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Obecná předsevzetí na r.2009…

Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů
Vzbudit zájem studentů o portál MEFANET
Vybudovat technické zázemí pro pomoc 
tvůrcům
Přesvědčit vedení fakulty o smyslu a 
podpoře projektu MEFANET
Zajistit administraci portálu
Ustavit Ediční komisi pro e-díla
Podporovat tvorbu elektronických mat.



Splněno…

• Realizovány osvětové a instruktážní kurzy

• Ustavena Ediční Komise pro elektronické 
výukové materiály (schválena pravidla 
fungování e-EK, Rada garantů/recenzentů ??)

• Vedení fakulty podporuje MEFANET

• e-kurz z Biofyziky a Nukl. medicíny v AJ

• katalog přístrojové techniky Stomatologické 
kliniky (nedok.)



Splněno…

• multimediální podpora ke státní zkoušce z 
Ortopedie 

• interaktivní kazuistiky z Ortopedie 

• 5 seminářů z Ortopedie v multim. formě

• videozáznamy 3 operací z Ortopedie 

• videozáznamy 3 VIP přednášek z Ortopedie



Splněno…

• E-learningový kurz „Nástroje“ pro obor 
Dentální hygienistka – v procesu, 80% hotovo

• Hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe

E-learningový kurz „Normální, topografická a 
klinická anatomie dýchací soustavy“ – 80%

E-learningového kurzu “Normální, topografická 
a klinická anatomie trávicí soustavy“ – 80%









Hotové filmy

Osteosyntéza zlomeniny pánve a 
acetabula
Osteosyntéza zlomeniny hlezna
Všechna videa z ortopedické konference



Způsoby sterilizace a její kontroly, 
způsoby vyššího stupně desinfekce, 
způsoby dezinfekce a její kontroly

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 
Sb.,kterou se upravují podmínky předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
hygienické požadavky na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče



Hygiena v zubním
lékařství

Legislativní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve všech oborech 
zubního lékařství v souladu s požadavky Hlavního hygienika ČR.

Autor:  doc. MUDr. Eva Gojišová, 3.LF UK Praha
Technická podpora: AVC 3.LF UK Praha – J.Roneš, E.Kvašňák

Vytvořeno v rámci CRP MEFANET 2009



Vytvořeno mimo původního plánu: 

E-kurz „Biochemie pro bakaláře
(viz následující obrázky)



ENZYMY



TRÁVENÍ A METABOLISMUS LIPIDů



TRÁVENÍ PROTEINů A 
METABOLISMUS AMINOKYSELIN 



TRÁVENÍ A METABOLISMUS 
SACHARIDů



Plán na r. 2010

Videozáznamy 3 operací oboru popálenin 
s českým a anglickým komentářem

E-learningový kurz popálenin v ČJ a AJ

Databáze interaktivních kazuistik z popálenin 
v ČJ a AJ 

Multimediální podpory ke zkoušce  z popálenin 
v ČJ a AJ



Plán na r. 2010

Kapitola popálenin ve wikiskriptech v ČJ a AJ 
(spolupráce s 1.LF UK)

Videozáznamy 5 rozhovorů s pacienty
Psychiatrické kliniky 3.LF UK

6 videozáznamů / popisy Psychopatologií 

Interaktivní výuková pomůcka Atlas funkční 
anatomie kosterní soustavy

E-learningový kurz Anatomie vylučovací 
soustavy



Plán na r. 2010

3 operace z kardiochirurgie (bypass, chlopenní 
vady, transplantace srdce)

Multimediální distanční komponenta 1-
semestrálního kurzu Základy ošetřování –
ošetřovatelské postupy v ČJ 

Testy z „Kardiologie a ošetřovatelské postupy“

Videozáznamy nejčastějších vyšetřovacích 
metod oboru nukleární medicína s  českým a 
anglickým komentářem



Plán na r. 2010

E-learningový kurz Obecná biologie a genetika 
v ČJ a AJ

4 e-learningové kurzy "Základy 
Radiodiagnostiky" v ČJ a AJ

5 volitelných seminářů z "Radiodiagnostiky" v 
multimediální formě 

Katalog přístrojové zobrazovací techniky na 
Radiodiagnostické klinice 



Plán na r. 2010

Videozáznamy 3 VIP přednášek z Rehabilitační 
a fyzikální medicíny

E-kurz "Chirurgie a traumatologie" pro Mgr. a 
Bac. studium v ČJ a AJ

E-kurz „Zdravotnická technika pro bakaláře“

Katalogu metod a přístrojů zdravotnické 
techniky – část EKG a Spirometrie



Plán na r. 2010

Opakovaná školení učitelů 3.LF UK v práci s 
LMS Moodle

E-learningový kurz Zdravotnické právo v ČJ a 
AJ zahrnující databázi právních předpisů, 
kazuistik a často kladených otázek

Audiovizuální výukový programu o působení 
hluku na zdraví 



Děkuji za pozornost

RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.
(eugen.kvasnak@lf3.cuni.cz)
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