
Výuka práce s elektronickými 
informačními zdroji pro medicínu 

v e-Learningovém kurzu

Jitka Feberová 1),2),
Pavel Kasal 1), Jan Polášek 2) , Martin Feber 2)

1) Ústav lékařské informatiky  2.LF UK
2) Ústav výpočetní techniky UK

 Inforum 2008  - Praha
jitka.feberova@ruk.cuni.cz 

1



Elektronické informační zdroje
 pro medicínu

Nutnost neustálé aktualizace získaných vědomostí 

=> nutnost osvojit si metody práce s moderními 
informačními zdroji
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Kurzy Lékařské informatiky

Studijní obor ročník

Magisterské studium lékařství cz 2

Magisterské studium lékařství en 2

Magisterské studium fyzioterapie 1

Bakalářské studium fyzioterapie 1

Bakalářské studium radiologický asistent 2
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Prostředí

- řada nástrojů pro tvorbu 
a správu kurzů

- poměrně jednoduché co se 
týká ovládání
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Provoz
- důležité je zabezpečení bezchybného a stálého 

provozu.
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Optimální podoba lekce

• Ozvučená přednáška
• Studijní materiály
• Animovaný návod práce se zdrojem
• Úkoly

medline_navod3.swf

medline_ozvucene.swf
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Nástroj pro tvorbu materiálů
Adobe Captivate - istruktážní prezentace

 - simulace práce s programy
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Elektronické informační zdroje:

- placené – otázka přístupu

pro koho

odkud

kdy

- volně dostupné – otázka kvality

kriteria
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Při přechodu ke klinickým oborům se zvyšuje podíl 
používání časopisů.



Časopisy
Národní lékařská knihovna – Medvik  www.nlk.cz 

– vzdálený přístup
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http://www.nlk.cz/


Časopisy
Elektronické zdroje v rámci fakulty - dostupnost:
- z počítačů dané fakulty  http://knihovna.lf2.cuni.cz

- přes CAS UK (centrální autentifikační služba) a Onelog
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http://knihovna.lf2.cuni.cz/


Časopisy - přístup pomocí CAS UK
Přihlášení pomocí údajů, které obdrží

  studenti spolu s kartou studenta
  zaměstnanci s kartou zaměstnance 

https://ldap.cuni.cz  
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https://ldap.cuni.cz/


Časopisy - Onelog

https://onelog.ruk.cuni.cz 
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https://onelog.ruk.cuni.cz/


Časopisy - E-journals - portál UK
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Volně dostupné časopisy
Open Access Journals 
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www.doaj.org  

http://www.doaj.org/


Sekundární informační zdroje
Klasické

Embase, Current Contents, Web of Science, Medline

Specializované 
Journal Citation Report

EBM zdroje 
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Ověření získaných znalostí - formulář
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Ověření získaných znalostí - formulář



Ukázka závěrečné práce
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Děkuji za pozornost

jitka.feberova@ruk.cuni.cz
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