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2. ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE, CÍL PRÁCE   

ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biofyziky 

Kandidát: Vladimíra Slámová 

Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDR. Stanislav Ďoubal, CSc. 

Školitel: Mgr. Jiří Záhora, PhD. 

Název bakalářské práce: Zavedení a využití fakultního ambulantního systému 

v praktické výuce lékařské biofyziky 

Cíl: Podrobné poznání systému, jeho prostředí a využití ve výuce lékařské biofyziky, 

zamyšlení nad další možnou aplikací programu do výuky i jiných, například farmaceu-

tických, oborů.  

Hlavní poznatky: Shrnutí významu pro výuku budoucích studentů lékařské a farmaceu-

tické fakulty. 

Závěr: Úvaha nad možností dalšího rozvoje a využití v budoucnosti 

Tato práce popisuje jeden z mnoha existujících informačních systémů, který je využíván 

ve výuce studentů na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Zabývá se podstatou sys-

tému, způsobem zavedení, aplikací a použitím pro výuku, jeho provozem na LF UK v 

HK a na podkladě stávajících zkušeností hodnotí jeho význam a uplatnění ve výuce. 

Zabývá se možností dalšího potencionálního využití tohoto systému nejen na LF, ale i 

na jiných zdravotnicky zaměřených vysokých školách (FaF). 
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Fakulty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biophysics 

Candidate: Vladimíra Slámová  

Supervisor: Prof. RNDR. Stanislav Ďoubal, CSc. 

Title of bachelor thesis: Implementation and application of medical information systems 

in undergraduate medical physics education for physicians 

Aim: Detailed understanding of the system and its environment. Its implementation and 

application in undergraduate medical physics education for physicians. Analyses of im-

plementation and application of this system in other fields like pharmaceutical educa-

tion.  

Main findings: Summary of an importance for future medical or pharmaceutical educa-

tion. 

Conclusions: Reflection on possibilities of the further development and use. 

This thesis describes one of the many existing medical information systems, which is 

used in students’ education at the Faculty of Medicine of Charles University in Hradec 

Králové. It deals with the principles of the system, its implementation, application, edu-

cation and use at the Medical Faculty in HK. Based on the existing experience, this the-

sis evaluates the importance and application of the medical information system in edu-

cation. It analyzes the possibilities of system’s further potential use not only at LF, but 

also at other health-oriented universities like FaF. 
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3. ÚVOD 

V současné době si lze jen těžko představit odvětví, v němž by se alespoň částeč-

ně nevyužívala informační technologie (IT). Od doby, kdy byl sestaven první elektro-

nický počítač (rok 1943), byla vytvořena první počítačová síť (propojení čtyř počítačů 

v roce 1969) a vznikl ,,Internet,, (rok 1987), uplynulo několik desítek let a technologic-

ký vývoj se neustále stupňuje [Straka, 2000]1. 

S tímto prudkým rozmachem roste význam využití IT v různých oborech a záro-

veň potřeba neustálého vzdělávání lidí, kteří s touto technologií přicházejí téměř denně 

do styku. Proto je také kladen velký důraz na postupné vybavení škol moderní IT a 

zkvalitňování školní výuky tohoto oboru. Úroveň vzdělávání v oblasti informatiky závi-

sí kromě jiného i na způsobu (denní, dálkové) a druhu studia (základní, střední, vysoko-

školské), jeho zaměření a rychlosti zavádění nových poznatků do výuky, která se mění 

v případě vysokých škol z klasické formy přednášek, seminářů a praktických cvičení na 

výuku, která je kombinací formy klasické s formou využívající IT – Internet, výukové 

programy, různé informační a znalostní systémy. 

Jedním z oborů, který je s touto technologií čím dál více propojen, se stává lékař-

ství. IT je zde využívána nejen při vzdělávání stávajících a budoucích zdravotnických 

pracovníků a nově i specialistů na IT v lékařských odvětvích, ale její význam stále roste 

i přímo v praxi: diagnostické, léčebné, při sběru a zpracování zdravotnických dat (neu-

stále se zvyšující objem), v oboru statistiky, při vyhledávání zdravotnických informací a 

v neposlední řadě i ve výzkumu. Pomocí této technologie lze posoudit i efektivitu a 

ekonomiku systému lékařské péče a je možné stanovit další cestu, která by vedla 

k jejímu zdokonalení.  

Z důvodu rostoucího významu i náročnosti v oblasti informatiky se i lékařské fa-

kulty (LF) ve své výuce soustřeďují na zlepšení práce studentů s počítačem – počítačo-

vou technologií (PC) a to především v 1. ročníku, neboť žáci přicházejí z různých čes-

kých i zahraničních středních škol zatím stále ještě se značně odlišným stupněm znalostí 

a dovedností v tomto oboru. Studenti se tak učí pracovat s programy využívanými ve 

zdravotnických zařízeních, seznamují se s možnostmi internetu, různými databázemi a 

informačními systémy (IS).  
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V rámci potřebného rozvoje výuky tímto směrem mezi sebou jednotlivé LF a je-

jich pracoviště velice často spolupracují, vznikají projekty, které umožňují plnění jejich 

rozvojových cílů, vzájemné předávání zkušeností a materiálů nejen mezi samotnými 

pracovníky, ale i mezi učiteli a studenty.  
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4. PROJEKTY 

• WikiSkripta  

Výukový portál (vznikl v roce 2008 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze) určený učitelům a studentům všeobecného a zubního lékařství lékařských fa-

kult ČR a SR (tvorba a sdílení medicínských materiálů). Pravidelně aktualizované texty 

jsou podobné kapitolám v učebnici a tvoří je krátké články. Na dodržování pravidel pu-

blikace dohlíží redakční tým [web wikiskripta]2. 

 

• LEKFYZ 

Úkolem projektu je prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské 

biofyziky (ÚLB) na LF v České republice. Projekt podporuje vzdělávací aktivity, vydá-

vání odborného časopisu Lékař a technika a spolupráci ústavů lékařské biofyziky s Čes-

kou společností lékařské fyziky. V rámci tohoto projektu je každoročně realizována 

konference Dny lékařské biofyziky, které se zúčastňují pracovníci vysokých škol, post-

graduální studenti a odborníci výzkumu i ze zahraničí. Odborná úroveň všech aktivit 

této spolupráce je zajištěna Českou společností lékařské fyziky při České lékařské spo-

lečnosti J. E. Purkyně [web lekbiofyz]3. 

• IT medik  

Cílem tohoto projektu realizovaného od r. 2011 na LFHK je zkvalitnění výuky 

(tvorba elektronických studijních opor a e-learningových kurzů) a zvyšování IT gra-

motnosti pedagogů na LF. Materiály jsou volně přístupné pro lékařské fakulty ČR zapo-

jené do sdružení MEFANET (společný e-learningový portál). Projekt využívá program 

LMS Moodle ve verzi 2.0. Partnerem projektu je Ministerstvo obrany a Fakultní ne-

mocnice Hradec Králové [Nosek, 2011; web moodlemoot]4. 

 

• MEFANET (MEdical FAculties NETwork), 

Výukový portál LF-ČR, další projekt vzájemné spolupráce LF, který umožňuje koope-

raci českých a slovenských LF i dalších institucí. Hlavním cílem této spolupráce je roz-

voj výuky s využitím moderních informačních technologií. Tento meziuniverzitní pro-
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jekt se připravoval od roku 2006 a s konečnou platností byl oficiálně zahájen dne 20. 6. 

2007 na schůzce Koordinační rady v Praze. Jedním z prvních výsledků spolupráce 

v rámci sdružení Mefanet bylo vytvoření publikační platformy, jedná se o aplikaci, jejíž 

pomocí lze tvořit a spravovat obsah webových stránek a která je společná pro e-

learningnové portály lékařských fakult [Štípek, 2007]5. 
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5. LÉKA ŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ  

Mezi 11 LF zapojených do projektu MEFANET patří Lékařská fakulta v Hradci 

Králové Univerzity Karlovy (LFHK-UK) v Praze (pregraduální studium a doktorské 

studium, magisterské v českém i anglickém jazyce, bakalářské studijní programy 

v českém jazyce). LFHK je více jak šedesát let součástí UK v Praze a v rámci dlouho-

dobého záměru na období 2011–2015 je jejím cílem zvýšení interdisciplinárního způso-

bu vzdělávání i výzkumu a jejich propojení s praxí. Jedním ze strategických cílů se v 

okruhu vzdělávací činnosti stává rozvoj systému počítačové podpory vzdělávání v pro-

středí Moodle a dalších informačních systémů (IS), využití projektů IT-medik a 

MEFANET k rozšíření moderních forem výuky.  LFHK-UK  má 12 ústavů, z nichž je 

nejvíce zaměřen na výpočetní techniku a informatiku ÚLB [web lfhk]6. 
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6. ÚSTAV LÉKA ŘSKÉ BIOFYZIKY  

Lékařská biofyzika zaujímá v koncepci studia LF specifické místo. Je to 

v podstatě interdisciplinární obor spojující matematické, fyzikální a biologické vědy. 

Zabývá se zkoumáním živých systémů ve spojitosti s fyzikálními zákony, vysvětluje 

fyzikální principy moderních metod (vyšetřovacích, zobrazovacích, léčebných, labora-

torních) a přístrojových technik využívaných v lékařství [Navrátil, 2005]7. 

Medicínská informatika-biostatistika je informatika a statistika aplikovaná 

v lékařském oboru. Zabývá se zpracováním dat v medicíně, zaměřuje se na využití IT 

v lékařství i ve výuce zdravotnických oborů (např. použití IS).  

Význam lékařské biofyziky je z hlediska studentů prvního ročníku při porovnání 

s jinými vyučovanými předměty zdánlivě zanedbatelný, ale je třeba si uvědomit, že 

v moderní medicíně nastal obrovský posun ve všech oblastech, jsou používány stále 

složitější IT, programy, metody a přístroje (např. ultrazvuk, počítačová tomografie, 

magnetická rezonance) a je tedy nutné, aby ze školy vycházeli absolventi již komplexně 

připravení i v této oblasti a byli tak schopni se okamžitě zapojit do praxe.  

 

6.1 Výuka na ÚLB   

Výuka na ÚLB probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia: 

v českém i anglickém jazyce pro magisterské studium: 

• program Všeobecné lékařství (General Medicine study program) 

• program Zubní lékařství (Dentistry study program) 

v českém jazyce pro bakalářské studium: 

• program Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie 

• program Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra 

Studijní plány ÚLB v sobě zahrnují předměty povinné i volitelné. 

