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1.  Staňte sa autorom príspevkov pre www.i-med.sk!

Stanete sa súčasťou unikátneho vzdelávacieho projektu – spoluautorom najroz-
siahlejšieho elektronického portálu, určeného na sústavné vzdelávanie lekárov
na Slovensku.
Vaše články a prednášky sa dostanú k veľkému počtu lekárov – k neporovnateľne
väčšiemu, ako je počet účastníkov na kongresoch a čitateľov článkov v odborných
časopisoch. 
Portál má pridelené ISSN, publikovanie príspevku na i-med.sk je  hodnotené rov-
nako, ako príspevok v tlačenom časopise.
Získate kredity za autorstvo príspevkov na portáli.
Získate novú skúsenosť – skúsenosť s tvorbou príspevkov priamo na portáli.
Príspevky sú finančne ohodnotené.
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2. Chcete vedieť viac? Príručka pre autorov je tu pre Vás

www.i-med.sk – je jedným z prvých internetových portálov pre sústavné vzdeláva-
nie lekárov na Slovensku. 

Všetky príspevky na portáli www.i-med.sk budú mať vzdelávací charakter a povinnos-
ťou redakčnej rady a recenzenta je zabezpečiť, aby popri odbornej kvalite (tá je samo-
zrejmosťou) boli dodržané aj didaktické princípy. 

Medzi písaním vedeckého odborného príspevku a prípravou vzdelávacieho odborného
príspevku je výrazný rozdiel. Obsah príspevku je rovnaký, ale jeho forma je odlišná. 

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, príprava vedeckých článkov a prednášok je pre odbor-
níka jednoduchšia, ako písanie vzdelávacích materiálov.

Táto metodická príručka pre autorov má ambíciu pomôcť Vám zorientovať sa v požia-
davkách, kladených na obsah a kontext vzdelávacích materiálov.
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3. Ako pracovať s príručkou?

1. Na úvod odporúčame celú príručku prelistovať a oboznámiť sa s jej obsahom. 
2. Z obsahu si vyberte, čo Vás zaujíma. 
3. Keď sa rozhodnete písať príspevok pre www.i-med.sk, preštudujte si najprv niekoľko 

príspevkov na www.i-med.sk. 
4. Pri spracovávaní príspevku súčasne študujte relevantnú časť tejto príručky. Potom si 

v časti Pomocník pustite Online príručku na portáli s nahovorenou inštruktážou a 
postupujte podľa nej.
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Online príručka

5. Ak nie ste primerane zruční v práci s počítačom, príspevok na portál vložia technici v 
spolupráci s Vami. 
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4. Vzdelávací portál i-med.sk v skratke

4.1. Ciele portálu

Cieľom portálu www.i-med.sk je:  
–  priniesť kvalitný a aktuálny edukačný materiál využiteľný 

pre lekárov primárneho kontaktu, ako aj špecialistov v jed-
notlivých oblastiach medicíny,

–  s dôrazom na informácie, využiteľné v praxi lekárov,
–  v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch, 
–  priebežne informovať o vývoji v širokom spektre 

medicínskych odborov, 
–  priebežne informovať o najnovších poznatkoch v prevencii, 

diagnostike a terapii ochorení,
–  umožniť lekárom otestovať nadobudnuté vedomosti a získavať kredity vyplnením 

autodidaktických testov priamo na portáli.

4.2. Komu je portál určený

Portál www.i-med.sk je určený najmä leká-
rom primárneho kontaktu, špecialistom v
jednotlivých oblastiach medicíny, ale aj
všetkým záujemcom z radov lekárov. 

Pokrok v medicíne napreduje tak rýchlo, že
niektoré postupy, pred niekoľkými rokmi po-
važované za účinné, môžu v krajnej situácii
viesť až k poškodeniu zdravia pacienta. 

Na trhu sú lieky/molekuly, ktoré majú menej
negatívnych vedľajších účinkov, ako tradične
predpisované prípravky, a testy na tisíckach
pacientov preukázali ich vysokú účinnosť. 
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Pacienti sú dnes aj vďaka internetu lepšie informovaní, ako kedykoľvek predtým. Čoraz
častejšie prichádzajú do ambulancie s presnou vlastnou predstavou, „čo im je a ako ich
treba liečiť“. Neuvedomujú si, že ľudské telo je trochu zložitejšie a že niekoľko z kontextu
vytrhnutých informácií na správnu diagnózu a liečenie zďaleka nestačí. Ale o tom ich
môže presvedčiť iba lekár, ktorý má aktuálne vedomosti a ovláda moderné vedecké spô-
soby získavania informácií a ich použitia v lekárskej praxi.

Najčastejšie dôvody, prečo naši lekári navštevujú medicínske webové stránky:

– t.j. čo očakávajú aj od Vašich príspevkov

aktuálne medicínske informácie,
multidisciplinárne informácie,
ľahké vyhľadávanie.

