metodika 
eLSE. Tuto metodiku jsme však museli upravit pro naše potřeby. Její nespornou výho-
dou je kombinace expertního hodnocení s hodnocením uživatelským v jednom kroku 
formou předdefinovaných hodnotících úloh.


