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Týmové učení
Systémové myšlení
Mistrovství v oboru
Mentální modely
Sdílení vizí



Realizuje správu znalostí a 
poskytuje zdroje

Finanční
Lidské
Hmotné

Historicky plní tuto funkci 

Vědecká lékařská
knihovna



Průměrná měsíční návštěvnost VLK
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Jak dál - přístup odkudkoliv a 
kdykoliv 

= Kryptované externí připojení
= Standardní interní připojení

LAN IKEM

Mobilní
zaměstnanec

Práce z domova

Partner



Využívání elektronických 
zdrojů

Využívání všech fulltextových EIZ 2001-2006
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Přechod na knihovnu 
hybridního typu
Koncepce rozvoje sítě zdravotnických  
knihoven na léta 2005-10 
Komise pro přidělování finančních 
příspěvků …
Finance 2,8 mil Kč z MZ ČR a 0,8 mil IKEM

Nový nábytek
Kopírky
Výkonná PC pro zaměstnance i pro čtenáře
Bezdrátové komunikace WiFi 













Proces stěhování

1300 běžných metrů a 60 tun
320 přepravek
Přerušení provozu jen na 14 dní
Akce provedena za měsíc





Projekt Vzdělávací a 
informační portál IKEM

je spolufinancován :
Evropským sociálním fondem
státním rozpočtem České republiky
Magistrátem hl. m. Prahy



Hlavním cílem projektu

je rozvoj vzdělávání formou 
e-learningu v oblasti komplexního
informačního a komunikačního
systému IKEM (KIKS), kardiologie a 
ošetřovatelství v intenzivní péči
Cílová skupina projektu:

lektoři IKEM
školící pracovníci IKEM 



Vzdělávací část portálu má
3 hlavní programy

• v oblasti KIKS IKEM
• v oblasti kardiologie,
• v oblasti ošetřovatelství v intenzivní péči 

a periferní žilní kanylace



Informační část portálu

Je hrazena z finančních prostředků IKEM
a bude zaměřena na všechny uživatele –
zaměstnance IKEM a také na širokou 
veřejnost.



Komponenty e-learningu



Přínosy e-learningu

Snížení nákladů na klasické vzdělávání
Zajištění vysoké úrovně předávaných 
znalostí a jejich udržování
Hodnocení podle stejných pravidel 
Nová služba knihovny poskytovaná
odborem vzdělávací zdroje





Děkuji
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