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Histologie a embryologie jako předmět 

Počet studentů (2013/2014): 

všeobecné  lékařství (VL) – 405 studentů (z toho 
50 jako opakovaný předmět) 

general medicine (VLA) – 150 studentů (20 - OP) 

zubní lékařství (ZL) –  82 studentů (8 - OP) 

dentistry (ZLA) – 17 studentů  (2 - OP)  

 



Proč něco nového? 

• vlastní zájem o embryologii 

• inspirace z webových stránek zahraničních 
lékařských fakult 

• „studujte, hledejte, porovnávejte, obdivujte“  
– vzbuzení zájmu o obor zejména u studentů 



Sady sklíček               
s embryologickým 

materiálem  
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Obrázky OlyVIA 

zdroj: 
http://www.olympus.cz/microscopy/en/microscopy/systems/virtual_slide_microscopy_1.jsp 

LF UP Olomouc 

LF UK 
Bratislava 



Data a data a data.. 



Servisní středisko pro e-learning 



Technické zpracování zakázky 
• dodané podklady – obrázky – byly lehce retušovány  
• technik vytvořil návrh rozhraní atlasu, diskutoval možnosti zobrazení a rozmístění 

prvků, do upraveného rozhraní byly dodány jednotlivé obrázky a popisky 
• technik sestavil procvičovací test 



Přístup na webové stránky 

Elportál MU ÚHE LF MU 



Přístup na webové stránky 

 

• http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js13/atlas
/web/index.html 

– novější verze publikace 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js13/atlas/web/index.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js13/atlas/web/index.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js13/atlas/web/index.html


Statistika přístupů na webové stránky 

• počet přístupů – starší verze publikace 6/2011 

–  3801 - ke dni 31.1.2014   

• počet přístupů – novější verze publikace 
6/2013 

–  938 - ke dni 31.1.2014 

 



 Ohlasy studentů – anonymní dotazník 
 ( 2. ročník, 11/2013 - studenti těsně před zkouškou z histologie a embryologie) 
 
 

Celkem:  52 respondentů  (3 studijní kroužky v rámci jednoho praktického 
cvičení) 
 
Multimediální učebnice – používáte ke studiu A/N 
Embryologický atlas - znáte/neznáte 
- používáte ke studiu A/N 
- pomohl Vám při studiu embryologie A/N 
 

Výsledky:  

 

multimediální učebnice N - nepoužívám pro výuku (někteří ani 
neznají) - 22 
multimediální učebnice A – 30 
  
embryologický atlas - neznám - 12 
embryologický atlas - znám - 40 
- používám ke studiu – 21 : 19 
- pomohl mi při studiu embryologie – 15  
  



• Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě 
embryologického interaktivního atlasu.  

 

• Děkuji Vám za pozornost. 


