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Úvodem: Možnosti eÚvodem: Možnosti e--learningových learningových 

nástrojů  a platforem na LF MU Brnonástrojů  a platforem na LF MU Brno  
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Mikrobiologie 

Lék. fakulty 

MU Brno 

Další ústavy, 
katedry, 
kliniky 

LF MU Brno 

Mikrobiologie 

LF (ZSF…) Praha, 
Olomouc, Plzeň 
Bratislava, 
Martin… 

Další ústavy, 
katedry, kliniky 
LF (ZSF) Praha, 
Hradec, Košice, 
Ostrava… 

Jiné fakulty 
MU Brno (PřF, 
PedF a další) 

Jiné fakulty 
jiných vysokých 
škol v Česku a na 
Slovensku 

Portál LF MU 

Portál Mefanet IS MU, jeho Elportál a nástroje 



DRIL je jedním z nástrojů IS MUDRIL je jedním z nástrojů IS MU  



Co je to vlastně „Dril“?Co je to vlastně „Dril“?  
Opakování sOpakování s  prodlevami (spaced prodlevami (spaced 

repetition)repetition)  

Podstata drilového učení je založena na Podstata drilového učení je založena na 
poznatku zpoznatku z  psychologie učení, že určitý psychologie učení, že určitý 
fakt (otázku na kartiččce, např. slovíčko) fakt (otázku na kartiččce, např. slovíčko) 
si rychleji a kvalitněji zapamatujeme, si rychleji a kvalitněji zapamatujeme, 
pokud si ho připomínáme spíše méně pokud si ho připomínáme spíše méně 
často, ale po delší dobu (oproti často, ale po delší dobu (oproti 
masivnímu připomínání po krátkou dobu).masivnímu připomínání po krátkou dobu).  

  

Z nápovědy k „Drilu“ na IS MUZ nápovědy k „Drilu“ na IS MU  



Takto to Takto to 

fungujefunguje  

(obrázek (obrázek 

zz  nápovědy nápovědy 

na IS MU):na IS MU):  



Běžné využití utility DRIL: výuka Běžné využití utility DRIL: výuka 

jazyků (včetně odborného jazyka)jazyků (včetně odborného jazyka)  
Namátkou několik příkladů: 



Existují ale i nejazyková využitíExistují ale i nejazyková využití  
Opět namátkou několik příkladů: 



A co jsme zkusili u nás?A co jsme zkusili u nás?  

od roku 2009 

od roku 2011 

Máme celkem 425 studentů 
všeobecného a zubního lékařství 
dohromady (bez zahraničních) 



Proč infekce a jejich původciProč infekce a jejich původci  
 Jak se ukazuje, studenti mají často Jak se ukazuje, studenti mají často 

problémy tam, kde pro určitého mikroba problémy tam, kde pro určitého mikroba 
existuje jedna či více existuje jedna či více specifických (či specifických (či 
aspoň zčásti specifických) infekcíaspoň zčásti specifických) infekcí, , 
jejichž název jejichž název není přímo odvozen od není přímo odvozen od 
názvu mikrobanázvu mikroba  

 Příklady:Příklady:  Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes  ––  
angína, angína, Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes  ––  spála, spála, 
morbillivirus morbillivirus ––  spalničky apod.spalničky apod.  

 Oproti běžnému jazykovému využití je tu Oproti běžnému jazykovému využití je tu 
komplikovanější řešení, komplikovanější řešení, jak formulovat jak formulovat 
otázku ve vztahu k odpovědiotázku ve vztahu k odpovědi  



Odezva studentůOdezva studentů  

Anketa u Anketa u dvou seminárních skupin dvou seminárních skupin 
studentů 23. listopadu 2011studentů 23. listopadu 2011  

Výsledky jsou ovlivněny tím, že jde o Výsledky jsou ovlivněny tím, že jde o 
moje skupiny, jako autor obou „drilů“ moje skupiny, jako autor obou „drilů“ 
jsem ve svých skupinách systém jsem ve svých skupinách systém 
zvýšeně propagovalzvýšeně propagoval  

Anketa byla Anketa byla anonymníanonymní, nicméně lze , nicméně lze 
předpokládat, že studenti mohli mít předpokládat, že studenti mohli mít 
tendenci „dávat více jedniček“tendenci „dávat více jedniček“  



