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Projekt Efektivní výuka na SZŠ 

Cíl projektu:  
 
• inovace výuky žáků SZŠ  

 
• vytvoření systému podpory výuky  

(s využitím ICT a moderní aplikace při zpracování medicínských 
obrazových informací) 

 

 

 



Příjemce a partneři 
Příjemce  
Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity 
(spolupráce s LF MU a PdF MU) 
 
 
Partneři 
3 brněnské střední zdravotnické školy 

– žáci partnerských SZŠ - 857 
– pedagogové partnerských SZŠ - 45  

 
 

Lékaři připravující databázi anonymizovaných  
obrazových studií s odborným popisem (MU). 
  

 



Dílčí cíle projektu  

• vzdělávání učitelů zapojených škol 
• vytvoření komplexních e-learningových 

materiálů pro výuku žáků 
• výuka žáků 

 
• vytvoření a využívání databáze medicínských 

obrazových studií špičkových pracovišť 
zdravotnických zařízení 

 

LMS Moodle 



Technologie 
 
• LMS Moodle 

 
• webový přístup k medicínským obrazovým studiím 

– odkazované z Moodlu 
 

• upravené DICOM kompatibilní prohlížecí stanice 
 

• (Google aplikace) 
 

 



Základ výstupu projektu 
Základem výstupu projektu je 5 e-learningových  
kurzů: 

 
• studijní materiály 
• zpětnovazební aktivity (procvičování, autotesty) 

• kazuistiky (PBL) 
• medicínská obrazová data 
• komunikační nástroje 

 
Spolupráce partnerských škol při vytváření  
obsahu kurzů. 

 



Průběžná podpora a kontrola 

• metodická 

• technická 

• odborná 

 

• diskuzní fóra ve všech fázích práce 

• kategorie v bance úloh 

• vzájemné pretestování učiteli 

 

 



Kazuistiky  - proces přípravy  

 

Příprava kazuistik: 

 

• modul slovník – příprava odborné zaměření  

• modul kniha – příprava konkrétního obsahu 

• modul přednáška – společné zpracování na seminářích 

 



Didaktický účel kazuistiky 

Kazuistika – výnosná výuková metoda 

 

Umožňuje: 

• lepší orientaci a přípravu na klinickou 
praxi  

 

• přípravu na spolupráci s nemocným  
v modelových situacích (různé tématické celky) 

 



Příprava kazuistika – metodické 
požadavky (1) 

Zaměření kazuistik na 3 oblasti:  

 

• identifikace onemocnění (problémů N) na základě 
anamnestických údajů  

 

• určení dalšího postupu péče na základě anamnestických 

údajů (ošetřovatelský plán) - také postupy dietoterapie a rehabilitace.  

 

• určení ošetřovatelských diagnóz 

 



Příprava kazuistika – metodické 
požadavky (2) 

• úkoly formulovat dle cíle 
výuky a úrovně studentů 

 

 

• nutná zpětná vazba  
u úkolů 

 

 

• cizí pojmy v zadání  
     – znovu vysvětlit  

v komentáři 
 

 

• počet úkolů v kazuistice by 
neměl přesáhnout 5 úkolů 
(5 větvení)  

 

• postoupit dále bude 
možné pouze po zadání 
správné odpovědi (dokud 
žák neodpoví správně, zůstává 
na místě) 

 

 



Příklad kazuistiky - anamnéza 



Kazuistika – obrazová studie 



Kazuistika – úloha 



Kazuistika – zpětná vazba 



Využití medicínských obrazových dat 
– přístup pro studenty 

• webový přístup k medicínským obrazovým 
studiím – odkazované z Moodlu 

 

• upravené DICOM kompatibilní prohlížecí 
stanice 

 

 

 



Využití obrazové studie v testu 



Webové rozhraní PACSu 



PACS – výuková studie 



PACS – strukturovaný report 



Kazuistika - přínos pro učitele 

• možnost prezentace reálných i virtuálních modelových 
situací  

• ověření mezipředmětových vazeb a logického 
uvažování studentů  

• ověření znalostí odborné terminologie 
(lékařské i ošetřovatelské)  

• ověření znalostí z odborných předmětů nejnižší úrovně 
(např. klinická propedeutika) v návaznosti na 
specializované předměty (vnitřní lékařství)  

• připravenost řešení problematických situací (PBL) 



Kazuistika - přínos pro studenta 

• ujasnění si potřeby propojení znalostí z různých 
předmětů  
 

• možnost představy reálné situace a vyvození 
závěrů  
 

• aplikace osvojeného v plánování péče – ověření 
schopností řešit problém 

 
• další…. 
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