Stručný souhrn aktivit Ústavu patologické fyziologie v průběhu distanční
výuky (LS 2019/2020)

A) Výuka
Vyučující Ústavu patologické fyziologie v průběhu distanční výuky připravili výukové
materiály - komentované videoprezentace (15 pro VŠEO a 12 pro GM), které byly průběžně
zveřejňovány na Moodle a Youtube. Důraz na přípravu materiálů pro VŠEO/GM byl kladen
proto, že tito studenti Patologickou fyziologii zakončují zkouškou. Kromě těchto nových
materiálů měli studenti všech vyučovaných oborů k dispozici standardní powerpointové
prezentace praktických cvičení a přednášek.
Dále, na základě nabídky ústavu a projeveného zájmu studentů se uskutečnila online výuka
vybraných seminářů /praktických cvičení (4 lekce pro GM a 4 lekce pro Dentistry).
Vyučující se studentům věnovali také při pravidelných on-line konzultacích přes Skype/Zoom
- celkem bylo zrealizováno 80 konzultačních hodin (48 pro VŠEO, 15 pro GM, 11 pro ZUB a
6 pro Denti), se studenty GM proběhlo navíc přes 200 individuálních připojení přes WhatsApp.
Navíc, ke komunikaci s vyučujícími studenti také využívali Chat na Moodle.

B) Nabídka dalších výukových aktivit pro studenty
Se zahájením distanční výuky byla studentům nabídnuta možnost využívat další dobrovolné
aktivity (prezentace referátů přes Moodle/Youtube a absolvování týdenních testů), za které
studenti mohli získávat bonusy, které prokázaly míru jejich aktivity v průběhu semestru a
studenti je nyní mohou využít ke zhodnocení výsledku zkoušky.
Přípravou na týdenní testy a jejich absolvováním se studenti průběžně připravovali k závěrečné
zkoušce.
Komentované videoprezentace zpracovalo a pro potřeby ostatních studentů tyto prezentace na
Youtube/Moodle nahrálo 43 studentů VŠEO a 4 studenti GM, někteří studenti (1 VŠEO, 3 GM
a 2 DENTI) svoje referáty odprezentovali on-line vyučujícímu a ostatním studentům přes
Skype, event. Zoom; někteří studenti (3 VŠEO a 5 GM) zveřejnili standardní nekomentované
prezentace.

C) Komunikace se studenty
Informace byly studentům předávány několika způsoby. Ústav nejprve využíval webové
stránky, počínaje dubnem 2020 pak byly informace zveřejňovány prostřednictvím Moodle.
Přednosta ústavu osobně komunikoval ve věcech výuky, její organizaci a náplně, rozložení
zkouškových termínů, atp. s ročníkovými zástupci 3. roč. Všeobecného lékařství a 3. roč.
General Medicine.

D) Zkouška
K 3. 6. 2020 je vyzkoušeno 61 studentů, tj. cca 1/3 ročníku. 89% studentů zkoušku absolvovalo,
pouze 7 studentů (11%) při 1. pokusu získalo známku F a bude mít k dispozici 1. opravný
termín koncem června. Rozložení zkouškových termínů si studenti mohli vybrat sami.

E) Ostatní
Ústav se věnoval také nástavbovým formám výuky, zejména v oblasti SVOČ a přípravy kvalifikačních
prací. Pracovníci ústavu také zahájili práce na aktualizaci studijních materiálů. V laboratořích ústavu
pokračovala také vědecko-výzkumná činnost v rámci grantových projektů a spoluprací, včetně
mezinárodních.
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