Povinně vyučované předměty – první ročník: 

zimní semestr (magisterské studium): 
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• Biofyzika a biostatistika – Biophysics and Biostatistics: zaměření na lékařskou 

biofyziku 

letní semestr (bakalářské studium): 

• Biofyzika, radiodiagnostika a informatika (Specializace ve zdravotnictví –

Fyzioterapie) 

• Biofyzika, radiologie a informatika (Ošetřovatelství – Všeobecná sestra) 

Volitelné předměty 

zimní semestr: 

1. ročník: 

• Seminář z lékařské biofyziky (Všeobecné a Zubní lékařství) 

letní semestr: zaměření na lékařskou informatiku 

2. ročník: 

• Programové vybavení pro praktického zubního lékaře   

• Medical Information Resources on Internet (General Medicine, Dentistry) = Inter-

netové lékařské informační zdroje    

3. ročník: 

• Medical Information System for the GP = Programové vybavení pro praktického 

lékaře  

• Programové vybavení pro praktického lékaře  

4. ročník: 

• Introduction to Medical Informatics (General Medicine) = Úvod do lékařské in-

formatiky 

• Úvod do lékařské informatiky 

5. ročník:  

• Computer Software for the GP (General Medicine) = Programové vybavení pro 

praktického lékaře [Hanuš, 2007; web webcache]8, [web moodle]9 
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S výpočetní technikou, aplikačním softwarem a informacemi z oblasti medicíny a 

biofyziky se pracuje na ústavu přes lokální, fakultní či internetové síťové připojení na 

PC učebnách a učebnách určených pro praktickou výuku. Studenti mají k dispozici 

vnější (Internet) a vnitřní výukové zdroje (Intranet), kterými jsou u vybraných témat 

výukové programy (3D anatomická rekonstrukce, chemické modely, PC Doktor), hy-

pertextové učebnice (statistika), simulační programy.  

Studijní materiály (prezentace, návody, protokoly) jsou poskytovány formou 

mnohastupňového e-learningu – tzv.blended learningu, který slouží k doplnění klasické 

formy výuky a je přístupný pro studenty v prostředí LMS Moodle ve verzi 2.x. provo-

zované na platformě  OS Windows 2008 a Wamp 2.1  

Zavedení systému e-learningu má velký význam pro získávání potřebných znalos-

tí studentů a alespoň částečně i pro zajištění jejich připravenosti na praktická cvičení, 

neboť počet hodin praktické výuky je poměrně omezen a není možné stihnout probrat 

do hloubky potřebnou látku v průběhu běžných vyučovacích hodin.  

Úzké propojení výuky s VT bylo aplikováno na ÚLB již před 25-ti lety, v tomto 

období byly první PC učebny vybaveny počítači IQ 151. Postupně se stalo naprostou 

samozřejmostí využívání počítačů v rámci praktické výuky a řízení laboratorních úloh 

počítačem [Hanuš a kol, 2010; web mefanet]10. 

Měřicí metody na ÚLB byly za účelem inovace laboratorních úloh praktických 

cvičení vytvořeny také ve formě e-learningových kurzů v LMS Moodle. Součástí těchto 

kurzů jsou teoretické výklady daných úloh, návody na praktická cvičení a elektronické 

protokoly [Nosek a kol., 2011; web mefanet]11. 

Inovací prošly tyto laboratorní úlohy: Mikroskopie-měření velikosti erytrocytů, 

Smysly – Refraktometrie, Audiometrie a Perimetre, Elektrokardiografie (EKG), Ultra-

zvuk (Spirometrie, Planografie – nové úlohy). 
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6.2 Praktická výuka – ÚLB 

Absolvent LF musí získat pomocí klasické výuky i výuky formou e-learningu kvalitní 

znalosti jak teoretické, tak i praktické. 

Jedním z hlavních cílů praktické výuky ústavu biofyziky je snaha přiblížit studen-

tům systém medicínské péče v praktických ordinacích či nemocnicích. Výuka 

v laboratoři se tedy zaměřuje především na oblast vyšetřovacích metod, poznání jejich 

fyzikálních principů. V současnosti má nově navrženou koncepci (1. podnět-Rozvojový 

program MŠMT pro rok 2006-8) [Hanuš, 2008; web lfhk]12. 
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7. AMBULANTNÍ INFORMA ČNÍ SYSTÉM  

V roce 2006 v rámci rozvojového programu MŠMT vznikl na ÚLB projekt Školní 

integrovaný ambulantní informační systém (ŠIAS) podporující studijní programy všeo-

becné a zubní lékařství a ošetřovatelství (všeobecná sestra, porodní asistentka). Do to-

hoto projektu jsou přímo zapojeny kromě Lékařské biofyziky další 4 ústavy LFHK, 

které vzájemně spolupracují na jeho řešení: Histologie, Farmakologie, Fyziologie, Pato-

logická fyziologie. Ostatní pracoviště LFHK se na něm mohou částečně podílet dle 

stupně využívání IT při své výuce zaměřené určitým směrem [Hanuš, 2008; web lfhk]13.  

Školní informační systém je vlastně aplikace zahrnující různé metody, postupy a 

technické zázemí. S pomocí všech těchto jednotlivých prvků se uskutečňuje sběr da-

ných typů dat, která se zde zpracovávají, uchovávají, analyzují a zároveň tato data slou-

ží k poskytování specifických informací okruhu osob v určité oblasti vzdělávání [Do-

stál, 2011]14. IS již nejsou izolované, jak tomu bývalo dříve, tvoří softwarové infrastruk-

tury, jednotliví účastníci jsou propojeni, mohou si mezi sebou vyměňovat informace a 

vzájemně spolupracovat (viz spolupráce LF-MEFANET)  

IS musí splňovat určité požadavky: 

• je tvořen známým a prověřeným výrobcem 

• má možnost rozšíření (kvalitní software) a aktualizace 

• snadná práce s daty (nutná ochrana dat!), odpovídající cena. Pro školy existuje 

celá řada IS 

IS používané ve zdravotnictví: 

• nemocnice: NIS-(ACE-NIS) 

• lékárny: MEDIOX 

• ambulance: 3L, AIS, Vin Med, AMICUS, MEDICUS, Praktik, Ordinace Pussa 

• laboratoře INFOLAB 

• pro praktické a odborné lékaře, zubní lékaře PC Dent, PC Doktor 

 

7.1 Projekt AIS na ÚLB 
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Pro realizaci projektu na ÚLB byl vybrán program PC Doktor, PC Dent (dále jen 

PC Doktor). 

Důvody: 

• možnost ukládání získaných dat 

• síťová verze (propojení zapojených pracovišť) 

• využití pro různě odborně zaměřená pracoviště LF (přizpůsobivost funkcí pro-

gramu vlastním potřebám) 

• on-line připojení přístrojů 

• grafická nadstavba 

• jednoduché ovládání, přehledné vedení záznamů  

• aktualizace programu a číselníků přes internet  

• široké využití v praxi [Hanuš a kol., 2008; web mefanet]15. 

7.1.1 Cíl projektu na ÚLB 

• primární 

• sekundární 

Primárním cílem projektu na ÚLB bylo vybudování školního síťového ambulant-

ního informačního systému generace PC Doktor (32 bitová grafická verze pro MS Win-

dows), jeho zavedení do výuky zainteresovaných pracovišť a vytvoření virtuální ordina-

ce pro praktickou výuku v laboratořích, což je na webu postavená aplikace typu virtuál-

ní ordinace.  

PC Doktor je vlastně program určený pro terénní i klinické ambulance, který má 

řadu funkcí: vedení kartotéky, záznamy vyšetření, ordinaci léků, agendu pracovních 

neschopností, vystavování zdravotních dokladů, historii onemocnění, účetnictví (paci-

ent, zdravotní pojišťovny), statistiku a mnoho dalších.  

Pokud je tento program pak propojen s diagnostickými přístroji (umožňuje propo-

jení se širokým výběrem nejpoužívanějších přístrojů ze všech medicínských oborů), lze 

naměřená data uchovávat a vyvodit z nich patřičný závěr [web PC Doktor]16. 
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Jelikož jedním z hlavních cílů medicínské praxe je vyšetření pacienta a určení 

správné diagnózy, je velice důležité, aby se student LF naučil s tímto programem praco-

vat, chápal funkci použitých přístrojů a dokázal zpracovat a kvalitně vyhodnotit získaná 

data. Proto je vhodné zapojit tento program i do výuky na LF, a to již od prvních roční-

ků. 

Sekundárním cílem projektu je spolupráce jednotlivých pracovišť vyučujících 

preklinické předměty.  

 

7.1.2 Zavedení AIS na LFHK-úkoly:  

primární cíl – úkoly: 

• Instalace  síťové  verze AIS – PC Doktor včetně všech specifických verzí (gyne-

kologie, pediatrie, ortodoncie, ortopedie, oftalmologie, ORL, neurologie, alergologie, 

HomeCare, urologie, RDG, diabetologie) a nástavbových modulů (komunikace 

s laboratoří, centrální objednávání, obrazový archiv, grafické odborné nadstavby, pra-

covní lékařství) na pracovní stanice jednotlivých ústavů, které budou propojeny 

s přístrojovou technikou a pracovní stanice na PC učebnách denně přístupných všem 

studentům.  

• Propojení přístrojů, na kterých studenti během laboratorních cvičení pracují s AIS 

(automatický přenos dat do databáze AIS)  

• Zařazení dalších vyšetřovacích metod a nových přístrojů do praktické výuky pre-

klinických oborů a zajistit propojení s AIS  

• Proškolení pedagogů, kteří se podílejí na práci s AIS 

• Příprava elektronické dokumentace a studijních materiálů (např. histologické pre-

paráty pro digitální atlas) 

• Promítnutí nově zavedených metod (a vše s tím související) do sylabů teoretické 

výuky zapojených pracovišť 

sekundární cíl – úkoly: 

• Společná tvorba pomůcek pro moderní výuku (učební texty, návody, audiovizuál-

ní prezentace).  
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• Zavádění moderních IT a on-line propojení s AIS (e-learning v LMS Moodle, 

elektronická tvorba výuky – multimediální výukové pomůcky, elektronické texty, atla-

sy, virtuální ordinace, výukové počítačové hry, stimulátory, knihovny, testy) 

• Podávání materiálů a informací studentům z různých úhlů pohledu vzhledem 

k zaměření jednotlivých kateder zapojených do spolupráce. Tím studenti získávají i 

komplexnější náhled na určité téma, učí se spojovat údaje získané v jednotlivých obo-

rech a řešit je (interaktivní demonstrace vybraných případů a studií z klinické praxe – 

studentům jsou poskytnuta data potřebná pro vyřešení daného terapeutického problému) 

[Hanuš, 2007; web lfhk]17. 

