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Úvod: Rozsáhlý internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počátku ori-
entuje na interaktivní výuku akutní medicíny. Po získání ISSN 1803-179X se snažíme 
vytvořit moderní publikační portál orientovaný na problematiku akutní medicíny, kte-
rý usnadní i začínajícím autorům jejich nelehké začátky. Metodika: Při vývoji portálu 
AKUTNE.CZ využíváme v maximální možné míře volně dostupných technologií. Publi-
kační sekce bude obsahovat původní vědecké práce, souhrnné články a recenze z oblasti 
akutní medicíny. Materiály projdou standardním recenzním řízením. Výsledky: Na por-
tálu jsou vyvěšeny neustále aktualizované přednášky, interaktivním algoritmy a audio-
vizuální učební pomůcky. Zveřejněné pokyny pro autory a složení redakční rady splňují 
nejpřísnější publikační kritéria a zároveň jsou garancí dalšího úspěšného rozvoje. Závěr: 
Současným hlavním cílem našeho zavedeného portálu je rozšíření o publikační část. Zá-
rukou kvality jednotlivých publikačních aktivit bude redakční rada.
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Příspěvek přehledově popisuje nejpodstatnější části webcast e-learningového řešení pro-
jektu s názvem „E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF UP“ (http://
pfyziol.upol.cz/), které zahrnuje systém tvorby a správy vzdělávacích materiálů, mecha-
nismy e-learningové podpory prezenční, kombinované a distanční výuky a systém říze-
ní e-learningového workflow. Výslednou funkční podobou je veřejně přístupný webcast 
portál, jehož dominantní součástí jsou digitalizované video i audio záznamy přednášek, 
plně časově synchronizované s vícedruhovými médii - doplněné robustním vyhledáva-
cím a organizačním servisem. Prostředí je řešeno jako IPTV server-side (AJAX) apli-
kace pro Web 2.0 Záznamový streamovací proces probíhal také ve formě LIVE přenosů 
v reálném čase. Veškerá správa i komplexní operace jsou prováděny z prostředí webové-
ho prohlížeče. Prezentace jsou šiřitelné rovněž na CD, DVD nebo USB média. Projekt 
byl spolufinancován ESF EU a st. rozpočtem ČR.
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Souhrn: Autor představuje vlastní tvorbu multimediálního výukového CD Základy gy-
nekologické endoskopie. V metodice zdůrazňuje správný výběr nástrojů pro kompi-
laci CD, který umožňuje tuto tvorbu širokému portfoliu pedagogů v nízkonákladovém  
režimu. 
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního interaktivního nosiče dat, 
který by se zabýval problematikou endoskopických operací v gynekologii. Způsob řeše-
ní Operační výkony byly sestříhány na videosekvence délky 3–5 minut tak, aby názor-
ně ukázaly vlastní průběh operace. Součástí videoukázky je odborný komentář, který 
přibližuje klíčové momenty operace. Ke každé videosekvenci v interaktivní kompozici 
existuje přístupové tlačítko a vlastní videosekvence je spustitelná v režimu „FullScreen“. 
Veškerá obrazová dokumentace, která je obsažena v multimediálním interaktivním CD 
produktu je pořízena na gynekologické a porodnické klinice. V textových položkách jsou 
používány hypertextové odkazy k objasnění používaných pojmů.
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Kromě software, jakým je např. Moodle, je možno v e-learningu využívat i technologie 
wiki – např. MediaWiki, použitý v projektu Wikiverzita, zaměřeném na výzkum a vzdě-
lávání. Do jaké míry se vzdělávání v prostředí wiki podobá či liší od tradičního e-lear-
ningu? Např. tím, že zde nemáme od počátku přidělené role učitel a student. Množství 
učebního materiálu na Wikiverzitě vzniká tak, že student by se rád něco naučil, ale po-
třebné materiály ještě nejsou k disposici. Proto je nucen sám si začít shánět potřebné in-
formační zdroje a řešit řadu problémů, což průběžně dokumentuje a publikuje na Wiki-
verzitě. Později se najde někdo, kdo mu pomůže, a tak mohou vznikat i vztahy, podobné 
tradičním rolím. Některé lékařské fakulty zakládají vlastní wiki; neměli bychom ale své 
síly soustředit jen na ně a ignorovat takové všeobecně zaměřené projekty, jakými jsou 
např. projekty Wikimedia Foundation. Musíme zvážit, do jaké míry a co publikovat zde 
a co tam a zamyslet se nad společnou wiki-strategií.


