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MASARYKOVA

UNIVERZITA

Předmluva
..

S e-learningem se na Masarykově univerzitě dnes už setkává téměř každý student. Představuje pře-
devším elektronickou podporu kontaktní výuky, ale nachází svoji roli i v plně online kurzech. A tak
výuku na naší univerzitě dnes zkvalitňují a zefektivňují moderní multimediální učebnice nebo inter-
aktivní pomůcky.

Těší mne, že vznikl Katalog e-learningu, který umožní nahlédnout na kreativní a didaktické me-
tody využívání moderních informačních technologií v různých předmětech vyučovaných napříč ce-
lou Masarykovou univerzitou. Naleznete zde působivé výsledky prezentující práci našich učitelů
a spolupráci s našimi informatiky, můžete objevit tipy na využívání multimédií ve výuce, osvědčené
postupy online spolupráce se studenty i nekonvenční přístupy v testování.

Jsme rádi, že jsme přítomni při rozvoji e-learningu na Masarykově univerzitě, ať už tím, že již od roku
2004 vyvíjíme a integrujeme e-learningové nástroje přímo do studijního Informačního systému MU,
nebo tím, že poskytujeme běžnou i specializovanou podporu právě při tvorbě těchto výjimečných
učebních materiálů pro výuku.

Chtěli bychom, aby katalog byl pro Vás místem plným inspirace a nápadů.

za Vývojový tým IS MU
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
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Chirurgie III - cvičení
..MUDr. Ivan Justan, Ph.D. ..MUDr. Vítězslav Vít ..prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

..MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. ..doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. ..MUDr. Aleš Čermák, Ph.D. …

http://elportal.cz/katalog/LF/VLCH9X33c
..

V předmětu mají studenti k dispozici množství materiálů
v online podobě. Ve studijní složce v ISu si mohou spus-
tit laparoskopické záznamy z operací, přečíst doprovodný
studijní text a složité postupy mají znázorněné pomocí
schémat. Některé vybrané zákroky a postupy v oblasti chi-
rurgie ruky jsou zpracovány pomocí zjednodušených ani-

mací. Studenti na animaci vidí základní prvky, postup ve
zjednodušené podobě i naznačení stehů. V oblasti chirur-
gie ruky je zařazen algoritmus chirurgické péče o tetra-
plegického pacienta. Jedná se o interaktivního průvodce,
který pomáhá při volbě rekonstrukčního výkonu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace umožňují vidět zjednodušeně zákrok z různých po-
hledů

.
.

Interaktivní průvodce správnou volbou rekonstrukčního řešení
úchopu ruky s přihlédnutím k úrovni míšního poškození

.
.

Ve studijních materiálech v ISu jsou studentům dostupné texty
se schématy a videoáznamy operací

.
.

Animace jsou doplněny o stručné popisky
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Histologie a embryologie II - cvičení
..MUDr. Jana Dumková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLHE0322c
..

Studenti mají k dispozici unikátní embryologické prepa-
ráty ve vysokém rozlišení v on-line elektronickém atlase,
který vznikl ve spolupráci s techniky ISu. Mohou si přepí-
nat mezi zobrazením důležitých popisků a mezi samot-
nými popisky i vyhledávat. K dispozici mají především
preparáty lidského embrya, u některých systémů jsou pro
srovnání vybrány preparáty některých savců.

Aby si studenti lépe osvojili základy mikroskopické dia-
gnostiky tkání, mají u jednotlivých preparátů i tzv. režim
”Vyzkoušejte se”. Zobrazí se jim otazník přímo v prepa-
rátu a z nabídky možných částí vybírají tu, která to je.
K rychlému zopakování základní terminologie z embryolo-
gie slouží interaktivní testy, kde studenti doplňují správné
termíny do volných míst v textu. K dispozici mají i nápo-
vědu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti mají k dispozici velké množství přehledně uspořáda-
ných preparátů

.
.

V preparátu se studenti posunují tahem myši nebo klikáním na
zmenšený náhled vpravo nahoře

.
.

Režim ”Vyzkoušejte se” testuje studenty z mikroskopické di-
agnostiky tkání

.
.

K rychlému zopakování základní terminologie z embryologie
slouží interaktivní testy
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Získávání vědeckých informací-e-learning
..Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. ..Mgr. Petr Sejk

http://elportal.cz/katalog/LF/DSVIz01e
..

Jedná se o plně e-learningový kurz pro doktorandy LF za-
měřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz
je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní os-
novy členěné do tematických podosnov, které obsahují
organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tu-
toriály, učební texty), zadání úkolů atd.

Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ově-
ření znalostí prostřednictvím aplikace Odpovědníky.
V průběhu výuky se v týdenních intervalech postupně
zpřístupňují studentům tematické podosnovy se studijními

materiály a zadáními úkolů zaměřené na vyhledávání od-
borné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování im-
pakt faktoru aj.
Pro odevzdávání úkolů studenti využívají odevzdávárny
v ISu, přičemž hodnocení úkolů je jim zprostředkováno
v poznámkových blocích.
Ke komunikaci mezi vyučujícím a studenty se využívá dis-
kusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem jed-
notlivými tématy

.
.

Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

.
.

Téma je v interaktivní osnově odlehčeno vtipnými obrázky

.
.

Studenti si videozáznam přednášky spustí online a indexace
jim pomůže v dohledání pasáží, ke kterým se chtějí vrátit
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Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení
..MUDr. Ondřej Zahradníček

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLLM0522c
..

Studenty předmětem provází interaktivní osnova, ze které
jsou odkazovány výukové prezentace, úkoly a podklady
pro cvičení a především procvičovací odpovědníky ke kaž-
dému tématu. Studenti mají za úkol je vyplnit vždy ide-
álně před daným cvičením, aby se na něho připravili.
Kromě klasických testových otázek čekají studenty napří-
klad i obrázkové otázky s přetahováním možností.

Ve studijních materiálech i v osnově si studenti mohou on-
line spustit unikátní digitalizované staré záznamy postupů
v mikrobiologii. Nechybí ani několik prezentací a doku-
mentů pro odlehčení tématu a pobavení studentů.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Procvičovací testy jsou doplněny o obrázkové otázky s přeta-
hováním

.
.

Interaktivní osnova propojuje jednotlivé studijní materiály s tý-
denní výukou

.
.

Unikátní historická videa si studenti pustí online v ISu

.
.

V testech jsou použity reálné záběry z mikroskopu
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Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu
..Mgr. Lukáš Plch ..Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/VLLL021
..

Jedná se o plně e-learningový kurz pro studenty baka-
lářských a magisterských studijních programů na LF za-
měřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz
je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní os-
novy členěné do tematických podosnov, které obsahují
organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tu-
toriály, učební texty), zadání úkolů atd.

Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ově-
ření znalostí prostřednictvím aplikace Odpovědníky.
V průběhu výuky se v týdenních intervalech postupně
zpřístupňují studentům tematické podosnovy se studijními

materiály a zadáními úkolů zaměřené na vyhledávání od-
borné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování im-
pakt faktoru aj.
Pro odevzdávání úkolů studenti využívají odevzdávárny
v ISu, přičemž hodnocení úkolů je jim zprostředkováno
v poznámkových blocích.
Ke komunikaci mezi vyučujícím a studenty se využívá dis-
kusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Téma je v interaktivní osnově odlehčeno vtipnými obrázky

.
.

Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

.
.

Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem jed-
notlivými tématy

.
.

Studenti si videozáznam přednášky spustí online a indexace
jim pomůže v dohledání pasáží, ke kterým se chtějí vrátit
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Biologie
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc.

http://elportal.cz/katalog/LF/BKBI011
..

Rozcestník předmětu, interaktivní osnova, obsahuje veš-
keré informace a organizační pokyny předmětu a propo-
juje jednotlivé výukové prezentace z přednášek, animace
a další studijní materiály chronologicky dle přednášek.

V předmětech biologie je mnoho složitých a komplexních
procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve
spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy
a témata pro studenty zpracované do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,

jsou fázované a na vhodných místech jsou doplněné na-
příklad i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si stu-
denti dokázali představit, jak dané buňky či procesy vy-
padají právě pod mikroskopem. Studenti mají k dispozici
doplňkový výukový materiál, který jim slouží pro studium
a přípravu na zkoušku.
V případě absence může student využít videozáznamy
přednášek, které najde ve studijních materiálech.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výukové animace pomáhají studentům pochopit složité pro-
cesy v buňkách

.
.

Animace struktury DNA v souboru animací

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány videa, animace a výu-
kové texty

.
.

Záznamy přednášek mají studenti k dispozici ve studijních ma-
teriálech v ISu

Katalog e-learningu
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Klinická biochemie
..doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA ..MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/VLKB091
..

Jednotlivé tematické celky předmětu jsou detailně zpra-
covány do interaktivní osnovy v ISu. Jednotlivé kapitoly
obsahují teoretickou část, odkazy na ozvučené prezen-
tace, učební texty, literaturu a procvičovací testy. Ozvu-
čené prezentace obsahují indexaci, která studentům po-
může v dohledání konkrétních pasáží. Elektronické pro-
cvičovací testy jsou realizovány prostřednictvím odpo-
vědníků v ISu.

Téma vyšetření mozkomíšního moku mají studenti zpra-
cované v podobě webové učebnice. Teoretické texty jsou
doplněny množstvím přehledných schémat a fotografií
a v procvičovacích testech si následně studenti zopakují
probranou látku. Přímo v odpovědníku mohou zaklikávat
správné elementy na snímku z mikroskopu nebo vybírat
z nabídky správný popisek k danému prvku. Prostřednic-
tvím reálných snímků z praxe si tak lépe procvičí vyšetřo-
vací metody.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V odpovědníku vyznačují studenti prvky přímo v obrázku, po
vyhodnocení mají zpětnou vazbu, kde chybovali

.
.

Ozvučené prezentace jsou odkazovány z interaktivní osnovy

.
.

Texty o vyšetření mozkomíšního moku mají studenti dostupné
v elektronické učebnici

.
.

Elementy studenti vybírají přímo ve snímcích z mikroskopu

Katalog e-learningu
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Molekulární a buněčná biologie - cvičení
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..Mgr. Gabriela Páchniková

http://elportal.cz/katalog/LF/BLMB011c
..

V předmětech buněčné a molekulární biologie je mnoho
složitých a komplexních procesů, které není jednoduché
studentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly
proto nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpraco-
vané do podoby názorných animací. Jednotlivé animace
obsahují přehledné popisky, jsou fázované a ve vhodných
místech jsou doplněny například i o snímky z mikrosko-
pických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.
Téma kultivace buněk je zpracováno formou výukového
filmu, který je doplněn animací přímo ve videu. Studenti

mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim
slouží pro studium a přípravu na zkoušku.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a pro-
pojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Protokoly do cvičení mají studenti k dispozici v elektro-
nické podobě, aby si je před výukou mohli vytisknout. Zve-
řejněné mají i jednotlivé výukové prezentace.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výukový film obsahuje přímo ve videu i animaci laminárního
proudění

.
.

Pomocí animace studenti lépe pochopí například princip ske-
novací elektronové mikroskopie

.
.

Animace obsahují jak kreslená schémata, tak například i mik-
roskopické snímky

.
.

Animace jsou odkazovány přímo z přehledné interaktivní os-
novy

Katalog e-learningu
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Anatomie pohybového systému I - seminář
..RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BFAP0121c
..

Velmi názornou elektronickou pomůckou je studentům
v předmětu multimediální učebnice s animacemi, videi
a textem s názvem Pohyby v kloubech. Na webu studenti
najdou interaktivní seznam kloubů. Se stavbou a pohyby
každého kloubu se mají možnost blíže seznámit pomocí
názorných animací s průhledem na lidskou kostru a reál-

ných videoukázek. Web má pomoci studentům prohloubit
znalosti o pohybech v jednotlivých kloubech na základě vi-
zuálního vnímání. Publikace je ke stažení i v ePub formátu,
takže studenti si ji mohou stáhnout také do svých mobil-
ních zařízení.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivním rozcestníku si studenti volí, který kloub je za-
jímá

.
.

Pohyb si student může pustit jak v reálném videu, tak v ani-
maci s průhledem na kostru

.
.

Ve videu jsou popsány i jednotlivé svalové skupiny, které se
při pohybu zapojují

.
.

Všechny animace a videa spolu s textem jsou umístěné ve
webové učebnici

Katalog e-learningu
23. května 2023



Information literacy
..Mgr. Petr Sejk ..Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/aVLIL021
..

Jedná se o plně e-learningový kurz v angličtině pro stu-
denty anglických bakalářských a magisterských studijních
programů LF zaměřený na zvyšování jejich informační
gramotnosti. Kurz je studentům zpřístupněn prostřed-
nictvím interaktivní osnovy členěné do tematických po-
dosnov, které obsahují organizační pokyny, výukové ma-
teriály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů
atd.

Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ově-
ření znalostí prostřednictvím aplikace Odpovědníky.

V průběhu výuky se v týdenních intervalech postupně
zpřístupňují studentům tematické podosnovy se studijními
materiály a zadáními úkolů zaměřené na vyhledávání od-
borné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování im-
pakt faktoru aj.
Pro odevzdání úkolů studenti využívají odevzdávárny
v ISu, přičemž hodnocení úkolů je jim zprostředkováno
v poznámkových blocích.
Ke komunikaci mezi vyučujícím a studenty se využívá dis-
kusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova provádí studenta celým semestrem

.
.

Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

.
.

Interaktivní průvodce a tutoriály ukazují studentům krok za
krokem postupy ve vyhledávání informací

.
.

Elektronické testy umožní studentům zjistit, jak na tom se zna-
lostmi jsou

Katalog e-learningu
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Buněčná biologie a genetika - seminář
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BHBB011s
..

V předmětech buněčné biologie a genetiky je mnoho slo-
žitých a komplexních procesů, které není jednoduché stu-
dentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly proto
nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpracované
do podoby názorných animací. Jednotlivé animace ob-
sahují přehledné popisky, jsou fázované a na vhodných
místech jsou doplněné například i o snímky z mikrosko-
pických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.

Studenti mají k dispozici doplňkový výukový materiál,
který jim slouží pro studium a přípravu na zkoušku.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a pro-
pojuje jednotlivé výukové prezentace z přednášek, ani-
mace a další studijní materiály chronologicky dle předná-
šek.
Okruhy otázek ke kolokviu jsou zveřejněny ve studijních
materiálech předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Jednotlivé animace pomáhají studentům lépe pochopit složité
procesy

.
.

Interaktivní osnova ukazuje studentům relevantní informace
k jednotlivým přednáškam

.
.

Všechny animace jsou přístupné ve webové učebnici

.
.

Díky animaci studenti lépe pochopí reprodukční cyklus živo-
čišného viru
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Klinická biochemie II - přednáška
..RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. ..Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BLKB0422p
..

V předmětu je využívána webová učebnice s atlasem mi-
kroskopických snímků močových elementů ve třech vari-
antách – nativní a barevné snímky močového sedimentu
a obrázky z automatického analyzátoru IQ 200. Učeb-
nici po technické stránce zpracovali pracovníci ISu, po od-
borné stránce kolektiv Katedry laboratorních metod MU
a OKB FN Brno. Studenti ji mají nahranou ve studijních
materiálech. Komentované snímky močových elementů
jsou v teoretické části přehledně uspořádané do katego-
rií. Pro zpestření nechybí ani zajímavé nálezy z laboratorní
praxe.

Aby si studenti otestovali své znalosti, mají k dispozici pro-
cvičovací testy. Z databáze 100 otázek se vždy generuje
10. Elementy studenti rozeznávají a označují přímo v ob-
rázcích.
Z databáze dalších fotografií je sestaven závěrečný test,
který musí studenti splnit alespoň na 70 %. Test je skládán
v počítačové učebně a v ISu jsou ihned vidět výsledky. Spl-
nění testu je jeden z předpokladů pro účast na závěrečné
ústní zkoušce předmětu Klinické biochemie.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Zajímavé nálezy z laboratorní praxe výuku zpestří

.
.

Komentované mikroskopické snímky jsou pro studenty zá-
kladní výukovou pomůckou

.
.

Studenti vybírají typ prvku přímo v obrázku v odpovědníku

.
.

Screeny v odpovědnících přímo z laboratorního zařízení je lépe
připraví na praxi
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Lékařská mikrobiologie I - cvičení
..MUDr. Ondřej Zahradníček

http://elportal.cz/katalog/LF/VLLM0421c
..

Studenti najdou studijní materiály přehledně v interak-
tivní osnově předmětu, kde jsou odkazovány jak výu-
kové prezentace, tak video postupy, protokoly a přede-
vším procvičovací odpovědníky ke každému tématu. Stu-
denti mají za úkol vyplnit je vždy ideálně před daným cvi-
čením, aby se na něj připravili. Odpovědníky obsahují jak

klasické testové otázky, tak i například obrázkové otázky
s přetahováním možností.

Každý procvičovací odpovědník má nastavenou svojí hra-
nici splnění. Výsledek z testu se zobrazuje prostřednictvím
poznámkového bloku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Náhled interaktivní osnovy, studenti mají k dispozici protokoly
a přehledně se dostanou ke všem materiálům

.
.

Doplňující videa laboratorních postupů mají studenti k dispo-
zici v indexované podobě

.
.

Názorné video postupy doplňují informace v interaktivní os-
nově

.
.

Ukázka z procvičovacího testu
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Angličtina 1 I
..Mgr. Robert Helán, Ph.D. ..Mgr. Radomíra Bednářová ..Mgr. Markéta Kovaříková

..Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová ..Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/VLAJ0121
..

Mezi výukové metody předmětu patří vedle prezenčních
aktivit také e-learning. Studenti zapsaní v předmětu jsou
rozděleni do několika seminárních skupin, v nichž výuku
zajišťuje několik vyučujících. Více vyučujících, různé styly
učení, rozdílné doplňky učebních materiálů a společná
snaha dovést studenty ke stejným znalostem jsou výchozí
podmínky, díky kterým je nezbytné mít studijní materiály
velmi dobře uspořádané, aby se studenti i jejich učitelé
snadno v materiálech orientovali.

Základní elektronické studijní materiály (společné pro
všechny) jsou zorganizované v interaktivní osnově, která
je dimenzovaná na celý akademický rok, neboť na před-

mět v jarním semestru navazuje Angličtina II. Osnova ob-
sahuje odkazy zejména na odpovědníky, které jsou pilířem
elektronických studijních opor. Procvičovací odpovědníky
pokrývají všechna témata probíraná ve výuce. K procvičo-
vání jsou využity různorodé typy cvičení (doplňovací, vybí-
rací, testovací otázky) se zadáním založeným na poslechu,
videu, obrázcích nebo textu. Ostré testy ověřující nabyté
znalosti studentů jsou postaveny na znalostech procvičo-
vaných v odpovědnících.
Pro další materiály má každý vyučující vlastní složku...
(zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány další materiály, napří-
klad odpovědníky

.
.

Elektronické procvičovací testy často obsahují obrázky a zvu-
kové nahrávky

.
.

Tématická videa o anatomii jsou pro výuku jazyka důležitá.
Studenti si je pustí online v ISu

.
.

Každý učitel má svoji složku s dodatečnými materiály, dalšími
testy i například drilovací učebnicí
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Angličtina II
..Mgr. Robert Helán, Ph.D. ..Mgr. Radomíra Bednářová ..Mgr. Markéta Kovaříková

..Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. ..Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová …

http://elportal.cz/katalog/LF/BKAJ0222
..

Mezi výukové metody předmětu patří vedle prezenčních
aktivit také e-learning. Studenti zapsaní v předmětu jsou
rozděleni do několika seminárních skupin, v nichž výuku
zajišťuje několik vyučujících. Více vyučujících, různé styly
učení, rozdílné doplňky učebních materiálů a společná
snaha dovést studenty ke stejným znalostem to jsou vý-
chozí podmínky, díky kterým je nezbytné mít studijní ma-
teriály velmi dobře uspořádané, aby se studenti i jejich
učitelé snadno v materiálech orientovali.