 

7.2 Realizace projektu   

Ambulantní systém byl zaveden jako celofakultní síťová verze ambulantního in-

formačního systému PC Doktor, PC Dent dne 30. 6. 2006 (dodán firmou Dialog MIS). 

Program byl nainstalován (instalační CD) na nově zakoupený databázový server Caché. 

Systém byl zapojen na 108 počítačích PC-učeben, laboratoří a v pracovnách vyučujících 

(měřící a datové stanice) v plné verzi, což umožnilo jeho využití ve všech akreditova-

ných oborech LF. Pravidelně probíhala jeho aktualizace a každý měsíc byl kontrolován 

za účelem zajištění bezproblémového provozu. Součástí AIS byl i grafický modul obsa-

hující prostředky pro práci s grafickou informací [Hanuš, 2007; web lfhk]18.  
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7.2.1. Požadavky na technické vybavení  

Tab. 1 Minimální požadavky na technické vybavení uživatele nutné pro obsluhu 

programu PC Doktor v prostředí MS Windows uváděné dodavatelem (pro porovnání 

jsou uvedeny též požadavky v r. 2013):  

rok 2004 – program je určen pro provoz na stan-

dardních osobních počítačích IBM kompatibil-

ních: stolní–přenosné, samostatné–propojené v síti 

rok 2013 – program může být provozován pouze na pod-

porované Windows platformě vyjma verze Windows RT 

určené zejména pro mobilní zařízení, tablety atp. 

Procesor Pentium 133 Procesor Pentium IV nebo AMD Athlon  1,8 GHz 

Vnitřní paměť 64 MB Operační paměť 512 MB 

Volná disková paměť 800 MB Volná disková paměť 20 GB 

Barevný monitor s rozlišením 800x600 Barevný monitor s minimálním rozlišením 1024x768 bodů

Mechanika CD ROM (pro instalaci) Mechaniku DVD ROM 

Interní nebo externí disketová mechanika 3,5“ 

Disketová mechanika 3,5“ 

(v případě odevzdávání dávek pro ZP na disketě) 

Mechanika ZIP 100 pro archivaci dat USB Flash Disk 1 GB 

 Klávesnice s českou diakritikou, myš 

Tiskárna ovládaná přes Windows a vhodná pro 

potřeby ordinace 

Tiskárnu vhodnou pro potřeby ordinace, ovládanou přes 

Windows (laserová tiskárna HP LaserJet P1102w, jehlič-

ková Epson LQ680) 

Operační systém MS Windows 95, 98, NT, ME 

2000 
Operační systém MS Windows XP Service Pack 3 

[CD ROM]19, [web dialogmis]20 
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7.2.2 Struktura systému-hardware na ÚLB (zapojení v projektu): 

• Server  

• Pracovní stanice 

� datové (počítačové učebny, pracovny učitelů) – práce se získanými daty 

uloženými v AIS 

� měřicí (laboratoře – připojení přístrojů)  

o přístroje řízeny on-line z AIS: 

- s vlastním software (sdílení databáze lokální, síťové): EKG 

Praktik, audiometr Danplex DA65, spirometr ZAN  

- připojené přes rozhraní RS 232 nebo USB (přenos dat): refrak-

tometr Canon, spirometr ZAN 

o samostatné přístroje (import dat do AIS ručně nebo formou struk-

turovaného souboru – xls, xml, …) 

- digitální kamera Olympus (mikroskop), Labview systém (niti-

nol), plantograf VO5, perimetr Medmont, ultrazvuk GE Loginq 

book, spektrometr JKA 300(CT) 

Pro připojení AIS k diagnostickým přístrojům bylo nutné u některých upravit je-

jich programové vybavení a konfiguraci. Jednalo se konkrétně o tyto přístroje: EKG, 

audiometr, refraktometr, spirometr.  

  Celkové finanční náklady spojené se zavedením AIS na zapojených ústavech 

v projektu byly stanoveny na částku 3 859 600,- KČ [Rozvojový program MŠMT 

2006]21 

7.3 Seznam úloh na jednotlivých ústavech LFHK zapojených v AIS  

Ústav fyziologie – název úlohy:  

• Měření EKG  

• Audiometrie 

• Měření zrakové ostrosti I 
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• Měření zrakové ostrosti II 

• Rozlišování kontrastu 

• Měření plicní ventilace 

• Stanovení krevního obrazu 8 

Ústav patologické fyziologie – název úlohy:  

• Vyhodnocování EKG 

• Reakce organismu na zátěž 

• Vyšetření maximální tepové frekvence 

Ústav lékařské biofyziky:  

Tab. 2 Seznam úloh na ÚLB 

Název úlohy Použitý přístroj 
Způsob přenosu dat (připojení 

do systému) 
Stav 

Měření ekg        

a tlaku krve 
Ekg Seiva USB Sdílení lokální databáze Inovace 

Smysly – Audi-

ometrie 

Audiometr Symplex RS 

232 
Sdílení lokální databáze Inovace 

Smysly – refrak-

tometrie 

Refraktometr Canon RS 

232 
přímý přenos Inovace 

Spirometrie Spirometr ZAN USB sdílení síťové databáze Nová 

Plantografie Plantograf V05 RS232 Sdílení databáze Nová 

Smysly –

Perimetrie 

Perimetr Medmont RS 

232 

Strukturovaný text 
Inovace 

Ultrazvuk GE Logiq book Snímání obrazové informace Inovace 
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Spektrometr JKA 

Princip CT 

300 

RS 232, sdílení textových  

souborů 
Stávající 

Dig. kamera 

Olympus Mikroskopie 

USB 

Sdílení obrazových a excelov-

ských souborů 
Inovace 

Labview systém 

Nitinol 

USB 

Sdílení excelovských  tabulek Stávající 

 

Tab. 3 Rozpis počtu pracovních stanic s ambulantním systémem a jejich umístění na 

jednotlivých ústavech: 

Ústav Počítačové učebny Laboratoře Pracovna učitele 

Biofyzika 50 8 7 

Fyziologie 5 6 3 

Patologická fyziologie 5 10 2 

Farmakologie 10 0 2 

Součty v kategorii 70 24 14 

Celkem 108       

[Hanuš, 2007 ; web lfhk]22 

Na ÚLB byly již v zim.semestru školního roku 2006–07 využity výstupy projektu  

v oboru všeobecné lékařství, zubní lékařství – 1.ročník v předmětu Biofyzika a biosta-

tistika.   
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Ostatní zapojené ústavy, které vyučují své předměty až v následujících semestrech 

a ročnících, mohly pak ve své oblasti výuky plynule navazovat na poznatky studentů 

získané v 1. ročníku:    

• Ústav fyziologie 2. ročník  

• Ústav patologické fyziologie 4. ročník 

• Ústav farmakologie 3. ročník 

• Ústav histologie 1. ročník 

 

7.4 Praktická cvičení na ÚLB a AIS (současnost) 

Studenti LFHK jsou již od prvního ročníku rozděleni v rámci organizace výuky 

do studijních skupin (sk.): 

studenti studující magisterský program (zimní semestr) v českém jazyce tvoří 6 sk.: 

• 5 sk. všeobecné lékařství (sk.1.-5.) 

• 1 sk. zubní lékaři (sk.6.) 

studenti zahraniční studující magisterský program (zimní semestr) se dělí do 3 skupin: 

• 2 sk. všeobecné lékařství (sk.7.,8.) 

• 1 sk. zubní lékaři (sk.9.) 

Studenti studující bakalářské programy (letní semestr) tvoří sk. 2 (1.,2.). 

S AIS se studenti na katedře biofyziky nejprve seznámí v průběhu praktické výu-

ky (zimní semestr – všeobecné a zubní lékařství, letní semestr – bakalářské programy) 

na PC-učebnách. Poté postupně absolvují na učebnách určených přímo pro praktickou 

výuku 5 měřicích úloh (pořadí dle rozvrhu a rozdělení do jednotlivých skupin): Mikro-

skopii, CT, EKG, Smysly, Ultrazvukové zobrazování (všeobecné lékařství), Nitinol 

(zubní lékařství). Mimo poslední uvedené stimulují úlohy základní vyšetřovací a zobra-

zovací procesy.  
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Rozpis měřících praktik z biofyziky – tabulky (rozdělení studentů na skupiny a 

podskupiny): 

Tab. 4 Magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství 

Pracovní skupina Měření I Měření II Měření III Měření IV Měření V 

1 Mikroskopie CT EKG + TK Smysly Ultrazvuk 

2 CT EKG + TK Smysly Ultrazvuk Mikroskopie 

3 EKG + TK Smysly Ultrazvuk Mikroskopie CT 

4 Smysly Ultrazvuk Mikroskopie CT EKG + TK 

5 Ultrazvuk Mikroskopie CT EKG + TK Smysly 

6 Mikroskopie CT EKG + TK Smysly Ultrazvuk 

7 CT EKG + TK Smysly Ultrazvuk Mikroskopie 

8 EKG + TK Smysly Ultrazvuk Mikroskopie CT 

9 Smysly Ultrazvuk Mikroskopie CT EKG + TK 

10 Ultrazvuk Mikroskopie CT EKG + TK Smysly 

 

Tab. 5 Magisterské studijní programy: Zubní lékařství 

Pracovní skupina Měření I Měření II Měření III Měření IV Měření V 

1 Mikroskopie Audiometrie Nitinol Ekg Ct 

2 CT Mikroskopie Audiometrie Nitinol Ekg 

3 EKG CT Mikroskopie Audiometrie Nitinol 

4 Nitinol EKG CT Mikroskopie Audiometrie 

5 Audiometrie Nitinol EKG CT Mikroskopie 
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6 Mikroskopie Audiometrie Nitinol EKG CT 

7 CT Mikroskopie Audiometrie Nitinol EKG 

8 EKG CT Mikroskopie Audiometrie Nitinol 

9 Nitinol EKG CT Mikroskopie Audiometrie 

10 Audiometrie Nitinol EKG CT Mikroskopie 

 

Tab. 6 Bakalářské programy: Ošetřovatelství (skupina 1), Fyzioterapie (skupina 2) 

Skupina 1,2 1.měření (AUDIO+EKG) 2.měření (PERI+ULTR.) 

podskupina A (1-4)/B (5-8) podskupina A (1-4)/B(5-8) 

druh měření 

1,2 A 1,2 B 1,2 A 1,2 B 

Audiometrie 1 5 2 6 

EKG 2 6 3 7 

Perimetrie 3 7 4 8 

Ultrazvuk 4 8 1 5 

 

Před samotným měřením však ještě studenti musí psát on-line testy mnohočetného 

výběru, které jsou tvořeny v prostředí Moodle a slouží k ověření kvality přípravy stu-

dentů na výuku (otázky se automaticky generují pro každého studenta zvlášť a týkají se 

témat, kterým se bude student věnovat během daného praktika). Ihned po odeslání vy-

plněného testu proběhne jeho automatické vyhodnocení. Pokud student nesplní požado-

vanou procentuální hranici úspěšnosti, neztrácí pochopitelně možnost zúčastnit se prak-

tických cvičení, ale je znevýhodněn v rámci daných pravidel při pozdějším udělování 

zápočtu. S AIS studenti pracují během celého svého preklinického studia při laborator-

ních cvičeních na jednotlivých katedrách zapojených v projektu. Výsledky vyšetření 

(měření), která získají, pak shromažďují ve společném úložišti dat (AIS). Anonymní 
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data pak mohou být využita k výzkumným účelům.V průběhu cvičení studenti vystupují 

v roli lékaře i pacienta.  

