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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.
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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.