Jednotlivé odpovědiJednotlivé odpovědi  
S „drilem“ či podobnou metodou jsem S „drilem“ či podobnou metodou jsem 

se před mikrobiologiíse před mikrobiologií  

 Setkal(a) Setkal(a) ––  52 studentů52 studentů  

 Nesetkal(a) Nesetkal(a) ––  5 studentů5 studentů  

  

Komentář: Vysoké číslo mne Komentář: Vysoké číslo mne 
překvapilo. Zřejmě studenti s něčím překvapilo. Zřejmě studenti s něčím 
podobným pracují při výuce jazyků, ať podobným pracují při výuce jazyků, ať 
už v rámci školy či mimouž v rámci školy či mimo    



Další odpovědiDalší odpovědi  
Používám drilovou učebniciPoužívám drilovou učebnici  

 Vědecké názvy parazitů 5Vědecké názvy parazitů 5  

 Infekce a jejich původci 5Infekce a jejich původci 5  

 Obě učebnice 37Obě učebnice 37  

 Žádnou 7Žádnou 7  

 Zkoušel(a) jsem to, ale vzdal(a) Zkoušel(a) jsem to, ale vzdal(a) 
jsem to 3jsem to 3  

  

Je vidět, že propagace zabrala, účast je Je vidět, že propagace zabrala, účast je 
oproti celému ročníku nadprůměrnáoproti celému ročníku nadprůměrná  



Posouzení užitečnostiPosouzení užitečnosti  

ParazitiParaziti  
 Spíše/velmi Spíše/velmi 

užitečná 33užitečná 33  

 Málo užitečná 4Málo užitečná 4  

 Zbytečná 0Zbytečná 0  

 Nevím 3Nevím 3  

InfekceInfekce  
 Spíše/velmi Spíše/velmi 

užitečná 34užitečná 34  

 Málo užitečná 3Málo užitečná 3  

 Zbytečná 0Zbytečná 0  

 Nevím 1Nevím 1  

  



Celkové zhodnocení driluCelkové zhodnocení drilu  
Využití „Drilu“ v mikrobiologii považuji obecně za Využití „Drilu“ v mikrobiologii považuji obecně za   

 Dobrý nápad, který mi pomůže při učení Dobrý nápad, který mi pomůže při učení 
ke zkoušce ke zkoušce ––  4848  

 Zajímavou, ale spíše zbytečnou ptákovinu Zajímavou, ale spíše zbytečnou ptákovinu 
––  44  

 Zbytečnost, autor měl ten čas věnovat Zbytečnost, autor měl ten čas věnovat 
něčemu jinému něčemu jinému ––  00  

 Něco jiného Něco jiného ––  napište 3napište 3  (slovně: „nevím, do (slovně: „nevím, do 
jaké míry to pomůže“, „nápad dobrý, ale jaké míry to pomůže“, „nápad dobrý, ale 
nevyhovuje mi forma“, „nemohu posoudit“)nevyhovuje mi forma“, „nemohu posoudit“)  



Nápady studentůNápady studentů  
 Následovaly otázky „Následovaly otázky „Máte nějaký další Máte nějaký další 

nápad na drilovou učebnici nápad na drilovou učebnici 
vv  mikrobiologii?“mikrobiologii?“  a „a „Máte nějaké Máte nějaké 
další postřehy, poznámky, náměty další postřehy, poznámky, náměty 
kk  existujícím drilovým učebnicím či existujícím drilovým učebnicím či 
kk  drilu vdrilu v  mikrobiologii vůbec?“mikrobiologii vůbec?“  

 Potěšila mne spousta slovních odpovědí, Potěšila mne spousta slovních odpovědí, 
obsahujících zajímavé náměty obsahujících zajímavé náměty 
kk  zamyšlenízamyšlení  

 Některé směřovaly i mimo mikrobiologii Některé směřovaly i mimo mikrobiologii 
(např. nápad „využít i v patologii“)(např. nápad „využít i v patologii“)  



Konkrétní poznámky 1Konkrétní poznámky 1  
 Až při anketě jsem si uvědomil, že dril Až při anketě jsem si uvědomil, že dril 

je užitečný k procvičování, ale nejde je užitečný k procvičování, ale nejde 
o primární učenío primární učení..  