7.4.1 Práce s ambulantním systémem:  

Úkol studenta: vedení pacientské karty (klíčové místo pro vedení celé dokumenta-

ce) během doby studia s výsledky z laboratorních cvičení (vyšetření). 

Při prvním přihlášení do systému přes hromadné skupinové heslo získané na 

úvodním praktiku se student (=virtuální lékař) v rámci praktických cvičení zaregistruje 

jako pacient a založí si pacientskou kartu. Každá studijní skupina pak představuje jednu 

ordinaci s registrovanými pacienty, kterými jsou tak studenti dané skupiny.  

Laboratorní úloha určitého předmětu propojená s AIS je vedena jako návštěva pa-

cienta u lékaře, o které je proveden patřičný záznam (naměřená data) v kartě pacienta 

(typ záznamu je definovaný dle potřeb jednotlivých předmětů v systému propojených 

kateder). 

Student tedy zaznamenává do své karty údaje (má je stále k dispozici) ze všech 

měření, která absolvoval v průběhu celého studia na praktických cvičeních z určitých 

předmětů kateder zapojených v AIS v jakékoliv formě (text, obrazová informace, zvu-

kový záznam, graf, tabulka).  

Přenos výsledků je převážně automatický (on-line), jednoduchá vyšetření (měře-

ní) se zapisují do karty přímo. Na závěr své úlohy student zpracuje získané údaje do 

elektronických protokolů vytvořených v programu Excel formou šablon, které se samy 

kontrolují (pokud naměřené údaje a zpracovaná data od studentů v závěru praktických 

cvičeních nejsou správná, nepodaří se protokol do programově nastaveného systému –

databáze odeslat). 

Záznamy v kartě [viz. obr. 1] pacienta (studenta), které si student musí po každém 

měření zálohovat na osobní disk, jsou tak zároveň s výsledky on-line testů podkladem 

pro vyučujícího při hodnocení studentů z laboratorní části praktické výuky.  

Učitel vystupuje v systému jako vedoucí lékař a má možnost záznamy studentů 

kontrolovat, nastavovat v úlohách nové parametry, může zakládat nové ordinace. 
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7.4.2 PC doktor – základní nabídka a funkce programu: 

• Kartotéka – umožňuje vyhledávání a správu pacientů, vstup do zdravotnické do-

kumentace, tvořena třemi hlavními částmi 

- seznam pacientů 

- seřazení kartotéky, výběr určité skupiny pacientů 

- informace o konkrétních pacientech 

• Osobní údaje – možnost založení nového pacienta (či vyřazení pacienta) – regis-

trace pacienta, pojišťovna 

• Karta pacienta – záznamy, funkce, které systém nabízí pro vedení zdravotnické 

dokumentace, otevření karty: informační okno se základními informacemi o pacientovi 

• Tisk programu – tisk zdravotnické dokumentace pacienta, vyšetření, tiskových 

sestav (např. sestava všech dlouhodobě užívaných léků), dokumentace za určité období 

• Ambulantní účet – vyúčtování léčebných výkonů 

• Objednání pacienta – výběr ze tří typů kalendářů 

• Recepty – vystavení, tisk 

• Neschopenka – vytvoření a evidence práce neschopných pacientů 

• Lékařská zpráva – informace pro jiná zdravotnická zařízení o stavu pacienta (vy-

šetření, ošetření) 

• Vyúčtování pro zdravotní pojišťovnu (ZP) – tvorba uzávěrky pro ZP 

• Nadstavbové moduly – možnost rozšíření funkcí programu: e-Dávky, e-Kontrol  

[web PC Doktor]23 

 

Nejčastěji používané funkce programu v praxi: 

• Vedení kartotéky pacientů a záznamů vyšetření 

• Ordinace léků 

• Vystavení zdravotnických dokladů 
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• Přehled historie onemocnění  

• Vyúčtování péče – pacient, pojišťovna 

• Objednání 

• Komunikace s laboratoří 

• Číselníky 

• Statistika 

Nejčastěji používané funkce programu na ÚLB 

• Vedení kartotéky pacientů a záznamů vyšetření  

• Přehled historie onemocnění  

• Statistika  

 

7.4.3 Přihlášení do PC doktor (založení karty pacienta) na ÚLB  

• Zadání hesla složeného z písmene S (student), čísla skupiny a aktuálního roku 

(např. student z 1. studijní skupiny: S0113)  

• Zápis do kartotéky pacientů jako nový pacient – osobní údaje (povinné pouze 

jméno, jako rodné číslo se píše číslo ISIC karty, obvod – číslo studijní a pracovní skupi-

ny a rok nástupu ke studiu: např.2/4/12, město, e-mail) – uložení údajů 

• Opět otevřít kartu (klik na jméno v kartotéce) a kontrola popř. oprava údajů.  

• Do položky Základní vyšetření zapsat výšku a hmotnost  

• Zálohování karty pacienta na osobní disk.  

Při každém dalším použití systému při praktických laboratorních cvičení pak za-

dat heslo, otevřít kartu v kartotéce a vkládat nová vyšetření (výsledky ručně, on-line 

přístrojem, jako příloha) z vybraných měřicích úloh1–6, uzavření a záloha karty. 

Do karty lze vkládat (on-line – automaticky, off-line – ručně) vyšetření přístrojem, labo-

ratorní vyšetření, přílohy (protokoly, obrázky, tabulky v programu Excel), obrazovku 

(či její část) jako přílohu [Návod pro práci, 2012] 24. 
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7.4.4 Popis úloh na ÚLB zapojených v AIS (charakteristika metody, úkol, pomůcky, 

výstup) 

Měření EKG a tlaku krve (e-learning), Spirometrie  

Měření EKG a tlaku krve: 

• Metoda (M) – jedno ze základních a důležitých vyšetření pro stanovení správné 

diagnózy u řady onemocnění. Elektrokardiografy – přístroje měřící elektrickou aktivitu 

srdce prostřednictvím elektrod umístěných na tělo pacienta (především oblast hrudníku, 

končetin) 

• Úkol (Ú) – měření TK nebo EKG: 

ze záznamu elektrokardiografu určete tepovou frekvenci a určete sklon elektrické osy 

srdeční v klidu a při námaze a výsledky statisticky zpracujte (záznam a vyhodnocení 

EKG křivky) 

změřte diastolický a systolický krevní tlak auskultační metodou (ručně), digitálně a vy-

počtěte střední tlak krve v klidu a při námaze (porovnání s normálními hodnotami) 

• Přístroje, pomůcky (P) – souprava pro měření EKG Seiva Praktik, snímací elek-

trody, EKG gel, líh, čisticí ubrousky, digitální a ruční tonometr (simulace zátěže –

vyšetřovaný student provede 30 dřepů, studentka 25 dřepů za 30s a ihned se připraví na 

měření) 

• Závěr (Z) – záznam, každý student samostatně zpracuje svůj záznam 

Spirometrie:   

• M – měření objemu plic (zjištění funkce plic: nádech-výdech) 

• Ú – změřit vitální kapacitu plic a porovnat naměřené objemy s předem vypočíta-

nými (spočítá je počítač). 

• P – spirometr ZAN 100 Handy, hygienické papírové náústky 

• Z – vytiskněte své výsledky a přiložte je jako nedílnou součást protokolu 
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Smysly – Audiometrie, Perimetrie, Refraktometrie   

Audiometrie: 

• M – vyšetření sluchu prováděné pomocí tónového generátoru (testování citlivosti 

sluchu na jednotlivé tóny). 

• Ú – rozhodněte, zda se jedná o nedoslýchavost. Pokud ano, o který základní typ 

nedoslýchavosti se bude jednat (percepční, převodní, kombinovanou). 

• P – Audiometr Danplex, tónový generátor, kterým se testuje citlivost sluchu na 

jednotlivé tóny  

• Z – na základě hodnocení nedoslýchavosti podle standardů doporučených WHO 

se jedná o nedoslýchavost, pokud průměrná hladina intenzity při frekvencích 500, 1000 

a 2000 Hz (PTA) je vyšší než 26 dB. Výsledky vložte do PC Doktor  

Perimetre :            

• M – vyšetření zorného pole (diagnostika očních i neurologických onemocnění). 

Při pohledu na bod v prostoru – fixační bod – je vnímán i široký prostor kolem – zorné 

pole. Rozlišovací schopnost sice směrem od centra k periferii rychle klesá, ale periferie 

je vysoce citlivá k vnímání pohybu a nezbytná k orientaci v prostoru.  

• Ú – měření prahové citlivosti 

• P – Perimetr Medmont, líh, papírové ubrousky 

• Z – výsledky převeďte do protokolu a rozhodněte, zda periferní citlivost levého a 

pravého oka se liší nebo ne. Export dat do protokolu. 

Refraktometrie: 

• M – optická metoda analytické chemie, založená na měření indexu lomu světla 

(identifikace a posouzení čistoty látek) 

• Ú – měření refrakčního stavu oka, hledáme kombinaci korekčních čoček, jejichž 

předřazení před vyšetřované oko vede k dosažení nejlepší zrakové ostrosti (měření pět-

krát u obou očí). Vypočítejte mohutnost korekční čočky. 

• P – Refraktometr Canon-přístroj pro měření indexu lomu, líh, čisticí ubrousky, 

Landoltovy kroužky (software)  
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• Z – změřené hodnoty a výsledky vložte do protokolu. Protokol vložte jako přílohu 

do PC Doktor. 

 

Ultrazvuk (e-learning)  

• M – neinvazivní vyšetřovací metoda (ultrazvuk je mechanické vlnění, jehož frek-

vence je vyšší než horní hranice rozsahu frekvencí vnímaných zdravým lidským uchem: 

16–20000 Hz). 