Základní elektronické studijní materiály (společné pro
všechny) jsou zorganizované v interaktivní osnově, která
je dimenzovaná na celý akademický rok, neboť předmětu

v podzimním semestru předchází Angličtina I. Osnova ob-
sahuje odkazy zejména na odpovědníky, které jsou pilířem
elektronických studijních opor. Procvičovací odpovědníky
pokrývají všechna témata probíraná ve výuce. K procvičo-
vání jsou využity různorodé typy cvičení (doplňovací, vybí-
rací, testovací otázky) se zadáním založeným na poslechu,
videu, obrázku nebo textu. Ostré testy ověřující nabyté
znalosti studentů jsou postaveny na znalostech procvičo-
vaných v odpovědnících.
Pro další materiály má každý vyučující vlastní složku...
(zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Procvičovací odpovědníky obsahují často otázky s výběrem
možností v anatomickém obrázku

.
.

Videa a zvukové soubory jsou nedílnou součástí výuky jazyka,
studenti si je pustí v ISu online

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány všechny materiály a
také odpovědníky a videa

.
.

Studenti se sami stávají spolutvůrci testů, úkol ”Create your
own test” vkládají do odevzdávárny
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Biologie II - cvičení
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..Mgr. Hana Hříbková ..Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0222c
..

V předmětech biologie je mnoho složitých a komplexních
procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve
spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy
a témata pro studenty zpracované do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,
jsou fázované a na vhodných místech jsou doplněné na-
příklad i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si
studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy
vypadají právě pod mikroskopem. Téma kultivace buněk
je zpracováno formou výukového filmu, který je doplněn
animací přímo ve videu. Studenti mají k dispozici doplň-
kový výukový materiál, který jim slouží pro studium a pří-
pravu na zkoušky nebo semináře.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a pro-
pojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Protokoly do cvičení mají studenti k dispozici v elektro-
nické podobě, aby si je před výukou mohli vytisknout. Zve-
řejněné mají i jednotlivé výukové prezentace.
Jednou z podmínek udělení zápočtu jsou úspěšně absol-
vované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru přes
skenovací variantu odpovědníků. Po naskenování... (zkrá-
ceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace přibližují studentům složité procesy v buňkách

.
.

Interaktivní osnova ukazuje studentům relevantní informace
k jednotlivým týdnům výuky

.
.

Kontrolní testy probíhají prostřednictvím skenovacích píse-
mek, aby bylo zajištěné rychlé vyhodnocení

.
.

Studenti mají v ISu zveřejněné výukové prezentace včetně
schémat i názorných fotografií
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Biologie I - cvičení
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..Mgr. Hana Hříbková ..Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0121c
..

V předmětech biologie je mnoho složitých a komplexních
procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve
spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy
a témata pro studenty zpracované do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,
jsou fázované a na vhodných místech jsou doplněné na-
příklad i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si
studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy
vypadají právě pod mikroskopem. Téma kultivace buněk
je zpracováno formou výukového filmu, který je doplněn
animací přímo ve videu. Studenti mají k dispozici doplň-
kový výukový materiál, který jim slouží pro studium a pří-
pravu na zkoušky nebo semináře.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a pro-
pojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Protokoly do cvičení mají studenti k dispozici v elektro-
nické podobě, aby si je před výukou mohli vytisknout. Zve-
řejněné mají i jednotlivé výukové prezentace.
Jednou z podmínek udělení zápočtu jsou úspěšně absol-
vované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru přes
skenovací variantu odpovědníků. Po naskenování... (zkrá-
ceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Publikace s animacemi existuje v češtině i v angličtině

.
.

Interaktivní osnova ukazuje studentům relevantní informace
k jednotlivým týdnům výuky

.
.

Testy studenti skládají pomocí skenovacích archů, zadání testů
může obsahovat také obrázky

.
.

Výsledky testů i těch opravných studenti najdou v poznámko-
vých blocích
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Anatomie I - seminář
..RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. ..RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.

..MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. ..MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.

http://elportal.cz/katalog/LF/VLAN0121s
..

Pro snazší orientaci studentů, v rámci jejich přípravy na
praktické semináře a pitevní cvičení, je pro studenty ana-
tomie k dispozici web s materiály pro samostudium. Jejich
cílem je také zvýšení kvality přípravy studentů na prak-
tické semináře a pitevní cvičení. Pro pitevní cvičení jsou
zde k dispozici návody, sylabus pitevních prací a instruk-
tážní videa. Nejedná se o učebnici anatomie. Materiály
jsou pouze doplňkem učebnic a soustavné práce v rámci
seminářů a pitevních cvičení.

Studenti mají k dispozici přehledná schémata, návodné ob-
rázky, protokoly plné schémat, doplňování a obrázků, zá-
kladní Rtg, CT i MRi snímky s popisky, výklad pojmů i kon-
trolní otázky. Učebnice vznikla ve spolupráci s techniky
ISu. Své znalosti si mohou ověřit i v elektronických testech.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Materiály pro samostudium jsou přehledně umístěny ve webu

.
.

Studenti mají k dispozici přehledná schémata a snímky RTG,
CT i MRi s popisky

.
.

Protokoly obsahují množství schémat, obrázků a doplňování

.
.

Elektronické testy prověří znalosti studentů, zde zaznačují po-
pisky do rtg snímku
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Klinická biochemie I - přednáška
..doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA ..RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BLKB0321p
..

Ucelený e-learningový studijní rozcestník tvoří podrobně
zpracovaná interaktivní osnova, kde jsou rozebrána jed-
notlivá témata, která jsou vhodně doplněna názornými
obrázky, grafy, odkazy na ozvučené prezentace, procvi-
čovacími testy a literaturou. Ozvučené prezentace jsou
přehledně zpracovány s náhledy, osnovou a možností vy-
hledávání přes všechny slajdy.

V předmětu je využívána webová učebnice s atlasem mi-
kroskopických snímků močových elementů ve třech vari-
antách – nativní a barevné snímky močového sedimentu

a obrázky z automatického analyzátoru IQ 200. Učebnici
po technické stránce zpracovali pracovníci ISu, po odborné
stránce kolektiv Katedry laboratorních metod MU a OKB
FN Brno. Studenti ji mají nahranou ve studijních materiál-
ech. Komentované snímky močových elementů jsou v teo-
retické části přehledně uspořádané do kategorií. Pro zpes-
tření nechybí ani zajímavé nálezy z laboratorní praxe.
Pro otestování svých znalostí mají k dispozici procvičovací
testy pro každý tematický celek. Testy jsou realizovány
přes agendu Odpovědníky v ISe.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro stu-
denty

.
.

Webová učebnice Mikroskopické vyšetření moče slouží stu-
dentům jako základní studijní materiál

.
.