 Do budoucna bude zřejmě užitečné Do budoucna bude zřejmě užitečné 
nabídnout nejprve pojmy nabídnout nejprve pojmy 
zz  „učebnice“ ve formě tabulky„učebnice“ ve formě tabulky, aby , aby 
se studenti vůbec seznámili s tématemse studenti vůbec seznámili s tématem  

 Až Až ve druhé fázive druhé fázi  (za dva či tři týdny?) (za dva či tři týdny?) 
nabízet drilnabízet dril  

 Toto časování zřejmě Toto časování zřejmě nastavit do nastavit do 
interaktivní osnovyinteraktivní osnovy  



Konkrétní poznámky 2Konkrétní poznámky 2  

 Vyhodnotím také Vyhodnotím také další námětydalší náměty, , 
zejména na další drilové učebnice. zejména na další drilové učebnice. 
Nejčastěji zazníval požadavek na Nejčastěji zazníval požadavek na 
„drilování“ „drilování“ antibiotikantibiotik, ale i například , ale i například 
klasifikaci virů (RNA/DNA, klasifikaci virů (RNA/DNA, 
obalené/neobalené)obalené/neobalené)  

 Užitečné byly i jiné poznámky (Užitečné byly i jiné poznámky (dril dril 
ne, ale odpovědníky jsou užitečnéne, ale odpovědníky jsou užitečné))  



Co dál?Co dál?  
 Vytvořit Vytvořit nové drilové učebnicenové drilové učebnice  

 Vytvořit Vytvořit anglické verzeanglické verze  obou „drilových obou „drilových 
učebnic“ pro naše zahraniční studentyučebnic“ pro naše zahraniční studenty  

 Doplnit a upravitDoplnit a upravit  stávající „drilové stávající „drilové 
učebnice“učebnice“  

 Oba „drily“ nabídnout i Oba „drily“ nabídnout i ve formě ve formě 
přehledné tabulkypřehledné tabulky  (aby student věděl, (aby student věděl, 
co vůbec může v kartičkách očekávat)co vůbec může v kartičkách očekávat)  

 Zvážit úpravy k využití pro Zvážit úpravy k využití pro nelékařské nelékařské 
oboryobory  



Diskuse: Má paměťové učení Diskuse: Má paměťové učení 

místo na dnešní LF?místo na dnešní LF?  
 I dnešní student musí zvládnout I dnešní student musí zvládnout 

určité penzum znalostí.určité penzum znalostí.  Musí přece Musí přece 
často reagovat „ončasto reagovat „on--line“, když line“, když 
komunikuje s pacientem, a musí znát komunikuje s pacientem, a musí znát 
alespoň základní zatřídění pojmů alespoň základní zatřídění pojmů ––  
detaily si pak samozřejmě může najítdetaily si pak samozřejmě může najít  

 Předmětů,Předmětů,  ve kterých by podobné ve kterých by podobné 
systémy byly užitečné, je nejspíš i více, systémy byly užitečné, je nejspíš i více, 
zejména morfologické, ale možná i jinézejména morfologické, ale možná i jiné  



Tenhle doktor asi důvěru nezískáTenhle doktor asi důvěru nezíská  

  Paměťové učení Paměťové učení 

nemůžeme nemůžeme 
eliminovat. Zkusme eliminovat. Zkusme 
se tedy alespoň se tedy alespoň 
zamyslet nad jeho zamyslet nad jeho 
formami formami   

„Teď zrovna nevím, co máte za „Teď zrovna nevím, co máte za 
nemoc, ale když chvilku nemoc, ale když chvilku 
vydržíte, najdu si to na vydržíte, najdu si to na 
internetu…“internetu…“  



Dále k diskusiDále k diskusi  

 Možnost nabídnout jinam je omezenaMožnost nabídnout jinam je omezena  
tím, že „Dril“ v současnosti funguje pouze tím, že „Dril“ v současnosti funguje pouze 
v rámci IS MUv rámci IS MU  

 Do budoucnaDo budoucna  
•• Vytvořit podobný systém v rámci Mefanetu, Vytvořit podobný systém v rámci Mefanetu, 

aby mohl být sdílen fakultami?aby mohl být sdílen fakultami?  

  

  

Nebo si počkáme (utopická vize) až na eNebo si počkáme (utopická vize) až na e--
learningovou superplatformu společnou pro learningovou superplatformu společnou pro 
všechny fakulty všech českých a slovenských všechny fakulty všech českých a slovenských 
univerzit?univerzit?  



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost  

I toto je dril  – jde o opici 

druhu Mandrillus leucophaeus  

Zdroj obrázku: 
 
http://www.afrikaonline.
cz/view.php?cisloclanku=
2008011301 