• Ú – zobrazte a změřte v příčném řezu průměr krční tepny před a po rozvětvení, 

změřte rychlosti toku krve v jednotlivých větvích a vypočtěte objemové průtoky. Při 

měření rychlostí určete i tepovou frekvenci. Měření rozměrů cévy – podélné a příčné 

průměry – 2D měření. Měření rychlosti proudění krve. 

• P – ultrazvukový diagnostický přístroj GE Logik book, sonda 6 MHz. 

• Z – výsledky vložte do PC  

 

Princip CT (e-learning) 

• M – Výpočetní tomografie – jedna z nejpoužívanějších moderních diagnostických 

zobrazovacích metod využívající plošnou rekonstrukci údajů o objektu snímkovaném z 

různých úhlů úzkým svazkem RTG záření. Úbytek intenzity prošlého záření se zjišťuje 

detektory. Tímto měřením dostaneme informaci o absorpci v jednotlivých elementech 

tkáně. Nezískáme tedy přímý, skutečný obraz vyšetřované oblasti, ale matematicky re-

konstruovaný obraz hodnot CT čísel, která charakterizují absorpční vlastnosti daných 

objemových elementů. 

• Ú – experimentálně stanovit součinitele zeslabení pro 4 materiály a vypočítat CT 

čísla. Provést modelový výpočet CT čísel na základě zadaných modelových hodnot 

odezev detekčního systému.  Měření absorpce γ záření ve vzorcích materiálu –

jednotlivé vzorky a matice vzorků (měření absorpce a výpočet absorpčního koeficientu). 

Graficky znázornit rozmístění kostní dřeně v matici.  
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• P – zdroj měkkého záření gama, scintilační detektor, jednokanálový analyzátor? –

Spektrometr JKA300(RS232), vzorky materiálu k měření, speciálně upravený držák na 

2 x 2 vzorky.  

• Z – kvantitativní hodnocení absorpčních vlastností tkáně – protokol 

 

Mikroskopie (e-learning)  

• M – patrně nejstarší a v současné době jedna z nejdůležitějších zobrazovacích me-

tod v medicíně. Mikroskop je zařízení umožňující pozorovat objekty nacházející se pod 

rozlišovací mezí lidského oka tím způsobem, že zvětšuje zorný úhel, pod kterým je da-

ný objekt pozorován. 

• Ú – měření velikosti červených krvinek (erytrocytů), statistické zpracování 

• P – mikroskop Opton IM35+Nikon, digitální kamera Nikon DS-Fil, kalibrační 

sklíčko, krevní nátěr, software – program NIS-Elements AR+ DPsoft. 

• Z – po ukončení každé sady měření uložte obrázek a k němu příslušnou tabulku ve 

formátu Excel. Soubory uložte na svůj osobní disk a do PC-Doktor. Každý student bude 

mít své vlastní měření. 

 

Nitinol (e-learning) – inovace – vzdálené měření  

• M – slitina niklu a titanu, pro své zvláštní vlastnosti jakými jsou např. tvarová 

paměť a superelasticita našel tento materiál uplatnění v mnoha oborech včetně medicí-

ny. 

• Ú – měřeni mechanických vlastností nitinolového stentu a ověření platnosti zjiště-

ných hodnot tuhosti. 

• P – měřici souprava vlastní konstrukce na bázi LabVIEW a ISES, stent, k měření 

se využiji moduly: snímač polohy, siloměr a teploměr a kamera.  

• Z – výsledky vložte do PC Doktor  
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Plantografie  

• M – diagnostika poruch motoriky nebo ortopedických vad, zjištění rozložení tlaku 

na ploskách chodidel 

• Ú – stanovit poměrné posunutí svého těžiště vůči vzdálenosti mezi těžišti svých 

chodidel  

• P – program Plantograf.exe , tenzometrická deska 

• Z – pořídit celkem deset obrázků pro jednoho pacienta, uložit obrázek do obrazo-

vého modulu programu PC doktor a uložit na kartu pacienta  

• Výsledky vložte do PC Doktor [Návod pro práci, 2012]25 

 

7.5 Hodnocení významu AIS na LFHK (evaluace výuky), cíle projektu 

na ÚLB 

V projektu bylo zapojeno 5 preklinických a teoretických ústavů LFHK. V součas-

né době je v ambulantním systému zavedeno již 116 ordinací (tj. se systémem pracuje 

116 studijních skupin).  

Stav využití programu PC doktor na jednotlivých ústavech – r. 2013: 

• Histologie – systém není přímo používán (ve výuce nový výukový materiál –

digitální atlas histologických obrazů, doplnění sady preparátů) 

• Farmakologie – v důsledku opakovaných redukcí výukových hodin a reinstalací 

PC bylo od používání software upuštěno (výuka – inovace a doplnění interaktivních 

výukových textů) 

• Patologická fyziologie – používání systému PC doktor bylo zrušeno (modifikace 

úloh na praktických cvičeních) 

• Fyziologie – vzhledem k neustálým problémům spojeným s aktualizací systému 

bylo jeho využití značně omezeno a program je v podstatě využíván pro zápis a ukládá-

ní výsledků z měřicích úloh praktických cvičení.  
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• ÚLB – do praktické výuky ÚLB byl AIS zaveden ve školním roce 2006/7 a jsou 

v něm zahrnuty úlohy: EKG, Spirometrie, Audiometrie, Perimetre, Refraktometrie, 

Plantografie, Ultrasonografie, CT, Měření tlaku, Digitální mikroskopie, Nitinol.  

Na ÚLB bylo primárním cílem projektu vybudování školního síťového ambulant-

ního informačního systému generace PC Doktor, instalace  síťové  verze AIS-PC Dok-

tor (včetně všech specifických verzí), propojení přístrojů, na kterých studenti během 

laboratorních cvičení pracují s AIS, zařazení dalších vyšetřovacích metod a nových pří-

strojů do praktické výuky a zajištění propojení nových zařízení s AIS, příprava elektro-

nické dokumentace a studijních materiálů a promítnutí nově zavedených metod (a vše 

s tím související) do sylabů teoretické výuky. V souhrnu lze konstatovat, že primární 

cíle projektu byly na ÚLB splněny.  

 Sekundárním cílem byla především spolupráce jednotlivých pracovišť vyučujících 

preklinické předměty (společná tvorba pomůcek pro moderní výuku, podávání materiá-

lů a informací studentům z různých úhlů pohledu, zavádění moderních IT, propojení s 

IS). Výsledkem této spolupráce je vytvoření nových učebních textů, návodů a moder-

ních audiovizuálních prezentací kombinovaných se zavedeným AIS a volně přístupných 

na stránkách zapojených ústavů. 

V budoucnu se na ÚLB počítá s rozvojem AIS:  

• zavedení anglické formy (zahraniční studenti 3. ročníku) 

• nové laboratorní přístroje (stávajícího vybavení biofyzikální laboratoře – součást 

žádosti na Fondu rozvoje vysokých škol)  

• další rozšíření laboratorních úloh (jednalo by se např. o testování mechanických 

vlastností kůže za účelem jejich možného využití jako markerů pro posouzení stárnutí 

kůže nebo o virtuální experimenty – využití PC modelu biologického systému pro simu-

laci hemodynamiky kardiovaskulárního systému) 

• plánována školní instalace NIS 

• zavedení nových kurzů – např.kurz práce s NIS 

• volitelné předměty – omezení šíře, osamostatnění témat – možnost hlubšího po-

znání 
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• zapojení dalších pracovišť s rostoucí podporou výuky prvky e-learningu 

• v současné době se provádí experimentální vzdálené měření, které by se později 

dalo využít v rámci mezifakultní spolupráce jako určitý prvek telemedicíny [Hanuš a 

kol., 2008; web mefanet]26  

 

7.5.1 Význam pro učitele, kvalitu výuky 

Data, která se stávají výsledkem práce studenta v praktické výuce, lze z hlediska 

správnosti snadno objektivně ověřit a posoudit, v AIS je možné i nastavení automatické 

kontroly některých činností. AIS umožňuje spolupráci a propojení výuky jednotlivých 

pracovišť LF (vazba vyučovaných předmětů), sdílení výsledků získaných studenty při 

práci s AIS (nutné dodržení zásad ochrany osobních dat), sledování vývoje naměřených 

dat v určitém časovém horizontu a z různých odborných pohledů. Výsledky jednotli-

vých vyšetření lze dále využít pro výuku či výzkum (hledají se souvislosti mezi zjiště-

nými hodnotami). Díky spolupráci lze plánovitě inovovat praktickou výuku zapojených 

pracovišť a tím i zlepšovat její celkovou kvalitu (v rámci spolupráce některých kateder 

LF byl také realizován projekt multidisciplinární výuky ve směru bakalářském, pregra-

duálním i postgraduálním, který využívá nejmodernějších informačních zdrojů a techni-

ky) [Hanuš a kol., 2008; web mefanet]27  

 

 

7.5.2 Význam pro studenty:    

Student pracuje s programem od 1. ročníku po celou dobu svého studia dle pravi-

del běžných v praxi a má k dispozici neustále aktuální data. Může sledovat problemati-

ku z více pohledů (5 zapojených pracovišť v projektu), učí se hledat vzájemné souvis-

losti mezi jednotlivými obory (vyučovanými předměty) a tyto souvislosti pak spojovat 

do jednoho celku, neboť i později ve své lékařské praxi musí nahlížet na problémy lid-

ského těla komplexně (nevidět izolovaně pouze určitou biologickou část).  Přechod do 

pracovního procesu by měl být pro studenta snadnější, protože se naučí zvládat práci s 

běžně používanými přístroji a systémy v medicínské praxi. Jelikož má v průběhu prak-

tik možnost vystupovat i v roli pacienta, získá takto i potřebný oboustranný náhled na 
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vztah lékař–pacient. Pro studenta je velice motivující možnost práce s vlastními daty 

(průběžné sledování zdravotního stavu). [Hanuš a kol., 2008; web mefanet]28  

 

Zavedení AIS – hodnocení studenty – dotazníky  

Požadavky na dotazník: při tvorbě dotazníku je potřeba nejprve přesně vymezit, 

co je předmětem našeho zkoumání – co chceme vyhodnotit a proč vlastně daný výzkum 

provádíme, jakým způsobem získané informace později využijeme.  Z hlediska význa-

mu je pak potřeba opakování průzkumu v určitých časových úsecích a u určité skupiny 

respondentů (sledování dlouhodobé). Kritické ohlasy je pak nutné důsledně rozebrat a 

výsledky průzkumu využít pro následující možné změny. Předložené otázky mají být 

jasné, srozumitelné a konkrétní.  