Ve studijních materiálech v ISu mají studenti k dispozici pre-
zentace se zvukovým komentářem vyučujícího

.
.

Zpětná vazba na výuku je získávána prostřednictvím evaluač-
ních odpovědníků
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Biochemie I - seminář
..Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. ..Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. ..prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

..doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. ..doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. ..RNDr. Hana Paulová, CSc. …

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBC0221s
..

Rozcestníkem kurzu je interaktivní osnova, v níž studenti
naleznou informace k organizaci výuky, podmínky pro
ukončení předmětu, podklady k přípravě na hodiny kon-
taktní výuky a k samostudiu. Ve studijních materiálech
v ISu jsou dále připravené ”ostré” testovací odpovědníky
a výukové animace.

Studenti zapsaní v předmětu píší v průběhu semestru 3
průběžné testy, které jsou realizované přes testovací apli-
kaci Odpovědníky. Vždy jde o skenovací zaškrtávací test
s jednou nebo více správnými odpověďmi na otázku. Jde
o předmět, který si zapisují stovky studentů, takže zauto-

matizování ověřování znalostí, kdy IS naskenované odpo-
vědi automaticky vyhodnocuje a získané body zveřejňuje
v poznámkových blocích, práci vyučujícím urychlí.
Pro lepší porozumění vyučované látky mají studenti kromě
statických materiálů (v podobě pracovních listů k téma-
tům) k dispozici výukové animace, které vznikly ve spolu-
práci s technikem ISu. Názorné animace jsou zasazeny do
webové obálky, obsahují i učební text a studentům po-
máhají pochopit složité děje. Učební text i animace jsou
zpracovány v anglickém i českém jazyce.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace jsou studentům přístupné ve webové učebnici
o membránovém transportu

.
.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech ma-
teriálů

.
.

Pracovní listy mají studenti dostupné v elektronické podobě
z interaktivní osnovy

.
.

Průběžné testy jsou realizovány přes skenovací archy, aby měli
studenti výsledky co nejdříve k dispozici
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Molekulární a buněčná biologie - cvičení
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BLKMB011c
..

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a pro-
pojuje jednotlivé prezentace z přednášek, protokoly
a další studijní materiály pro každé téma blokové výuky
dálkového studia. Protokoly do cvičení si studenti předem
vytisknou. Některé protokoly také zpracovávají individu-
álně v rámci domácí přípravy. Veškeré příslušné studijní
materiály a protokoly ke zpracování, a také informace
ohledně termínů odevzdání jsou zveřejněny v interaktivní
osnově.

Ve spolupráci s techniky ISu byly také pro studenty zpraco-
vané nejobtížnější procesy a témata do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,
jsou fázované a ve vhodných místech jsou doplněny na-
příklad i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si stu-
denti dokázali představit, jak dané buňky či procesy vypa-
dají právě pod mikroskopem. Animace mají studenti k dis-
pozici jako doplňkový výukový materiál, který jim slouží
pro studium a přípravu na zkoušku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově studenti naleznou potřebné informace
o výuce i zadání úloh v rámci domácí přípravy

.
.

V interaktivní osnově jsou zveřejňovány také prezentace ur-
čené pro samostudium

.
.

Většina témat je také doplněna animacemi, usnadňujícími po-
chopení složitých procesů v buňkách

.
.

Na základě studijních materiálů pak studenti samostatně vy-
pracovávají některé protokoly, zveřejněné v interaktivní osnově
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Mikrobiologie a imunologie - cvičení
..MUDr. Ondřej Zahradníček

http://elportal.cz/katalog/LF/BSKM021c
..

Studenti mají v předmětu k dispozici interaktivní osnovu,
do které vyučující postupně doplňuje ke každému týdnu
výuky relevantní studijní materiály - výukové prezentace
a procvičovací testy. Testy jsou realizované přes agendu
Odpovědníky. Kromě klasických testových otázek čekají
studenty například i obrázkové otázky s přetahováním

možností. Studenti můžou testy plnit několikrát. Každý test
má nastavenou svojí hranici splnění, kterou je nutno splnit.
Výsledek z testu se zobrazuje prostřednictvím poznámko-
vých bloků.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Otázky jsou zpracování do interaktivní přetahovací podoby

.
.

Interaktivní osnova provází studenty semestrem

.
.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

.
.

Studenti mají přehled o tom, který test již mají nebo nemají
splněný
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Molekulární a buněčná biologie - přednáška
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.

http://elportal.cz/katalog/LF/BLMB011p
..

V předmětech buněčné a molekulární biologie je mnoho
složitých a komplexních procesů, které není jednoduché
studentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly
proto nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpraco-
vané do podoby názorných animací. Jednotlivé animace
obsahují přehledné popisky, jsou fázované a ve vhodných
místech jsou doplněny například i o snímky z mikrosko-
pických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.
Téma kultivace buněk je zpracováno formou výukového
filmu, který je doplněn animací přímo ve videu. Studenti

mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim
slouží pro studium a přípravu na zkoušku.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a pro-
pojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Závěrečný test probíhá pomocí skenovací varianty odpo-
vědníků. Po naskenování jsou testy automatizovaně vy-
hodnoceny do poznámkových bloků. Pomocí poznámko-
vých bloků je následně automatizovaně uděleno hodno-
cení předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace si studenti spustí ve webové učebnici

.
.

Interaktivní osnova v předmětu propojuje jednotlivé materiály

.
.

Díky skenovacím testům zjistí studenti hodnocení mnohem
rychleji
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Úvod do intervenční radiologie
..prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR ..MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.

..MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. ..MUDr. Jiří Pánek ..MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. …

http://elportal.cz/katalog/LF/VLIR051
..

Jedním z témat probíraných v předmětu je i maligní ob-
strukce žlučových cest. Studenti k tomuto mají dostupný
web s texty popisující jednotlivé metody. Každá metoda je
také znázorněna pomocí 3D animace s průhledem dovnitř

těla a zjednodušeným zobrazením procesu. Animace mají
studenti doplněné reálnými snímky a fotografiemi z ope-
race.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace umožní studentům nahlédnou do lidského těla a vi-
dět proces názorně a zjednodušeně

.
.

Téma maligni obstrukce žlučových cest mají studenti popsáno
ve webové učebnici

.
.

Animace jsou doplněny o reálný obrazový materiál z vyšetření
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Neurologie - cvičení
..doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLNE0811c
..

Studenti v předmětu mohou jako studijního materiálu vy-
užívat elektronickou učebnici zaměřenou na problematiku
roztroušené sklerózy, která vznikla ve spolupráci s tech-
niky ISu. Učebnice je přehledně členěná, obsahuje texty,
obrázky a je dostupná i ve verzi vhodné pro tisk. Aktivní

práci s učebnicí podporuje procvičovací elektronický test,
který umožní studentům, aby zjistili, zda látce opravdu po-
rozuměli.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Učivo o roztroušené skleróze mají studenti zpracované do po-
doby webové učebnice

.
.

