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Anotace

Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu „Programové vybavení 
ordinace zubního lékaře“ pro studijní obor Zubní lékařství. V  rámci výuky 
tohoto předmětu byla vytvořena e-learningová opora pro sedm vzdělávacích 
modulů. Jednotlivé moduly obsahují distanční vzdělávací texty, návody 
k praktickým cvičením s využitím výpočetní techniky a on-line znalostní testy. 
Autorka příspěvku spoluvytvářela materiály k modulu Základy biomedicínské 
statistiky, proto bude v příspěvku věnováno více pozornosti tomuto modulu.
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1. Úvod

Studijní obor zubní lékařství nahradil na lékařských fakultách v  ČR studijní 
obor Stomatologie. Na rozdíl od oboru Stomatologie je kurikulum oboru 
Zubní lékařství více prakticky zaměřeno, lépe podporuje získávání manuálních 
dovedností budoucích stomatologů a  klade značný důraz na klíčové 
kompetence v oblasti zvládnutí náročného technického vybavení, softwarové 
podpory a na informační gramotnost. Jedním z předmětů, který splňuje tyto 
požadavky, je předmět „Programové vybavení ordinace zubního lékaře“. 
Strukturu předmětu tvoří sedm modulů:

1. Informační zdroje pro stomatologii 

2. Bibliometrie pro měření kvality informací 

3. Základy biomedicínské statistiky 

4. Možnosti kancelářského software a podmínky jeho použití 

5. Zpracování obrazové informace stomatologických snímků 

6. Specializované programy pro obor Zubní lékařství 

7. Analýza obrazu a RTG snímků 

Prezenční výuka byla podpořena vytvořením e-learningové opory na nově 
vytvořeném e-learningovém portálu www.stoma.upol.cz. Pro přístup studentů 
k výukovému systému byla vybavena počítačová učebna v prostorách školy. 
Vytvářený systém byl pilotně ověřen na 70 studentech školy v rámci předmětu 
„Programové vybavení ordinace zubního lékaře“ v letním semestru 3. ročníku. 

2. Výukové moduly předmětu 
„Programové vybavení ordinace zubního lékaře“

Na vytváření jednotlivých modulů se podíleli odborníci zabývající se danou 
problematikou. Všechny moduly obsahují distanční vzdělávací texty, návody 
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k praktickým cvičením a on-line znalostní testy. Některé obsahují i multimediální 
průvodce praktickou činností a demonstrační výukové animace. 

První dva moduly Informační zdroje pro stomatologii a  Bibliometrie pro 
měření kvality informací byly vytvořeny Mgr. Jarmilou Potomkovou. Tento 
modul se zabývá možnostmi, jak vyhledávat odborné informace z  oboru 
zubního lékařství v  internetovém prostředí. Upozorňuje na moderní trend 
medicíny založené na důkazu, zabývá se základními vyhledávacími postupy 
při práci s  internetem a  demonstruje multizdrojové vyhledávání tématu 
v databázích MEDLINE/PubMed, DynaMed a UpToDate. Je připojen i aktuální 
seznam prestižních časopisů z  oboru zubního lékařství s  odkazy na webové 
stránky těchto periodik.

Obrázek 1 — Distanční text k modulům Informační zdroje pro stomatologii a Bibliomet-
rie pro měření kvality informací

Modul Možnosti kancelářského software a  podmínky jeho použití učí 
studenty efektivně využívat dva nejpoužívanější programy kancelářského 
balíku Microsoft Offi  ce 2007; textový editor MS Word 2007 a tabulkový editor 
MS Excel 2007. Studenti se seznamují s některými ne zcela běžně používanými 
funkcemi těchto programů. Tento modul vytvořil Ing. Ladislav Doležal, CSc. 
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Obrázek  2 — Distanční text k modulu Možnosti kancelářského software a podmínky jeho 
použití 

Autor modulů Zpracování obrazové informace stomatologických snímků 
a  Analýza obrazu a  RTG snímků Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. seznamuje studenty 
se základy reprezentace a  zpracování vektorových a  rastrových digitálních 
obrazových dat. Vysvětluje základní pojmy z  obrazové analýzy, představuje 
geometrické a  obrazové manipulace s  obrazem. Pozornost je věnována 
i některým datovým formátům a systémům pro výměnu a uložení obrazových 
dat. Studenti mají možnost seznámit se se základy databázového zpracování 
dat. Jsou jim představeny základní prvky databázového systému s  důrazem 
na aktuálně nejrozšířenější relační databázový model. 