Pro hodnocení kvality výuky určitého předmětu studenty se mají používat 

v dotazníku otázky zaměřené nejen na obsahovou náplň určitého předmětu, na způsob 

jeho uspořádání, význam a užitečnost předmětu, ale též otázky zaměřené na samotné 

osobnosti učitelů (zde se z etického hlediska spíše upřednostňuje zaměření na posouzení 

odbornosti, neboť výsledek jiného vnímání ve velké míře také záleží na charakteru sa-

motného studenta a jeho přístupu k výuce). Údaje se většinou sbírají na konci určitého 

semestru v daném ročníku (před zkouškovým obdobím). Způsob provedení – vyplňová-

ní dotazníků je buď klasický (papírové dotazníky) nebo v současnosti již asi více upřed-

nostňovaný způsob elektronickou formou (zde ale nastává problém v zajištění potřeb-

ného počtu odpovídajících osob). [web wikipedia]29  

Na ÚLB jsou dotazníky předkládány studentům ve formě elektronické (dobrovol-

né, anonymní) a akce probíhá ve zkouškovém období zimního semestru (doba vysoké 

frekvence přístupu studentů na portál – možné zajištění vysoké účasti studentů). Dotaz-

ník je tvořen otázkami zaměřenými na všechny oblasti výuky – kvalitu, přínos, formu, 

použité prostředky, personál. Zavádění IT se konkrétně týkají 4 otázky hodnocené stup-

nicí 1–4 (1 – velmi vhodné, 2 – vhodné, 3 – méně vhodné, 4 – nevhodné). Dotazník je 

studentům předkládán v průběhu dvou po sobě jdoucích let.  

Pro objektivní posouzení významu předmětu by bylo možná zajímavé výzkum provádět 

u studentů i během celého jejich studia na škole či alespoň u končících absolventů [viz. 

obr. 2] . 
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Výsledkem ankety bylo zjištění, že studenti dávají na stejnou úroveň výuku klasickou 

a výuku podporovanou PC technologií, což je nejspíš odrazem pozitivního vztahu sou-

časné generace k IT technologii. Přínos laboratorních úloh byl díky zavedení nových 

výukových metod hodnocen kladně [Hanuš a kol., 2010; web mefanet] 30. 

 

7.6 Výuka AIS na jiných LF  

ÚLB jsou zaměřeny na informatiku většinou v samostatném předmětu (povinné-

nepovinné, 1. ročníky a vyšší), jakým je např. Medicínská informatika (popř. je toto 

téma zahrnuto ve výuce na jiné katedře či fakultě: např. ČVUT Praha – fakulta Biome-

dicínckého inženýrství, obor Biomedicíncká informatika, předmět Informační systémy 

ve zdravotnictví; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální 

fakulta, Katedra laboratorních metod a informačních systémů). 

 

7.6.1 Česká republika 4 univerzity – 8 LF 

• Univerzita Karlova v Praze 5 LF: Praha (3), Hradec Králové (1), Plzeň (1)  

• Masarykova univerzita v Brně  

• Univerzita Palackého v Olomouci  

• Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Tab. 7 Výuka AIS na jiných LF v ČR 

LF ÚSTAV ZAMĚŘENÍ PŘEDMĚTY 

Biofyzika 

Zdravotnická informatika 

1. LF UK 

Praha 

Ústav biofyziky 

 a informatiky: 5 

oddělení: biomedicín-

ské statistiky, biofy-

ziky, 

experimentální radio-

biologie, klinické 

radiobiologie, výpo-

předměty zaměřené na lékařskou biofy-

ziku a IS (NIS, demonstrace databázo-

vých aplikací z medicínské praxe-PC 

Doktor, AISL) Informační a komunikační 

technologie 
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četní techniky 

 a informatiky 

Zdravotnická informatika 

Informatika a výpočetní techni-

ka Ústav vědeckých 

informací 
informační medicínské zdroje, databáze 

Lékařská informatika 

2. LF UK 

Praha 

Ústav biofyziky 
výuka zaměřena na fyzikální principy, jejich aplikaci v lékařství, tkáňo-

vé inženýrství 

Lékařská biofyzika 

Zpracování vědeckých infor-

mací 

3. LF UK 

Praha 

Ústav lékařské biofy-

ziky a lékařské infor-

matiky 

výuka–studium biologických procesů 

z fyzikálního hlediska, biofyzikální 

metody v lékařství, využití informač-

ních zdrojů, lékařské databáze 

Klinická biofyzika 

Lékařská fyzika a informatika 

Biofyzika, Informatika 

LF MU 

Brno 
Biofyzikální ústav 

zaměření na přístrojovou techniku 

a metody používané ve zdravotnictví 

využití informačních a komunikačních 

technologií ve zdravotnickém prostředí, 

orientace v oblasti zdravotnické infor-

matiky(v rámci praktické výuky Lékař-

ské fyziky a informatiky- vyučovány IS, 

např.NIS) 

Biofyzika 

Lékařská biofyzika, biometrie  

a výpočetní technika 

Lékařská biofyzika 

Programové vybavení ordinace 

zubního lékaře 

LF UP 

Olomouc 

Ústav lékařské biofy-

ziky 

výuka řady předmětů zaměřených  

na využití IT v lékařství 

Výpočetní technika a lékařská 

informatika (seznámení 
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s některými nejmodernějšími 

způsoby zpracování lékařských 

informací a s aplikačními pro-

gramy používanými v lékařství) 

Základy informačních systémů 

a medicínské zdroje na Interne-

tu 
LF UK 

Plzeň 

Ústav biofyziky –

součástí je Oddělení 

výuky a aplikací vý-

početní techniky 

přibližuje ve své výuce nejběžněji pou-

žívané aplikační programy, databázové 

systémy, fyzikálních zákonitostí v lé-

kařství, využití fyzikálních poznatků 

v lékařském výzkumu. Výpočetní technika 

LF OU 

Ostrava 

(Přírodovědecká fakulta – Katedra informatiky a počítačů – předměty: Výukový software, 

Výpočetní technika a lékařská informatika,…) 

[web biof lf 1]31, [web knihovna lf 2]32, [web old lf 3]33, [web www med.muni]34,  

[web ulb.upol]35, [web www.lfp]36, [web prf.osu]37 

 

7.6.2 Slovensko 3 univerzity – 4LF: 

• Komenského univerzita 2 LF: Bratislava, Martin 

• Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě   

• Univerzita Pavla Josefa Šafaříka v Košicích  

Tab. 8 Výuka AIS na LF-Slovensko 

LF ÚSTAV ZAMĚŘENÍ PŘEDMĚTY 

Biofyzika 

Informatika 

LF Bratislava UK 

Ústav lékařské 

fyziky, biofyziky, 

informatiky 

zaměření na lékařskou fyziku 

 a radiologii, biofyziku, bio-

medicínckou informatiku, 

laboratorní techniku 
Informatika ve zdravotnické 

praxi 
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LF Bratislava – Slo-

venská zdravotnická 

univerzita 

Ústav klinické 

fyziky SZU 

 a OÚSA 

nenalezeny žádné informace 

Informatika ve zdravotnické 

praxi 

Informační systémy 

v medicíně – NIS, AIS 
Ústav lékařské 

informatiky 

informatika a výpočetní tech-

nika, informační systémy 

v lékařství 
Nemocniční informační sys-

tém – zavedení do výuky (teo-

rie, praktika) –MEDEA 

LF Košice –

Univerzita Pavla 

Josefa Šafaříka 

Ústav lékařské  

a klinické biofyziky 
podrobnosti výuky nenalezeny 

LF Martin – UK Bra-

tislava 

Ústav lékařské 

biofyziky 

zaměření na biofyzikální pro-

cesy a metody v lékařství, 

lékařskou fyziku a radiologii 

Lékařská biofyzika 

 [web fmed.uniba]38, [web www.szu]39, [web lf. upjs]40, [web www.jfmed]41 
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7.6.3 Shrnutí:  

Mimo LF HK (ÚLB) nemá v ČR zaveden AIS ve výuce žádná LF (pouze možnost teo-

retického či praktického seznámení s programem).  Na Slovensku – LF UPJŠ Košice – 

do výuky zaveden NIS, LIS, IS pro zubní lékaře. 
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8. ZÁVĚR 

V ČR došlo v posledním desetiletí k významnému pokroku ve využívání infor-

mačních a komunikačních technologií v sektoru zdravotnictví. Většina ambulancí a 

praktických lékařů využívá AIS, v nemocnicích je zase zaváděn pro podporu probíhají-

cích procesů NIS. Problémem českého zdravotnictví není tedy neochota či neschopnost 

zavádět tyto systémy do praxe, ale hlavní problém je zatím v nezajištění jejich propojení 

na úrovni jednotlivých regionů i na úrovni celonárodní. Pro zavedení kvalitního elek-

tronického zdravotnictví, které v sobě zahrnuje vzájemně komunikující systémy, služby 

a zařízení (předávání a sdílení zdravotnické dokumentace, receptů, informací), je tedy 

potřeba integrace mezi jednotlivými AIS a NIS [Pavlík, 2005]42. 

 

8.1 Význam IS – pro zdravotnictví 

Využití IT ve zdravotnictví vede ke zlepšování zdravotnické péče, její kvality, 

bezpečnosti a v neposlední řadě i efektivity. Elektronizace zdravotnictví se stává tedy 

v současné době naprostou celosvětovou nutností. V zemích Evropské unie (EU) je sna-

ha zavést dokonce takový systém, který by umožňoval propojení a výměnu informací 

mezi zdravotnickými systémy jednotlivých členských států. Dle směrnice Evropského 

parlamentu 2011/24/EU musí členské státy zabezpečit již v r. 2013 výměnu zdravotních 

záznamů v rámci EU (umožnění přeshraniční zdravotní péče).  

Z tohoto důvodu je také Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZČR) 

zpracováván realizační koncept ,,Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnic-

tví,, a v rámci tohoto konceptu byla dne 15. 9. 2012 MZČR vyhlášena Soutěž o návrh 

elektronizace zdravotnictví (z jedenácti návrhů byl vybrán 11-ti člennou odbornou ko-

misí jako vítězný návrh společnosti Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 

140 00. Do 3. ledna 2013 pak budou předkládány jednotlivé projektové žádosti a během 

1. pololetí roku 2013 budou probíhat další výběrová řízení).  

Cílem ministerstva je zajistit v průběhu 4 let existenci funkční a používané aplika-

ce pro výměnu zdravotních informací, pacientský portál, elektronickou preskripci, re-

gistr radiační zátěže a manažerský informační systém resortu. V budoucnosti by se tak 
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mohlo stát i samozřejmostí propojení IS MZČR se systémy Ministerstva práce a sociál-

ních věcí a pojišťoven[web mzcr]43.  

