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Zapojení studentů do tvorby e-learningových 
materiálů pro lékařskou mikrobiologii
Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 Blok VIb | 21. 11. 2008 | 11.45 | sál A
Na Mikrobiologickém ústavu LF MU již několik let fungují vlastní e-learningové stránky 
(www.medmicro.info). Zároveň ústav využívá univerzitních e-learningových možnos-
tí, které mu dává informační systém Masarykovy univerzity. Pro oba zmíněné účely, ale 
zároveň i pro vytvoření interní ústavní databáze, je žádoucí vytvoření dostatečného po-
čtu obrazových materiálů, které je i tak stále nutno doplnit externími materiály zejména 
z WWW. Vzhledem k tomu, že pořizování těchto materiálů je časově náročné, rozhodli 
jsme se do něj zapojit studenty, kteří si tím zároveň splní studijní povinnost samostatné 
práce, kterou mají uloženu v rámci studia. Účast studentů se osvědčila a budeme v ní 
v dalších letech pokračovat a pověřovat studenty dalšími úkoly.

Implementácia portálu multimediálnej podpory 
výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ
Jaroslav Majerník, Mikuláš Pomfy, Žaneta Majerníková
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 Blok VII | 21. 11. 2008 | 9.15 | sál A
Autori v príspevku popisujú proces oživenia portálu LF UPJŠ, skúsenosti s jeho správou, 
odozvu zo strán pedagógov i študentov a naznačujú možné smery jeho ďalšieho rozvo-
ja. Poukazujú na problémy, ktoré bolo potrebné riešiť, ale aj na problémy ktoré doposiaľ 
vyriešené neboli. Jedná sa napr. o jednotnú autentifikáciu. Autori ďalej oceňujú prínosy 
portálového riešenia prezentovanej publikačnej platformy, ktorá umožňuje pedagógom 
zverejňovať ich elektronické diela a študentom uľahčuje prácu pri vyhľadávaní a získava-
ní výučbových materiálov. Taktiež je zdôraznená skutočnosť, že moderné IKT poskytujú 
množstvo príležitostí pre budovanie kvalitných elektronických vzdelávacích materiálov. 
Pedagógovia by ich preto mali aktívne využívať a motivovať tak študentov k efektívnej-
ším metódam získavania a prehlbovania teoretických i praktických poznatkov. V proce-
soch vzdelávania je preto potrebné napredovať a v maximálnej miere využívať možnosti, 
ktoré dnešní študenti dokážu veľmi efektívne používať.

Informačný portál pre študentov a pedagógov
Michal Makovník, Andrej Thurzo*, Veronika Hanúsková**, Ľudovít Gašpar,  
Ivan  Očadlík, Andrej Dukát
II. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Fakultná nemocnica s po-
liklinikou Bratislava; *Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta 
Univerzity Komenského a Onkologický ústav sv. Alžbety; **Klub počítačov a internetu, Bra-
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tislavský spolok medikov
 Blok VII | 21. 11. 2008 | 9.30 | sál A
Úvod Projekt BSM on-line vznikol v roku 2004 ako nasledovník starých web stránok 
Bratislavského spolku medikov. Je výsledkom potrieb študentov a pedagógov Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Ciele Cieľom projektu je digitali-
zovať infraštruktúru LF UK, zmeniť spôsoby výučby medicíny a vytvoriť podmienky pre 
výchovu nových počítačovo gramotných generácií lekárov. Dokázať, že presunom slu-
žieb na webovú platformu študenti aj fakulta získajú. Metódy BSM on-line používa PHP 
a MySQL, SSL protokol s vlastným certifikátom. Výsledky V súčasnosti má BSM on-line 
2442 zaregistrovaných užívateľov, 76873 príspevkov v diskusných fórach a zdieľa 1552 
súborov. Záver Počítačová zdatnosť nových prvákov je každý rok väčšia a po nastúpe-
ní na štúdium fungujúci informačný systém očakávajú. Projekt BSM on-line prešiel cez 
mnoho zmien a vylepšení, ale zachoval si tradičnú akademickú nezávislosť a slobodu 
prejavu. Dúfame, že budúcnosť mu prinesie viac spolupráce z vlastnou fakultou.

Doplnky e-learningového portálu: elektronické 
platby a identifikácia čipovými kartami ISIC/ITIC
Andrej Thurzo1, VeronikaHanúsková2, Michal Makovník3

1 Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenské-
ho a Onkologický ústav sv.Alžbety v Bratislave; 2 Klub počítačov a internetu, Bratislavský 
spolok medikov; 3 II. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Fakultná 
nemocnica s poliklinikou Bratislava
 Blok VII | 21. 11. 2008 | 9.45 | sál A
Článok popisuje dva konkrétne doplnky akademického on-line vzdelávacieho projektu 
medikov – projektu BSM ON-LINE (www.BSM.sk). Elektronické platby a čipová iden-
tifikácia študentov a pedagógov sú po prvom roku fungovania v praxi. Autori popisujú 
svoje doterajšie skúsenosti pri vývoji a implementácii týchto technológií ako aj ústreto-
vú spoluprácu so správcami centrálnej databázy osôb na rektoráte Univerzity Komen-
ského. Objasňujú motívy vývoja týchto prvkov ako aj nepredpokladané prínosy a ďalšie 
perspektívy oboch technológií. V závere článku uvádzajú ďalší nimi plánovaný vývoj ako 
elektronických platieb, tak aj bezkontaktnej identifikácie na základe čipov ISIC/ITIC ka-
riet. Zároveň ponúkajú možnosti jednoduchého využitia oboch technológií na úrovni 
základných administratívnych a vzdelávacích procesov na lekárskej fakulte. Klíčová slo-
va: elektronické platby, ISIC, ITIC, študentská identifikačná karta, čipová bezkontaktná 
identifikácia.