Výukový text je doplněn grafy a schématy

.
.

Studenti si prostřednictvím elektronického testu ověří, zda
látce opravdu porozuměli
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Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..Mgr. Hana Hříbková ..prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/VSMB011
..

Kostru předmětu tvoří interaktivní osnova, kde studenti
najdou všechny potřebné informace. Osnova je členěna
tematicky dle přednášek. Propojuje jednotlivé výukové
prezentace z přednášek, animace a další relevantní stu-
dijní materiály.

Ve spolupráci s techniky ISu byly vytvořeny animace zná-
zorňující například principy elektronové mikroskopie nebo

průtokové cytometrie. Animace umožňují lépe pochopit
složité procesy, které není jednoduché studentům vysvět-
lit. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky a na
vhodných místech jsou doplněné o snímky z mikrosko-
pických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro stu-
denty

.
.

Jednotlivé animace pomáhají studentům lépe pochopit složité
procesy

.
.

Díky animaci studenti lépe pochopí princip transmisní elektro-
nové mikroskopie

.
.

Výukové prezentace mají studenti přístupné v elektronické po-
době vždy po skončení přednášky
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Oční lékařství - přednáška
..doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO ..prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

..MUDr. Hana Došková, Ph.D. ..MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D. ..prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/VLOL7X1
..

Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova obsahující
organizační pokyny a vyučované tematické celky. Kromě
programu výuky, odkazů na studijní materiály a před-
nášky, studenti najdou přímo v osnově i videa z operací.

Studijní materiály obsahují velké množství schémat a foto-
grafií z vyšetření a operací.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Ve studijních materiálech v ISu mají studenti zpřístupněné zá-
znamy z operací k online přehrátí

.
.

Výukové prezentace jsou odkazovány z interaktivní osnovy a
obsahují velké množství schémat a fotografií z vyšetření a operací

.
.

Studenti si vybraná videa pustí přímo z interaktivní osnovy
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Parodontologie I - cvičení
..MUDr. Jan Vokurka ..prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

..prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. ..prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. …

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLPD0631c
..

Elektronické studijní materiály předmětu mají formu
webu s názvem Atlas chorob sliznic dutiny ústní a paro-
dontologie. Atlas je obrazovou databází, která slouží stu-
dentům jako doplněk při studiu. Zobrazí si záběry chorob
z lékařské praxe, vše mají přehledně setřízené a choroby
lze vyhledávat i podle názvu.

Předmět má charakter praktických cvičení, čemuž odpoví-
dají i elektronické pomůcky studentům přístupné ve stu-
dijních materiálech, např. Interaktivní zdravotní záznam.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V atlase mají studenti fotografie i rentgenové snímky

.
.

V chorobách sliznic lze vyhledávat či zobrazit rejstřík

.
.

Formuláře o zdravotním záznamu pacienta mají studenti k dis-
pozici v elektronické podobě i s popisky
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Propedeutika bakalářské práce I
..Mgr. Liana Greiffeneggová

http://elportal.cz/katalog/LF/BZPB0431
..

Kromě statických studijních materiálů je v předmětu pro
studenty přichystaná také webová učebnice Manuál pro
zpracování bakalářské práce. Publikace, která je povin-
nou literaturou předmětu, studenty provází od výběru té-
matu práce, výběru vedoucího, přes časový harmonogram
i například etické a právní aspekty písemné práce. Na
praktických příkladech v přílohách studenti zjistí, jak má

práce správně vypadat, a mohou se vyvarovat nejčastěj-
ších chyb.

K získání zápočtu musí student zpracovat projekt bakalář-
ské práce na vybrané téma. Zpracovaný projekt je sbírán
v Odevzdávárně, která je k tomuto účelu v předmětu ote-
vřena.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Webová učebnice obsahuje základní informace, příklady a
ukázky

.
.

Zpracované projekty jsou sbírány přes elektronickou odevzdá-
várnu

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních ma-
teriálech
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Rentgenová topografická anatomie - přednáška
..prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR ..MUDr. Alena Štouračová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BRRA0321p
..

Prezenční výuka v tomto předmětu je doplněna online
databází rentgenových snímků. Aby studenti dobře po-
rozuměli anatomickým strukturám a polohám na obra-
zové dokumentaci, je dobré, pokud mají k samostudiu

co nejvíce přehledně členěných snímků. Databáze radio-
logických snímků je postupně doplňována a rozšiřována
a slouží studentům jako komplexní studijní materiál.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Přehledně členěná struktura pomáhá studentům najít snímky,
které potřebují vidět

.
.

Jednotlivé snímky jsou opatřeny popisky a dalšími informa-
cemi
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Aplikace MS Office
..RNDr. Martin Komenda, Ph.D. ..RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BMOF011
..

Prakticky orientovaná výuka v počítačové učebně je za-
měřená na dovednosti studentů. Výukovou a studijní po-
můckou jsou v předmětu instruktážní tutoriály zaměřené
na práci v prostředí MS Word, které studenty provádí krok
za krokem vybranými úkoly.

Důležité informace, úkoly a odkazy jsou přehledně zpří-
stupněny v interaktivní osnově. Studentům je v předmětu
otevřena odevzdávárna ke vkládání zpracovaných domá-
cích úkolů.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Instruktážní videa provádí studenty krok za krokem jednotli-
vými úkoly

.
.

Důležité informace, úkoly a odkazy jsou přehledně zpřístup-
něny v interaktivní osnově

.
.

Své úkoly a prezentace odevzdávají studenti elektronicky do
odevzdávárny
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Biologie II - přednáška
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0222p
..

Základní informace, organizační pokyny i výukové mate-
riály jsou postupně zveřejňovány v interaktivní osnově.
Díky zveřejnění prezentací se studenti nemusí na před-
nášce snažit překreslit každé schéma a mohou se více sou-
středit přímo na výklad.

V předmětu se používá elektronické zkoušení studentů
pomocí odpovědníků a aplikace IS MU pro automati-
zaci zápisu hodnocení a zveřejnění hodnocení studentům.
Předmět si každoročně zapisují stovky studentů, takže

e-learningové aplikace pro ověřování znalostí jsou velkým
pomocníkem.
Závěrečný test probíhá na počítačích v PC učebně. Student
Všeobecného lékařství si spustí test obsahující 100 otázek,
student Zubního lékařství 94 otázek.
Každému studentovi se vygeneruje zcela originální test.
Otázky jsou náhodně vybrány. Výsledky zkoušky jsou stu-
dentům zveřejněny v ISu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Schémata z prezentací není nutné při výkladu opisovat, po
proběhnutí přednášky jsou zveřejňovány v ISu

.
.

V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
studijní materiály

.
.

