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Fakulta zdravotnických studií Ostravské 
univerzity v Ostravě

FZS ikl    1993 j k  Zd t ě iál í f k lt  OU FZS vznikla v roce 1993 jako Zdravotně-sociální fakulta OU 
v Ostravě (3 Bc. obory)

V září 2008 se oddělila sociální složka a vznikla stávající 
Fakulta zdravotnických studií

11 Bc. oborů v prezenční i kombinované formě studia, 11 Bc. oborů v prezenční i kombinované formě studia, 
3 NMgr. obory v prezenční i kombinované formě studia
1 Mgr. Obor – všeobecné lékařství

V akreditačním řízení 
4 NMgr. obory
2 doktorské programy

Květen 2010 – transformace na lékařskou fakultuKvěten 2010 transformace na lékařskou fakultu



Co potřebují studenti?p j

Praktická výuka v preklinických a 
teoretických oborech vyžaduje, aby 
absolventi získali kvalitní:

i ké l i  teoretické znalosti, 
praktické znalosti 

 kti ké d d ti a praktické dovednosti 

nezbytné pro samostatnou práci na budoucích 
pracovištích. 





Samostatnost, interaktivita, …Samostatnost, interaktivita, …



Nástroje pro podporu výukyNástroje pro podporu výuky

Lab Tutor a Lab Author LMS Moodle



Systém MoodleSystém Moodle

Zadání tématu 
před praktickou p p
výukou

• Podpora výuky:
• Animace
• Videa
• Atlasyy
• webové odkazy
• Tutoriályy



Systém Lab TutorSystém Lab Tutor

Fyziologie:

Cévní systémCévní systém

EKG

MetabolismusMetabolismus

GIT

Plicní systém

EMG

Reflexy

Smysly



Spektroftometrie
ABR - titraceABR - titrace
Osmotické děje a 
difdifuze
Fotosyntéza
Enzymatické děje



Power Lab – bez strojů to nejdePower Lab bez strojů to nejde



Prostředí Lab TutorProstředí Lab Tutor

• Jednotné prostředí pro 
různé úlohy

• Jednotné přístrojové 
vybavení

• Výuka krok za krokem:

• Úvod do tématu
• Zapojení přístrojů
• zacílení na 

podstatu problému



Lab Author – nástroj pro autorskou práciLab Author nástroj pro autorskou práci



Prostředí Lab Tutor 
d  l  k lzadání > analýza >> výstupní protokol



MoodleMoodle



ZávěrZávěr

Nespornou výhodou celého procesu je:
Student může jak při přípravě, tak při zpracování 
výstupů z praktik využívat široké podpory materiálů 
dostupných po síti. 
Pro současnou generaci studentů je 

Interaktivní eLearningové prostředí vhodnou formou.
Škola hrou

nahrazení papírových protokolů 

Negativum je relativně větší zátěž pedagogů
administrace vyučujících spojenou s přípravou a administrace vyučujících spojenou s přípravou a 
ukončením každého praktického cvičení kurzu.



Děkuji za pozornost

Kontakt: 
k b @

j p

marek.buzga@osu.cz


