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Historická fakta – J. A. Komenský

„Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti
se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu
nebylo třeba se odučovati; a toho nelze dosíci jinak, než
když se předem vystříháme toho, aby se žáci neučili
špatnému nebo aby se dobrému neučili špatně.“

„Vše, co se žáci dovídají, má jim být srozumitelné. Kde
se zmateně vyučuje, tam se zmateně učí.“



Moderní technologie ve vzdělávání 

 Vyšší „atraktivita“ předkládaného učiva
 Vyšší nároky na přípravu pedagoga i studenta
 Vyšší kontinuita – podpora konstruktivismu i konektivismu
 Podpora reflektivních procesů – zpětnovazebních mechanismů

komplexní přístup využívající rozličné zdroje

UŽIVATELSKÝ 
DETERMINISMUS

- technologie jsou 
pouhým 
zprostředkovatelem 
přenosu informací

- výukový proces 
neovlivňují

- rozšiřují možnosti.

SOCIÁLNÍ 
DETERMINISMUS

- technologie ovlivňují 
společenské vazby 
a kulturu

- veškeré poznávání má 
sociální kontext výukový 
proces je prostřednictvím 
technologií ovlivňován

TECHNOLOGICKÝ 
DETERMINISMUS

- technologie ovlivňují 
vzdělávání přímo

- vlivem všudypřítomných 
elektronických zařízení 
působících na smysly 
dochází k 
restrukturalizaci myšlení

Znalost faktu je nezpochybnitelnou základnou, bez níž nelze žádné poznávání realizovat



Účel využití medicínských 
obrazových dat ve výuce

 fáze osvojení + upevnění + evaluace znalostí 
a dovedností /autotesty, kazuistiky/

 různé výukové prostředí /kontaktní, distanční, online 
výuka/ 

 různá míra podpory pedagogem /lektor, tutor/

 poznání si buduje každý sám ve svém vlastním osobním vzdělávacím
prostředí

 důležitou součástí jsou kontakty (spoje) vytvářené počítačovými sítěmi, 
technologiemi a elektronickými zdroji = penzum znalostí, dovedností, postojů

FORMY VYUŽITÍ
prostřednictvím technologií používaných 

v klinické praxi (nácvik potřebných 
dovedností)
prostřednictvím webových prohlížečů
jako součást komplexních e-learningových
materiálů připravovaných pedagogy



Přehled základních didaktických 
zásad

 Zásada uvědomělosti a aktivity

 Zásada komplexního rozvoje

 Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu

 Zásada postupnosti - požadavek logického postupu

 Zásada vědeckosti

 Zásada soustavnosti (systematičnosti) a cílevědomosti

 Zásada trvalosti

 Zásada názornosti

 Zásada emocionálnosti

 Zásada spojení teorie s praxí

 Zásada zpětné vazby
Didaktické zásady lze definovat jako pravidla, podle kterých je třeba upravovat 

a řídit vzdělávací proces, aby byl co nejefektivnější. 



Zásada uvědomělosti a aktivity
Zásada komplexního rozvoje

 Klíčové komponenty:
 Proč?
 Kdy?
 Jak?

PREMISY:
Znalost cíle edukačního procesu 

(dílčí/celkový/formativní/sumativní
evaluace)

Znalost mezipředmětových vazeb



Mlhovina 
Andromedy

Podpora aktivního přístupu

MUDr. Hana Petrášová

Účelná a názorná 
zpětná vazba



Zásada přiměřenosti a individuálního 
přístupu - Zásada postupnosti

 Klíčové komponenty:
 Proč?
 Kdy?
 Jak?

PREMISY:
Znalost individuální úrovně dané 

skupiny studentů   
Znalost mezipředmětových vazeb



Zásada přiměřenosti a individuálního 
přístupu - Zásada postupnosti

Popis anatomických struktur 

Zdroj: Efektivní výuka na SZŠ



Zásada soustavnosti (systematičnosti)
a cílevědomosti - Zásada trvalosti



Zásada názornosti 
Zásada emocionálnosti

 Klíčové komponenty:
 Proč?
 Kdy?
 Jak?

PREMISY:
Znalost individuální úrovně dané 

skupiny studentů   
Znalost mezipředmětových vazeb

Znalost požadavků klinického prostředí
Respekt k etickým a morálním 

pravidlům



Zásada názornosti 
Zásada emocionálnosti

MUDr. Hnízdilová



Zásada názornosti - různé modality



Zásada spojení teorie s praxí
Zásada zpětné vazby

 Klíčové komponenty:
 Proč?
 Kdy?
 Jak?

PREMISY:
Znalost uplatnění v klinické praxi 

u dané skupiny studentů   
Znalost mezipředmětových vazeb

Znalost požadavků klinického prostředí
Respekt k etickým a morálním 

pravidlům



Zásada spojení teorie s praxí
Zásada zpětné vazby

MUDr. Petrášová

Akcentace 
multidisciplinárního přístupu 

a respektu odbornosti 
a specializovaných 
expertních znalostí

PREVENCE TUNELOVÉHO 
VIDĚNÍ



Požadavky na vhodný didaktický 
obrazový materiál

 vznik v „každodenním běžném provozu“ zdravotnických zařízení 

 výukové databáze – strukturovaný popis vyšetření, klíčová 
slova/vyhledávání v databázi, popisy jednotlivých snímků + 
klíčových snímků

 nejrůznější diagnostické modality (např. USG, MR, CT)

ULOŽENÍ DAT 

 ve standardním DICOM formátu v rozsáhlých archivech – PACSech.
 DICOM formát (Digital Imaging and Communication in Medicine) 

mezinárodní standard, soubor pravidel pro komunikaci v oblasti medicínských (především obrazových) dat. 

 Kromě vysoce kvalitního zobrazení zachovává možnost 
kompletního softwarového zpracování, jako např. zoom, jas, 
filtry, měření nebo fúze obrazů.



Klíčové komponenty - shrnutí

 prostudovat kurikulum /studijní osnovy/ - OPTIMED 
 identifikovat cíle, kterých má být dosaženo 
 stanovit soubor zdrojů doporučených k výuce 

(učebnice, doporučené elektronické databáze a zdroje, odborná periodika aj.)

 evaluovat studijní skupinu 
(zjistit potřeby a porovnat stanovené cíle s dosavadními znalostmi studentů)

 naplánovat a realizovat obsah studijních materiálů 
 kontinuálně ověřovat účelnost připravené výukové 

/elektronické/ podpory výuky 
v rámci formativní – průběžné evaluace studenty a sumativní – souhrnné evaluace na 
konci výukového bloku (semestr, určená doba výuky předmětu apod.). 



Závěr 

 Obrazová medicínská data jsou nástrojem podpory 
výuky

 Jsou nedílnou součástí účelné zdravotnické pedagogiky
 Jako každý nástroj mohou sloužit, ale být i rizikem
 Didaktické zásady pro jejich využití nelze vnímat 

izolovaně
 Nelze některou zásadu vyčlenit nebo preferovat, 

všechny spolu souvisí a tvoří systém 