Testy studenti skládají v počítačové učebně

.
.

Počty bodů z testu se studenti dozví prostřednictvím poznám-
kového bloku
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Anatomie II - seminář
..doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. ..RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.

..MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. ..MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. …

http://elportal.cz/katalog/LF/VSAN0232s
..

Studenti musí prokázat základní znalosti probírané látky
formou tří zápočtových testů, které jsou rozprostřeny do
celého semestru. Testy jsou realizovány přes aplikaci Od-
povědníky. Každý test má deset otázek a pro získání zá-
počtu je nutné získat z každého testu minimálně šest
bodů. Pro studenty, kteří nedosáhli minimálního počtu
bodů, je realizován jeden opravný termín. Testy jsou ge-
nerované ISem rovnoměrně z deseti tematických sad otá-
zek. Testy jsou jak v české, tak i v anglické mutaci pro
zahraniční studenty. Odpovědi studentů se skenují a vý-

sledky se automatizovaně vyhodnocují do poznámkových
bloků.

Pro samostatnou přípravu na semináře mají studenti k dis-
pozici webovou učebnici Splanchnology handouts. Obsa-
huje procvičovací testy, protokoly a zjednodušené anato-
mické nákresy, které se studenti musí naučit správně za-
kreslit. Procvičovací testy je připravují na zápočtové testy.
Mohou je skládat opakovaně.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Při přípravě na semináře pomáhá studentům učebnice
Splanchnology handouts

.
.

Studenti v zápočtových testech zaznačují správné odpovědi do
skenovacího archu

.
.

.
.

Procvičovací testy studentům pomohou připravit se na zá-
počty
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Základy lékařské terminologie I - cvičení
..Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D. ..Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/aVLLT0121c
..

V předmětu se podávají studentům ty znalosti latiny, příp.
řečtiny, které jim umožní rychle a účelně zvládnout význa-
movou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slo-
votvornou strukturu. Aby byli studenti schopni používat
řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně
a s pochopením významu jednotlivých termínů, byla vy-

tvořena drilovací učebnice o celkem 27 lekcích obsahu-
jících 3 905 slovíček k naučení. Jednotlivá slovíčka jsou
doplněna i o zvukové nahrávky výslovnosti. Aplikace Dril
používá tzv. spaced repetition techniku pro efektivní za-
pamatování si učiva.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Slovíčka jsou doplněna o zvukové nahrávky výslovnosti

.
.

Náhled na drilovací učebnici, studenti si volí, které lekce si ak-
tivují v drilovacím systému k učení

.
.

Student volí, jak moc slovíčko věděl či ne a podle toho mu jej
algoritmus nabídne k procvičení

Katalog e-learningu
23. května 2023



Fyziologie I - cvičení
..MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BKFY0121c
..

Studenti mají k dispozici veškeré prezentace, postupy
práce, rozvrhy a protokoly do praktik elektronicky ve stu-
dijních materiálech v ISu.

Součástí hodnocení je absolvování 3 průběžných testů
a úspěšné napsání zápočtového testu. Průběžný test, který
motivuje studenty k neustálé přípravě, se skládá z 10 ná-

hodně vybraných otázek. K úspěšnému zvládnutí je po-
třeba mít alespoň 50 procent správných odpovědí. Zá-
počtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek.
Tady je nutno mít alespoň 60 procent správných odpo-
vědí, aby měl student započteno.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studijní texty a materiály mají studenti k dispozici v elektro-
nické podobě

.
.

Ukázka procvičovacího testu

.
.

Výsledky precvičovacích a zápočtových testů jsou v poznám-
kových blocích

.
.

Studenti mají k dispozici cvičný odpovědník ”Vyzkoušejte si”
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Anatomie III - přednáška
..RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. ..MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.

..MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. ..MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLAN0333p
..

Jednou ze součástí závěrečné zkoušky je absolvování
elektronického testu realizovaného přes Odpovědníky
v ISu. Testy obsahují kromě klasických testových otázek
také obrázky s částmi lidského těla. Vyučující rozdělili da-
tabázy otázek na základě tematických celků a závěrečný
test tak může obsahovat proporcionální zastoupení všech
celků.

Prezentace a další materiály včetně videí znázorňujících
pitvu hlavy studenti najdou v elektronické podobě v ISu.
Materiály i odpovědníky mají českou i anglickou verzi.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Testy obsahují i množství obrázků a kreseb

.
.

Studenti mají k dispozici ve studijních materiálech výukový film
pitvy hlavy

.
.

Výukové prezentace mají studenti v elektronické podobě v ISu

.
.

Body z testů naleznou studenti v poznámkových blocích (po-
hled vyučujícího)
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Anatomie II - seminář
..MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. ..MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.

..MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. ..MUDr. Roman Kopáčik

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLAN0232s
..

Studenti musí prokázat základní znalosti probírané látky
formou tří zápočtových testů, které jsou rozprostřeny do
celého semestru. Testy jsou realizovány přes aplikaci Od-
povědníky. Každý test má deset otázek a pro získání zá-
počtu je nutné získat z každého testu minimálně šest
bodů. Pro studenty, kteří nedosáhli minimálního počtu
bodů, je realizován jeden opravný termín. Testy jsou ge-
nerované ISem rovnoměrně z deseti tematických sad otá-
zek. Testy jsou jak v české, tak i v anglické mutaci pro
zahraniční studenty. Odpovědi studentů se skenují a vý-

sledky se automatizovaně vyhodnocují do poznámkových
bloků.

Ve studijních materiálech mají studenti k dispozici sadu
zjednodušených anatomických schémat, která se učí znát
i sami zakreslovat. Anatomické znalosti si mohou procvi-
čit díky sadě rentgenových snímků s popisky, kterou mají
zveřejněnou v ISu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Rentgenové snímky doplňují výklad, studenti je najdou ve Stu-
dijních materiálech v ISu

.
.

Studenti zaznamenávají odpovědi do skenovacího archu pro
strojové zpracování

.
.

Zpracovaná anatomická schémata jsou zjednodušená, aby je
studenti zvládli i sami nakreslit
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Oční patologie I
..MUDr. Monika Synková ..doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

http://elportal.cz/katalog/LF/BOOT0431
..

Ve spolupráci s techniky ISu proběhla digitalizace unikát-
ních analogových starších záznamů operací a vyšetření na
VHS kazetách, ke kterým se studenti v dnešní době ne-
mohli již dostat. Videa jsou studentům zpřístupněna přímo
ve studijních materiálech předmětu, kde si je mohou rov-

nou spustit, aniž by je museli stahovat. Díky videozázna-
mům se mohou více orientovat v patologických procesech
a onemocnění oka.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Unikátní staré záběry z vyšetření si studenti pustí online

.
.

Ke studiu mají k dispozici záběry z operací
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Edukace v práci sestry
..PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BDPG041
..

