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Lékařská mikrobiologie (všeobecné 

lékařství) a Lékařská orální 

mikrobiologie (zubní lékařství)
 Dvousemestrální kurs skládající se z přednášky a 

praktika. Oba obory mají českou i anglickou verzi

 Praktická část probíhá formou blended learningu, 

podmínkou zápočtu je kromě účasti a napsání 

závěrečného testu také průběžné vyplňování 

„kontrolních otázek“ (= selfesting)

 Veškerá organizace i podporav výuky probíhá 

v prostředí IS MUNI (plní i funkci LMS, 

obhospodařuje systém „e-techniků“, „is-techniků“ a 

„s-techniků“)



Studium lékařské mikrobiologie 

(Všeobecné lékařství) a lékařské 

orální mikrobiologie (Zubní 

lékařství) v angličtině a češtině
Velké množství 
dostupných materiálů 
v angličtině, různého 
rozsahu, úrovně a míry 
shody s „learning 
outcomes“ předmětu

Praktická část shodná 
s českojazyčnými 
studenty už kvůli přípravě 
cvičení

 Mnohem menší počet 
dostupných titulů 
v češtině, zato jde alespoň 
zčásti o tituly psané přímo 
učiteli předmětu, a tedy 
více „šité na míru“ 
potřebám konkrétního 
předmětu. Nicméně ani 
zde není shoda absolutní, 
zvláště v případě praktik



Studijní opory praktické části 

předmětu
Protokoly ke cvičením ke stažení

Studijní opory ve formě upravených 

proklikávacích prezentací

Kontrolní otázky pro vlastní kontrolu při 

samostudiu a zároveň pro kontrolu, že student 

pracuje, vytvořené v prostředí IS MUNI

Videa k některým tématům

Vše zasazeno v interaktivní osnově, členěné 

podle výukových týdnů („učitel tento týden 

doporučuje studovat…“)



Anglické vs. české verze
Od začátku jsme se snažili o to, aby obě jazykové 

mutace byly „zrcadlové“ – jednak z důvodu stejných 

témat a stejně připravených úkolů, ale především i 

proto, abychom studentům nabídli rovnocenné studijní 

opory v obou jazykových formách studia

Výjimky platí pro

– Téma „anglická terminologie v mikrobiologii“ – toto téma je 

z pochopitelných důvodů dostupné pouze v češtině

– Výjimečně jsou pouze v češtině některé slovní hříčky (i když 

se snažíme je převést) a některé „poznámky pod čarou“, 

které by hůře vybavené anglickojazyčné studenty mátly

– Pouze v češtině jsou zatím také některé tzv. bonusové 

materiály, které se dosud nestihly přeložit



Pouze 

v češtině

Na úvod: Bylo nevlídno, že by 
PSAE ven nevyhnal…

(PSAE – zkratka pro Pseudomonas aeruginosa)



Letošní novinky
 Důležité při přípravě e-learningových materiálů: 

neopomenout obsah pro formu. Proto letos 

probíhá úprava celého systému praktik ve 

prospěch klinické mikrobiologie (tedy to, co 

lékaři budou více potřebovat) včetně zahrnutí 

zárodků „problem based“ přístupu, i když 

omezeného na mikrobiologii. Samozřejmě i toto 

existuje zrcadlově v obou jazykových verzích

 Zároveň se snažíme alespoň v rámci ústavu 

zajistit recenzi materiálů – mají-li být 

považovány za oficiální, měly by být 

recenzované. (Do budoucna  Mefanet?)



Day 0. (specimen of stool)

Negative result is ready after 48 h

Positive in 72 h or more

selenit24hod

48hod

identification

Endo

EndoXLD

MAL

MCs KA

NaCl
CCDACIN

+72hod

42°C28°C

*If not written differently, culture runs at 
37 °C

Ukázka: Stool cultivation

Selenite, XLD, MAL – for salmonella

CIN – for yersinia

CCDA – for campylobacter

NaCl – for staphylococci

MCS – for some STEC strains

Endo – for various enterobacteria

KA – for some more bacteria



Ukázka interaktivní osnovy



Ukázka interaktivní osnovy



Kontrolní otázky – ukázka 1



Kontrolní otázky – ukázka 2



Výsledky kontrolních otázek

Jak je vidět, anglické verze využívají i čeští a slovenští studenti 

k procvičení mikrobiologie a zároveň angličtiny



Výsledky kontrolních otázek (2)



Plány do budoucna

 Vytvořit anglickou verzi i u drilových 

učebnic (paměťové učení typu „spaced 

repetition“)

 Doplnění anglických verzí i u 

chybějících bonusových materiálů

 Další aktualizace a větší důraz na 

„problem based learning“

Nové typy kontrolních otázek 

pro Zubní lékařství vytvořili 

univerzitní servisní technici 

s finanční podporou z ESF



Děkuji za pozornost


