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spolupráce
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Autoři předkládají první kapitoly interaktivní učebnice neuroanatomie, určené studen-
tům všeobecného i zubního lékařství, výběrově i studentům bakalářských studijních 
oborů. Program si klade za cíl umožnit studentům přehledné opakování přednášené lát-
ky, srovnávání jednotlivých schémat s fotografiemi reálných preparátů. Program vzni-
ká za spolupráce anatomů (teoretické podklady, pečlivá preparace, fotodokumentace), 
neurologa (vymezení nezbytných znalostí) a programátorů. Opakovaně diskutovaným 
aspektem obdobných studijních materiálů je zda upřednostnit hloubku znalostí, nebo 
šířku vzájemných souvislostí.
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Interaktivní svalové tabulky jsou e-learningovou aplikací, která je volně dostupná na in-
ternetu. Tato aplikace slouží k výuce a testování nabytých znalostí z oblasti anatomie 
pohybového aparátu, se zacílením na svaly a kosti. Interaktivní svalové tabulky byly 
vytvořeny a jsou nadále spravovány studenty a absolventy fyzioterapie na FTVS UK 
pod odborným vedením MUDr. Jakuba Otáhala, Ph.D. Tabulky jsou primárně urče-
ny studentům i odborníkům ze zdravotnických oborů, spolu s dalším rozšiřováním by 
se aplikace měla stát přínosnou i dalším zájemcům o oblast anatomie a fyzioterapie, 
např. z řad pacientů, sportovců, umělců aj. Interaktivní svalové tabulky jsou dostupné  
na: http://www.physiotherapy.cz/im/.
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Fotografický interaktivní atlas člověka – 1. etapa – „Břicho a pánev“ představuje inter-
aktivní výukový program určený především pro studenty všeobecného a zubního lékař-
ství. Má posloužit při studiu topografické a dílem i systematické anatomie. Fotografie 
krajin břicha a jeho orgánů jsou doplněny popisy, součástí atlasu jsou i stručné dopro-
vodné texty sloužící k rychlému doplnění základních informací. Projekt je zaměřen tak, 
aby napomohl studentům při studiu a přípravě na zkoušku z anatomie. Může být jako 