Vstupní bránou do kurzu je interaktivní osnova, v níž stu-
denti ke každému tématu najdou prezentaci, kterou lze
online procházet. Povinností studenta je vypracovat semi-
nární práci na zvolené téma. Práce vyučující sbírá elektro-

nicky v odevzdávárně v IS MU, která se automaticky k na-
stavenému termínu uzavírá.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Přehrávání přednášek v interaktivní osnově

.
.

Studenti mají výukové prezentace přístupné online

.
.

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do ode-
vzdávárny v ISu
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Fyziologie II - cvičení
..MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/BKFY0222c
..

Součástí hodnocení je absolvování 3 průběžných testů
a úspěšné napsání zápočtového testu. Průběžný test, který
motivuje studenty k neustálé přípravě, se skládá z 10 ná-
hodně vybraných otázek. K úspěšnému zvládnutí je po-
třeba mít alespoň 50 procent správných odpovědí. Zá-
počtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek.

Tady je nutno mít alespoň 60 procent správných odpo-
vědí, aby měl student započteno.

Studentům jsou postupně zveřejňovány postupy práce
a protokoly do praktik elektronicky ve studijních materiál-
ech v ISu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Průběžný test pro procvičení probrané látky

.
.

Předmět je uzavřen zápočtovými testy

.
.

Protokoly mají studenti k dispozici elektronicky
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Farmakologie II - přednáška
..doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. ..doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

..doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. ..doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. …

http://elportal.cz/katalog/LF/VLFA0722p
..

Přednášky předmětu jsou dostupné v české i anglické verzi
přes učební materiály v ISu.

Závěrečná zkouška je vedena formou vstupního multi-
výběrového testu přes agendu Odpovědníky v počtu 30-ti

otázek, které jsou náhodně generovány z několika tema-
tických celků. V případě úspěšného absolvování vstupního
testu pokračuje zkouška ústním zkoušením tří náhodně vy-
braných otázek z problematiky.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Závěrečný test jako prerekvizita ústního zkoušení

.
.

Studenti skládají závěrečný test u PC v učebně

.
.

Výsledky testů pro jednotlivé termíny v poznámkových blocích
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Gynekologie
..MUDr. Atanas Ivan Belkov

http://elportal.cz/katalog/LF/BFGY051
..

Kromě prezentací v PDF formátu mají studenti předmětu
k dispozici ve studijních materiálech v ISu záznam gyneko-
logické operace ”Poševní plastiky s použitím systému NA-
ZCA”. Výukové video bylo pořízeno ve spolupráci s tech-
niky ISu a díky němu vidí operatérovi ”téměř pod ruce”

a reálně na sále by takto dobře na operaci ani neviděli.
Záznam je pro výukové účely opatřen vysvětlujícím zvu-
kovým komentářem.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Záznam operace si studenti pustí online, doplňuje jej zvukový
komentář vyučujícího

.
.

Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě ve
studijních materiálech v ISu
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Chirurgie II
..MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D. ..doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. ..prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

..MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/MPCH0822
..

V předmětu mají studenti k dispozici sestříhaný záznam
operace střední laparotomie. Ve spolupráci s techniky ISu

byly doplněny popisky a slajdy. Studenti si záznam operace
mohou spustit online ve studijních materiálech předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Operace je snímána z pohledu operatéra a je doplněna o slajdy
s popisky a výukovými texty
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Biologie I - přednáška
..Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. ..Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0121p
..

Předmět využívá interaktivní osnovu pro usnadnění or-
ganizace výuky. Obsahuje informace k předmětu, orga-
nizační pokyny i výukové materiály, které jsou postupně
zveřejňovány v průběhu semestru. Osnova je členěna te-
maticky podle jednotlivých přednášek. Pro každou před-
nášku uvádí předpokládané znalosti nutné k pochopení

probírané látky, související doporučenou studijní literaturu
a další studijní materiály k tématu. Po proběhnutí každé
přednášky jsou zde také zveřejňovány výukové prezentace
z přednášek.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné infor-
mace a zdroje předpokládaných znalostí

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné v elektronické po-
době vždy po proběhnutí přednášky
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Preventivní lékařství
..doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. ..Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

..MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. …

http://elportal.cz/katalog/LF/VLPL9X1
..

Kolokvium z preventivního lékařství probíhá formou ske-
novacích testů přes aplikaci Odpovědníky. V testu je cel-
kem 20 otázek vždy s jedinou správnou odpovědí. Pro
úspěšné zvládnutí testu je nezbytné správně zodpově-
dět stanovený počet otázek. Testy jsou ISem generovány
zvlášť v české a anglické mutaci. Po naskenování jsou ve-

lice rychle automatizovaně opraveny a bodové výsledky
zpřístupněny v poznámkových blocích.

Materiály pro předmět jsou zveřejněny přes učební mate-
riály v IS MU.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Materiály k výuce jsou studentům zveřejňovány v el. podobě

.
.

Sady otázkek pro české i anglické studenty

.
.

Skenovací archy umožňují rychlé zpracování, studenti na vý-
sledky nemusí dlouho čekat

.
.

Výsledky testů pro jednotlivé termíny v poznámkových blocích

Katalog e-learningu
23. května 2023



Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

Elportál MU, ISSN 1802-128X       

Kontakty:
etech@fi .muni.cz • http://is.muni.cz/etech/


	Chirurgie III - cvičení
	Histologie a embryologie II - cvičení
	Získávání vědeckých informací-e-learning
	Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení
	Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu
	Biologie
	Klinická biochemie
	Molekulární a buněčná biologie - cvičení
	Anatomie pohybového systému I - seminář
	Information literacy
	Buněčná biologie a genetika - seminář
	Klinická biochemie II - přednáška
	Lékařská mikrobiologie I - cvičení
	Angličtina 1 I
	Angličtina II
	Biologie II - cvičení
	Biologie I - cvičení
	Anatomie I - seminář
	Klinická biochemie I - přednáška
	Biochemie I - seminář
	Molekulární a buněčná biologie - cvičení
	Mikrobiologie a imunologie - cvičení
	Molekulární a buněčná biologie - přednáška
	Úvod do intervenční radiologie
	Neurologie - cvičení
	Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii
	Oční lékařství - přednáška
	Parodontologie I - cvičení
	Propedeutika bakalářské práce I
	Rentgenová topografická anatomie - přednáška
	Aplikace MS Office
	Biologie II - přednáška
	Anatomie II - seminář
	Základy lékařské terminologie I - cvičení
	Fyziologie I - cvičení
	Anatomie III - přednáška
	Anatomie II - seminář
	Oční patologie I
	Edukace v práci sestry
	Fyziologie II - cvičení
	Farmakologie II - přednáška
	Gynekologie
	Chirurgie II
	Biologie I - přednáška
	Preventivní lékařství

