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Virtuální pacient

• Standardizován

• Pomůcky pro kazuisticky orientovanou výuku

• Desítky implementací celosvětově

• Jednoduché lineární prezentace kazuistik

• Lineární či rozvětvené multimediální

– Interaktivní scénáře SEPSIS-Q

– Rozhodovací algoritmy AKUTNĚ.CZ

• Second Life



Interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 

• Recenzované

• Součást PBL lekcí

• Diskutován každý uzel

– Správná

– Nesprávné!!



Klinické scénáře SEPSIS-Q



Simulátor

• Jednoduché mechanické 
simulátory

– Kanylace, intubace apod.

• Komplexní pacientské 
simulátory

• Simulátory obsahující 
fyziologický model 



Simulovaný pacient

• Nacvičené 

• Herci či poučení dobrovolníci

• Maskování

• Cvičení

• Jednorázové akce



Co mají společného?



NENÍ VYUŽIT JEJICH POTENCIÁL



Problem Based Learning

• Vhodná prezentace úvodního klinického 
materiálu – domácí příprava témat

• Založeno na:

– Týmové práci a spolupráci

– Vedení skupiny

– Poslouchání a zaznamenávání

– Respekt k názoru kolegy

– Samostudium a využívání zdrojů

– Kritické vyhodnocení zdrojů (literatura, internet)

– Prezentace a zdokonalování v prezentačních 
dovednostech



Team Based Learning

• Speciální forma kolektivní výuky

– Kombinuje individuální práci a týmovou spolupráci

– Okamžitá zpětná vazba vytváří motivační prostředí 
pro další zlepšování v rámci vzájemné diskuze 

– Vytváří prostředí pro domácí přípravu

• Očekávané posuny

– Posunuje studenta od „znát“ k „umět aplikovat“

– Učitel není sólistou, ale nápovědou (divadlo)

– Student se stává aktivnějším

– Za výsledek vzdělávání odpovědný student



Flipping the Classroom

• backwards classroom, reverse instruction, flipping the classroom and 
reverse teaching

• Samostudium tématu s předpřipraveným materiálem 
ve třídě

• Následuje řešení problému či praktická část

– Studenti si pomáhají navzájem, diskutují, kladou otázky 
navzájem

• Učitel se zapojuje teprve v průběhu řešení problému 
či v rámci praktické části, klade otázky

• Doplňkové techniky 

– Rozdílné instrukce

– Project-based learning



Implementace

• Všeobecné 
lékařství

• Zubní lékařství

• Ošetřovatelství

• Porodní 
asistence

Štourač P., Harazim H., Schwarz D., et Al. AKUTNE.CZ 

algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for

problem based learning sessions in medical education. 

MEFANET Journal 2013; 1(2).



Evaluace

• 35 studentů po absolvování předmětu 
Anesteziologie

• 100% response rate

• Nepoužívají v přípravě ke zkoušce



VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ
22. 11. 2014, BRNO

… sejdeme se na AKUTNĚ.CZ…