V období měsíce červen–srpen 2012 byl v rámci České republiky realizován prů-

zkum (forma elektronických dotazníků)společností CompuGroup Medical mezi praktic-

kými lékaři, ambulantními specialisty a zubními lékaři na téma vhodnosti zavedení 

elektronizace zdravotnictví. Dotazník byl rozdělen do 3 základních okruhů: 

• S kým chtějí lékaři komunikovat elektronickou formou 

• Kde chtějí tuto formu komunikace využívat 

• Největší problémy elektronické komunikace 

Z výsledků bylo patrné, že o elektronickou komunikaci lékaři zájem mají, největší pro-

blémy spatřovali v problémech vzájemného propojení různých institucí, v legislativě, 

složitosti potřebného softwarového vybavení a nedostatku svého času [web medicus]44.  

 

8.2 Význam IS pro LF 

Z výše uvedených skutečností je tedy patrné, že zavedení AIS do praktické výuky 

ÚLB na LF HK je významným krokem pro zavádění nové koncepce této výuky, a tím i 

zajištění kvalitní přípravy studentů pro jejich budoucí lékařskou činnost (v případě po-

žadavku studentů bude časem umožněno patrně i získání osvědčení pro práci s AIS).  

ÚLB využívá dlouhodobě pro svou výuku moderní informační technologie a významně 

se podílí na zavádění medicínské informatiky do výuky akreditovaných oborů na LF 

(např. zapojení ÚLB na řešení  projektu IT Medik – 2011–13: Inovace a rozvoj studijní-

ho programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí 

uplatnění informačních technologií) [web risy]45.  

ÚLB pořádá také na téma významu zavádění IT do výuky semináře (dne 23. 5. 

2012 v rámci projektu Mefanet – Využití informačních technologií ve výuce medicíny 

na LF UK v Hradci Králové) a je zapojen v projektu ,,Využití moderních technologií ve 

výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách Univerzity Palackého v 

Olomouci, Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni,, ( 2007–2013). 
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V letošním roce je ÚLB hlavním organizátorem třídenní konference Dny lékařské 

biofyziky (36. ročník), kde budou účastníci seznamováni s novinkami v oboru a na níž 

bude tématika využití IT ve výuce také jistě velmi aktuální. 

Na podkladě stávajících zkušeností bylo zavedení AIS do praktické výuky ÚLB vyhod-

noceno pozitivně a tudíž by tento systém mohl být doporučen pro využívání i na ostat-

ních VŠ zaměřených na obor zdravotnictví.  

Tab. 9 Příklad fakult zaměřených na obor zdravotnictví (mimo LF) 

vysoká škola zaměření 

Univerzita Karlova v Praze 
Farmaceutická fakulta v Hradci Krá-

lové 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta biomedicínského inženýrství 

v Kladně 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta 

Univerzita obrany v Brně 
Fakulta vojenského zdravotnictví v 

Hradci Králové 

Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústav zdravotnických studií 

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd 

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
obor Porodní asistentka, Všeobecná 

sestra 

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií 

Univerzita Komenského v Bratislavě Farmaceutická fakulta 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta 

Prešovská univerzita v Prešově Fakulta zdravotnictví 
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Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíně 
Fakulta zdravotnictví 

Trnavská univerzita v Trnavě Fakulta zdravotnictví a sociální práce 

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnavě 
Institut fyzioterapie, balneológie a lé-

čební rehabilitace UCM v Piešťanech 

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta sociálních věd a zdravotnictví 

 

8.3 Studium na FaF a LF 

Většina zdravotnických oborů je dnes členěna na bakalářské a navazující magisterské 

studium (3+2 roky), studium všeobecného lékařství trvá 6let, studium farmacie 5. Stu-

dovat farmacii je možné v Čechách pouze na Veterinární a farmaceutické univerzitě 

v Brně a na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (FaF HK), která patří pod Univer-

zitu Karlovu. 

Pokud bychom chtěli porovnávat obtížnost studia na LF a FaF, musíme konstato-

vat, že oba obory jsou velmi náročné, na LF je zaměření orientováno více na biologii a 

příbuzné obory, stěžejním předmětem studia na FaF je chemie.  

Přijímací řízení LF HK je tvořeno 3 odbornými předměty – biologií, chemií a fy-

zikou, FaF HK vyžaduje po uchazečích znalosti z chemie a biologie a kromě testů 

z odborných předmětů absolvují uchazeči i test všeobecných studijních předpokladů. 

 Na FaF HK si mohou uchazeči vybrat ze dvou studijních oborů: 

• prezenčního pětiletého magisterského oboru Farmakologie 

• bakalářského tříletého oboru Zdravotnická bioanalytika ve formě prezenční i dál-

kové (student může po absolvování tohoto oboru nastoupit ke studiu dvouletého magis-

terského oboru Zdravotnická bioanalytika – pouze v prezenční formě). 

 Absolvent magisterského studia má možnost pokračovat v doktorských programech:  

Farmacie, Biochemie, Organická chemie, Zdravotnická bioanalytika. 
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Na obou školách čeká na studenty prvního ročníku hodně společných předmětů 

např. biofyzika, chemie, biologie, odborné zaměření pak vzrůstá přímo úměrně 

s ročníkem studia. Značná část výuky na LF i FaF je věnována praktickým cvičením 

v laboratořích, studenti na obou fakultách musí během studia absolvovat povinnou pra-

xi. Absolventi farmaceutické fakulty se mohou uplatnit v lékárnách, výzkumu, výrobě 

léčiv, ve školství, v oblasti klinické farmakologie, zdravotnických složkách a zdravot-

nicky zaměřených laboratořích.  

 

8.4 Význam IS pro FaF  

Studium na FaF HK má v mnoha ohledech shodné rysy s výukou na LF HK a tudíž by 

využití AIS ve výuce na FaF bylo jistě možné, je ovšem nutné brát v úvahu právě speci-

fické zaměření této fakulty, a proto by bylo patrně vhodné vybrat spíše AIS s progra-

movým vybavením více odpovídajícím výuce na FaF. Jistě by velmi záleželo i na poža-

davcích, které by měly na AIS katedry uvažující nad zavedením tohoto systému do vý-

uky některého ze svých předmětů. 

 

8.4.1 Katedra biofyziky a fyzikální chemie na FaF 

Na katedře biofyziky a fyzikální chemie se většina předmětů vyučuje v 1. ročníku. 

obor Farmacie – magisterské studium (předměty): 

• Biofyzika (povinně = p) – fyzikální znalosti, základy přístrojové techniky (měření, 

zpracování výsledků, grafické zpracování) 

• Matematika (p) – matematická analýza, porozumění pojmům z hlediska jejich 

praktického využití 

• Fyzikální chemie (p) – principy fyzikálně-chemických měřicích metod 

• Aplikovaná výpočetní technika (doporučeně volitelný = d.v.) práce na PC 

v prostředí Windows, práce s textovým editorem Word, tabulkovým procesorem Excel 

(grafy, filtrace dat) 
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obor Zdravotnická bioanalytika – bakalářské studium: 

• Biofyzika – fyzikální výklad biologických a fyziologických dějů, znalost základ-

ních fyzikálních měřicích metodik – přístrojové techniky (měření, výpočty, zpracování 

výsledků) 

• Matematika 

• Fyzikální chemie 

• Výpočetní technika (d.v.)  

• Gerontologie (2. roč. – d.v.) 

• Statistické zpracování dat (3. roč. – p) 

obor Zdravotnická bioanalytika – magisterské studium: 

• Biofyzikální principy přístrojové techniky ve farmacii a bioanalytice (d.v.) 

Na Katedře biofyziky a fyzikální chemie FaF by jistě bylo možné AIS ve výuce využít, 

vhodný z hlediska zaměření katedry by mohl být i softwarový program PC doktor (na-

pojení k přístrojům, záznamy získaných laboratorních hodnot, ukládání dat, snadné a 

přehledné zpracování, statistické vyhodnocení, grafické záznamy, obrazový archiv 

snímků, práce s textem) [web faf]46. 

 

8.4.2 Katedry na FaF (možné využití AIS ve výuce) – předměty  

Pokud bychom se chtěli zamyslet nad možností využití programu PC doktor v rámci 

FaF HK, tak bezesporu výhodou pro jeho zavedení je jednoduchost ovládání, přehled-

nost, provozní rychlost a spolehlivost, možnost pravidelné aktualizace (např. číselník 

léků byl rozšířen o všechny nehrazené léky), přizpůsobivost potřebám konkrétního lé-

kařského oboru, široká nabídka nástavbových modulů. 

Program by jistě vzhledem k pestrému obsahu základních funkcí a neustále se rozši-

řující nabídce nástavbových modulů našel uplatnění nejen na katedře biofyzikální ale i 

dalších pracovištích FaF HK. 
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Moduly (m)s možným využitím na FaF: 

• m. komunikace s laboratoří – záznam hodnot laboratorních vyšetření, přenos dat 

z laboratoře, komunikace s biochemickou laboratoří, záznamy vyšetření, grafické 

a statistické přehledy 

• m. obrazový, archiv snímků – umožňuje vkládat, popisovat a uchovávat snímky 

z různých zdrojů, provádět automatická měření – prvotní záznam zůstává v PC za-

chován  

• m. automatická kontrola lékových interakcí – zobrazení léků v interakci 

s vybraným přípravkem VIZ OBR. 

• m. e-Recept – umožnění elektronického zasílání receptů do centrálního úložiště 

SUKL (povinné používání od r. 2015), sestavování a tisk dokumentů (recepty,…) 

 

Katedry (K) s předpokladem možného zavedení AIS do výuky (předmět): 

K. anorganické a organické chemie  

• Biostatistika 

K. analytické chemie  

• Instrumentální metody 

K. sociální a klinické farmacie 

• Klinická farmacie – léková rizika 

• Zdravotnická informatika 

K. biologických a lékařských věd 

• Klinická hematologie 

• Laboratorní hematologie 

• Praktická hematologie 

• Imunologie 
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K. farmakologie a toxikologie 

• Farmakologie a toxikologie 

K. farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

• Analýza chemických léčiv 

K. biochemických věd 

• Molekulární biologie 

 

8.4.3 Vyhodnocení možnosti zavedení AIS na FaF HK 

Vzhledem k zaměření FaF HK je potřeba posoudit, zda by nebylo vhodnější v případě 

možnosti zavedení AIS do výuky, vybrat spíše program speciálně určený pro laboratoře 

(LIMS, INFOLAB, Orpheus). Posouzení této problematiky by bylo jistě zajímavé, ale 

vzhledem k obsáhlosti tématu již není součástí této práce. 
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9. POUŽITÉ ZKRATKY, VYSV ĚTLIVKY 

Internet – systém propojených počítačových sítí, komunikace počítačů (nejznámější 

služba poskytovaná v rámci Internetu je WWW a e-mail). 