V  modulu Specializované programy pro obor Zubní lékařství se studenti 
mohou seznámit s  ovládáním programů PC DENT a  Dentist+. Studenti 
se v  praktických cvičeních učí pomocí těchto programů vést zdravotní 
dokumentaci pacientů a seznamují se se všemi možnostmi, které tyto programy 
nabízejí. Tento modul vytvořil MUDr. Luboš Harvan. 
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Obrázek 3 — Distanční text k modulům Zpracování obrazové informace stomatologic-
kých snímků a Analýza obrazu a RTG snímků

Obrázek 4 — Distanční text k modulu Specializované programy pro obor Zubní lékařství 
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2. Modul Základy biomedicínské statistiky 

Cílem biostatistického modulu předmětu „Programové vybavení ordinace 
zubního lékaře“ je naučit studenty přehledně a  efektivně zpracovávat 
biomedicínská data a interpretovat výsledky různých statistických testů. Tento 
modul učí studenty statisticky myslet a  zprostředkovává základní orientaci 
v oboru. S teoretickými poznatky a základními statistickými pojmy (typy dat, 
populace, náhodný výběr) jsou studenti seznámeni v  rámci dvouhodinové 
přednášky. Studentům jsou také prezentovány základní metody popisné 
statistiky a  základní principy statistického uvažování – statistické inference. 
Obsah přednášky byl zpracován do učebnice, která je studentům přístupna 
prostřednictvím portálu na www.stoma.upol.cz.

Obrázek  5 — Distanční vzdělávací text – Učebnice „Statistika v zubním lékařství“

Na tuto přednášku navazují dva bloky praktických cvičení, kde studenti pracují 
v  počítačové učebně pod vedením odborných asistentů. Ke statistickému 
zpracování dat je používán program Microsoft Excel 2007, který je pro studenty 
snadno dostupný. Cílem prvního bloku cvičení je naučit studenty konstruovat 
jednoduché četností tabulky i  kontingenční tabulky sledující současně více 
znaků. Následně jsou získané informace z  četnostních tabulek vyjadřovány 
grafi cky různými typy grafů (koláčovými , sloupcovými atd.). Studenti zkoumají 
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také pravděpodobnostní rozložení dat a vytvářejí histogramy četností. Všechny 
soubory dat, se kterými studenti pracují, mají vztah k zubnímu lékařství. Úkolem 
druhého bloku praktických cvičení je procvičení užívání analytického nástroje 
Analýza dat , který umožní studentům provádět dvouvýběrový F-test rovnosti 
rozptylů, dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu, dvouvýběrový t-test 
s rovností rozptylů, dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů, dvouvýběrový 
z-test na střední hodnotu. Na závěr praktických cvičení se studenti naučí 
používat funkci chí-test a pomocí ní provádět analýzu závislosti kategoriálních 
dat. Veškeré návody k  popsaným činnostem jsou studentům přístupné 
na stomatologickém portálu.

Obrázek  6 — Přehled návodů k praktickým cvičením na e-learningovém portálu

Zde také studenti naleznou data, která mají zpracovávat, zadání úkolů, řadu 
řešených příkladů a úkoly k samostatné práci. Součástí e-learningu jsou také 
testové otázky, které představují zpětnou vazbu a  umožní studentovi ověřit 
si, zda studovanou látku správně pochopil. Studenti jsou tímto výukovým 
modulem motivováni klást si otázky statistického charakteru a po absolvování 
kurzu by měli být schopni na ně odpovídat. Pro procvičení předmětu mohou 
využít e-learningový portál, který jim umožní pracovat dle svého vlastního 
tempa a mohou si zvolit způsob práce, který jim nejvíce vyhovuje.
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Obrázek  7 — Zadání úkolu k praktickému cvičením na e-learningovém portálu 

Obrázek  8 — Řešení úkolu k praktickému cvičení na e-learningovém portálu
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Obrázek 9 — Kontrolní test na e-learningovém portálu

3. Závěr

Tento e-learningový vzdělávací systém zatraktivňuje a  inovuje studium 
zubního lékařství na Univerzitě Palackého. E-learningový portál je 
využíván pro umístění výukových modulů – vzdělávacích distančních 
textů, demonstračních animací a  on-line znalostních tesů. Prostřednictvím 
portálu mohou studenti k  těmto materiálům řízeně přistupovat, 
je evidována statistika přístupů. Portál umožňuje registraci studentů, 
volbu uživatelského nastavení. Obsahuje také aktivizační prvky (diskusní 
fóra, chat) a  prvky provádějící zpětnou vazbu (hodnotící ankety, možnost 
připojení komentáře k  výukovému modulu). Portál se má stát komunitním 
centrem, které umožní efektivní komunikaci mezi studenty a  pedagogy. 
Projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.
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