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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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Změna způsobu přípravy  
na praktika – MSL koncept e-learningu
Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Pavel Svoboda, Josef Hanuš, Jiří Záhora
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
 Blok VIb | 21. 11. 2008 | 11.15 | sál A
Díky moderní technologii se stává podstatně důležitější vědět, kde validní informaci na-
jít, než její pouhé memorování. Obzvláště časově vytížený nezkušený student prvního 
ročníku medicíny může v informační bouři dnešní doby velmi snadno ztratit správný 
směr. Role vysokoškolského učitele se mění. Více než kým jiným se zde stává průvod-
cem v moři informací. MSL (Multiple Step Learning) koncept e-learningu je snahou 
o vývoj strukturovaných podkladových materiálů k našim praktickým cvičením reflek-
tující předchozí znalosti studentů a s odkazy na kvalitní materiály směrující na správnou 
cestu. V právě probíhajícím pilotním projektu se snažíme zjistit, zda tato metoda povede 
k pozitivní odezvě ze strany studentů a zlepší jejich orientaci v probírané látce. Pilotní 
projekt je realizován v LMS Moodle, evaluace vlastního e-learningu probíhá na základě 
upravené metodiky eLSE a vlastní srovnání bude provedeno na základě porovnání řeše-
ní přesně definovaných otázek semestrálních testů mezi ročníky.

Teorie a praxe znovupoužitelnosti výukových 
objektů
Čestmír Štuka, Stanislav Štípek
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 Blok VIb | 21. 11. 2008 | 11.30 | sál A
Ukládání výukových materiálů v podobě znovupoužitelných výukových objektů (RLO) 
zvyšuje jejich hodnotu, dostupnost, ale i cenu. Znakem odlišujícím RLO od jiného výu-
kového objektu je členění, strukturovanost a popis pomocí metadat. Digitální knihov-
ny mohou při dodržení standardů interoperability své výukové objekty efektivně sdílet. 
Vznikají tak sítě, které umožňují současné vyhledávání, ale poskytují i sofistikovanější 
služby. Příkladem je API rozhraní pro Moodle, Word a PowerPoint, které umožňuje pří-
mou integraci výukových objektů do těchto aplikací. Při hledání v digitálních knihov-
nách zjistíme, že v oblasti medicíny je RLO objektů málo. Je tedy koncept znovupoužitel-
nosti v medicíně životaschopný? V praxi se znovuvyužití výukových objektů vyskytuje. 
Je to většinou vázáno na výukový obsah s vysokou přidanou hodnotou. Další cestou 
ke znovupoužitelnosti by mohlo být širší využití wiki, kde absence metadat je kompen-
zována vyhledáváním podle kontextu klíčových slov a flexibilitou.