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (ČLS-JEP) – její součástí je Společnost biome-

dicínského inženýrství a lékařské informatiky sdružující lékaře, biomedicínské inžený-

ry, lékařské informatiky a další odborníky příbuzných oborů. Společnost biomedicín-

ského inženýrství a lékařské informatiky je v současné době složena ze 3 samostatných 

sekcí: sekce Biomedicínské informatiky, sekce Telemedicíny a e-zdravotnictví  a sekce 

Biofyziky a je zaměřena  na oblast vzdělávání, legislativy, odbor. tisk, mezinár. spolu-

pr., podporu výuky a výzkumu v obl.sekcí).   

E-learning – vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k 

tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k 

řízení studia 

LMS (Learning Management Systém – systém pro řízení výuky) 

Moodle – prostředí pro tvorbu a provoz e-learningových kurzů. Je určené pro podporu 

prezenční i distanční výuky formou online kurzů dostupných na WWW. Obsahuje různé 

nástroje pro zpřístupňování materiálů a řízení studia (umožňuje spravovat přístupová 

práva, kurzy, studijní plány, činnost studentů, lze ho využívat k tvorbě výukových kur-

zů, testování studentů, obsahuje nástroje pro komunikaci atd). 

Koordinační rada projektu Mefanet – řídí projekt Mefanet, je složena ze 2 až 3 zástupců 

všech zapojených lékařských fakult, stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně při-

jatelných standardech u jednotlivých typů výstupů,  napomáhá přípravě a řešení společ-

ných projektů. 

pregraduální studium – stupeň vysokoškolského vzdělání (bakalářské a magisterské 

studium) 

Interdisciplinární – mezioborový 

Magnetická rezonance – MRI („magnetic resonance imaging“) – zobrazovací technika 

využívající magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Metoda se 

používá nejvíce v oboru zdravotnictví (zobrazení vnitřních orgánů). Magnetická rezo-

nance má nulovou radiační zátěž. Nevýhodou vyšetření je hlučnost zařízení.  
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Intranet – v podstatě privátní internet (využívání je omezeno na určitou skupinu uživa-

telů – například školu).  

3D anatomická rekonstrukce – popsáno, zobrazeno třemi rozměry 

hypertextové učebnice – elektronická učebnice obsahující systém na sebe navazujících 

odkazů – propojení určují doporučený sled čtení a odpovídají běžnému listování v knize 

simulační programy – počítačové modelování určitého systému za účelem zjištění reak-

ce následující po zadání vstupních dat 

Mnohastupňový e-learning – tzv.blended learning – přizpůsobení systému daného kurzu 

individuálním znalostem studenta – pomocí kontrolních otázek z probrané látky – po 

jejich vyhodnocení pak může student buď dále pokračovat v navazujících tématech, 

může se vrátit k podrobnějšímu výkladu probírané látky nebo si vybrat z doporučených 

odkazů, které se tohoto tématu týkají.  

LMS Moodle ve verzi 2.x. provozované na platformě OS Windows – systém pro řízení 

výuky pomocí internetu  

OS – operační systém – základní programové vybavení počítače  

počítač IQ 151 – byl osobní počítač vyráběný v bývalém Československu 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

softwarová infrastruktura – softwarové produkty sloužící jako platforma pro provoz, 

údržbu a zabezpečení podnikových aplikací a systémů (software – data a programy) 

grafická nadstavba (graphical toolkit) – prostředky pro práci s grafickou informací 

(zvýšení úrovně uživatelského rozhraní programu) 

Bit – základní a nejmenší jednotka informace používaná především ve výpočetní techni-

ce. 

MS Windows – (Microsoft Windows) – označení operačních systémů od firmy Micro-

soft 

preklinické předměty – na LF vyučované v prvních třech ročnících společně s předměty 

teoretickými, potom následuje studium klinických předmětů (další 3 roky).   

ORL – Otorhinolaryngologie – chirurgický lékařský obor (ušní, nosní a krční) 
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HomeCare – domácí zdravotní péče 

RDG – radiodiagnostika 

audiovizuální prezentace – prezentace, v níž je využíván záznam, reprodukce a uchová-

ní zvuku a obrazu  

multimediální výukové pomůcky – pomůcky ve výukových programech (elektronická 

podpora výuky) – například digitální atlasy 

databázový server Caché – databázová platforma Caché od společnosti InterSystems 

(server – obecné označení pro počítač, který poskytuje určité služby nebo počítačový 

program, který tyto služby realizuje) 

počítače IBM kompatibilní – označení pro počítače, které jsou částečně kompatibilní s 

původním IBM PC, který se již nevyrábí 

Procesor Pentium – mikroprocesor (základní součást počítače) od společnosti Intel, 

který v průběhu časového cyklu dokáže vykonat více operací 

Vnitřní paměť – paměť zpravidla nestálá a po vypnutí počítače se její obsah ztrácí. MB 

–jednotka množství dat v informatice 

disková paměť – magnetická paměť, plochu pro ukládání dat tvoří jeden nebo více disků 

Barevný monitor 15“s rozlišením 800x600 – úhlopříčka monitoru v palcích ["], obraz 

monitoru je složen z malých bodů, jejichž počet určuje rozlišení monitoru (počet bodů 

na šířku x počet bodů na výšku).  

Mechanika CD ROM – CD–médium, určené ke čtení informací. Slouží k ukládání pro-

gramů a dat, která jsou ukládána do jedné spirály (záznamu). Záznam je jednostranný. 

Disketová mechanika 3,5“ – počítačová komponenta, která umožňuje načítat data z dis-

kety a ukládat je, data jsou zapisována do kružnic na obě strany diskety. 

Mechanika ZIP 100 – používání magnetické diskety s kapacitami 100 MB pro archivaci 

dat 

mechanika DVD ROM – -DVD – optický datový nosič velmi podobný CD. 
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USB – (Universal Serial Bus) – moderní způsob připojení periferií k počítači (tiskárny, 

klávesnice, fotoaparáty, modemy) a přenos dat (např. z paměťových karet, externích 

pevných disků, externích optických mechanik). 

hardware – fyzicky existující technické vybavení počítače  

rozhraní RS 232 – rozhraní umožňující propojení a vzájemnou  komunikaci dvou zaří-

zení. V současné době je nahrazeno USB 

on-line – stav připojení  

program Excel – tabulkový procesor, který nám umožní vkládat do tabulky různá data a 

dále s nimi pracovat, provádět výpočty, vytvářet grafy. 

ISIC karta – slouží k prokázání statusu studenta 

off line – bez připojení 

WHO (World Health Organization) – Světová zdravotnická organizace  

Hz (PTA) Hertz – kmit za sekundu (Pure Tone Average – průměrná tónová ztráta – 

hodnota audiometrického vyšetření) 

dB (Decibel) jednotka používaná pro měření hladiny intenzity zvuku 

RTG záření – forma elektromagnetického ionizujícího záření (využití při lékařských 

vyšetřeních, v krystalografii)  

tvarová paměť – jev, při kterém přechází kov při určité teplotě z jedné krystalické struk-

tury do jiné 

superelasticita – vlastnost slitin s paměťovým efektem (závisí na teplotě) 

tenzometrická deska – měření tlaku chodidel (vyšetření pohybového aparátu – detekce 

patologického vyšetření) 

telemedicína – zdravotnické aktivity, služby a systémy provozované na dálku pomocí 

moderní IT. 

elektronická proskripce – systém umožňující odesílat elektronické recepty a poukazy z 

informačního systému ambulantního lékaře do informačního systému lékárny a přijímat 

potvrzení o výdeji. 
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WWW – World Wide Web – světová komunikační síť. Síť vzájemně propojených hyper-

textových dokumentů (text, grafika a multimédia) přístupných na Internetu.  

WAMP (WampServer) – soubor nezávislých balíků pro operační systém MS Windows, 

vývojové prostředí, které pomáhá tvořit webové aplikace. Název je zkratkou hlavních 

komponent a operačního systému Windows (OS), Apache (web server), MySQL (data-

bázový systém) a PHP (skriptovací programovací jazyk)  

řídicí výukový systém – SW – systém pro řízení výuky, řeší administrativu a organizaci 

výuky v rámci e-learningu  

databázová platforma – programové vybavení, které nabízí prostředí pro ukládání a 

zpracování dat. 

multidisciplinární přístup – spolupráce více vědních oborů při realizaci odborné a vě-

decko-výzkumné činnosti  

γ záření – elektromagnetické záření vznikající při jaderných dějích. 

matice vzorků – v matematice obdélníkové nebo čtvercové schéma matematických ob-

jektů (popisuje závislost jedné veličiny na druhé) 

absorpční koeficient – schopnosti prostředí pohlcovat elektromagnetické záření vyjád-

řená v číslech 

scintilační detektor – zařízení pro detekci ionizujícího záření 

evaluace výuky – hodnocení kvality výuky 

markery – laboratorně prokazatelné látky organismu, hodnota jejich hladiny v těle – 

využití při diagnostice různých chorob 

hemodynamika – popisuje vliv fyzikálních vlastností krve a cév na oběh (proudění krve 

cévami) a tlak krve  

Fond rozvoje vysokých škol – fond finančních prostředků vyčleněných každoročně Mi-

nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu vysokých škol.  
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11. OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY  

 

Obr. 1. – Ukázka výstupu z programu PC Doktor [web pc-doktor]47 
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Obr. 2. – Grafické hodnocení otázek zaměřených na zavádění IT do výuky na ÚLB-

LFHK (školní roky 2007/08, 2008/09):       

Zavádění IT se konkrétně týkají 4 otázky elektronického dotazníku hodnocené 

stupnicí 1–4 (1 – velmi vhodné, 2 – vhodné, 3 – méně vhodné, 4 – nevhodné).  

Dotazník je studentům předkládán v průběhu dvou po sobě jdoucích let.  

Otázky: 

• Zařazení AIS do praktické výuky i v následujících ročnících mého studia pova-

žuji za : 

• On-line zařazení AIS do praktické výuky považuji za : 

• Záznam laboratorních úloh do AIS místo psaní do protokolů považuji za: 

• Zavedení IS při organizaci výuky a komunikaci se studenty považuji za: 

[web mefanet]48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