Podľa dotazníkových prieskumov najmenej času zo všetkých lekárov venujú sústav-
nému vzdelávaniu ambulantní lekári – a práve preto je portál prioritne určený pre
nich. Aby pomerne ľahko a rýchlo získali prehľad zo všetkých oblastí medicíny, ktoré po-
trebujú pre svoju každodennú klinickú prácu. 

e-learnginový portál – ako je zrejmé už z názvu – je určený na učenie sa. To zna-
mená, že autor má byť tútorom, sprievodcom pri získavaní informácií, pri učení sa.
Je vhodné stimulovať aktivitu vzdelávajúceho sa lekára otázkami, úlohami, najlepšie
v každej kapitole.

Cieľom i-medu je podnietiť študujúcich, aby:

•  získali nové informácie, 
• osvojili si ich, 
•  dali ich do kontextu so svojou každodennou lekárskou praxou 
•  a aj hneď uplatnili vo svojej práci. 
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4.3. Odborné špecializácie na portáli

Ako autora Vás na hlavnej stránke portálu bude
zaujímať 9 skupín odborov v sekcii „Skupiny od-
borov“, uvedených v ľavom menu. 

Kliknutím na niektorý z odborov sa zobrazí druhá
úroveň portálu = platný špecializačný odbor (tzv.
základné atestácie)

Neonatológia
Pediatria
Pediatrická anestéziológia
Pediatrická endokrinológia
Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Pediatrická hematológia a onkológia
Pediatrická imunológia a alergológia
Pediatrická infektológia
atď. 

Kliknutím napr. na „Pediatrická pneumológia a ftizeológia“ sa zobrazí tretia úroveň po-
rtálu = konkrétna téma zo špecializačného odboru a interdisciplinárnych oblastí, prí-
padne subšpecializačného odboru, až na úroveň certifikovaných pracovných činností. 
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4.4. Vyhľadávanie na portáli

Je možné štyrmi spôsobmi: 

1. Preklikávanie cez odbory 
2. Voľbou kľúčového slova
3. Voľbou reťazca znakov v globálnom vyhľadávaní alebo v rámci 

názvov kurzov
4. V slovníku MKCH

Vhodnému výberu kľúčových slov preto treba venovať dostatočnú pozornosť. Môžu byť
pozvánkou do Vášho článku.

Súčasťou portálu je aj Knižnica, ktorá lekárom uľahčí prístup k zaujímavým zdrojom na
internete vo vybranej problematike. Na jej tvorbe sa podieľajú aj autori tým, že k prí-
spevku uvedú prípadné online zdroje a citácie.
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5. Získajte si svojich čitateľov

Použiť môžete napríklad marketingové postupy – zaujať už názvom prednášky či článku.

Pozvánkou na preštudovanie celého Vášho príspevku je abstrakt. Má poskytnúť pod-
statné informácie o vzdelávacej téme. Časť lekárov si prečíta abstrakt a končí. Ale môže
aj pritiahnuť ich pozornosť, aby čítali ďalej. 

5.1. Čo pomáha, aby sme si zapamätali nové informácie?

Uvoľnená atmosféra bez stresu. 
Pozn.: Vystresovať ma môže aj kvantum informácií, ktoré sú pre mňa nezrozumiteľné.
Preto odporúčame nadviazať na to, čo je študujúcemu známe, a pokračovať menej zná-
mym, neznámym. 

Menej informácií je často viac. Výskumy ukázali, že ľudský mozog je schopný spracovať
len obmedzený počet ucelených informácií. Z jednej 10 – 15-minútovej prednášky je to
priemerne 6 až 8 odkazov. Preto si ujasnime:

Aké posolstvo chcem článkom/prednáškou odovzdať? 
Ktoré informácie sú najdôležitejšie?

Čo ma zaujme, to sa naučím. 

Využime napríklad obľúbenosť kazuistík. Kazuistika nemusí hovoriť o raritnom prípade.
Pre študijné účely môžeme použiť typický prípad a nechať študujúceho určiť diagnos-
tický postup, diagnózu a ďalší postup liečenia. 

Premietnuté do praxe: text nestačí. Obrázky – ilustratívne a hlavne diagnostické –
sú nutné.

Vtiahnite študujúcich do článku – dajte im riešiť logické úlohy. Pri preskúšavaní lekárov
v USA sa používajú diagnostické snímky, laboratórne výsledky, a na ich základe má skú-
šaný určiť diagnózu. 

Varga, M.: Popis HRCT pľúc: Difúzne v oboch krídlach sú prítomné, striedajúce sa nepra-
videlné miesta zvýšenej i zníženej opacity, postihujúce prevažne alveolárnu časť. Tekutina
v pleurálnych priestoroch t.č. neprítomná. Vyplnené je i interstícium. Výrazné rozšírenie
interlobií. Záver: RTG obraz centrilobulárneho emfyzému až deskvamatívnej alveolitídy.
Z RTG hľadiska sa môže jednať o rozvíjajúci sa obraz ARDS.
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Čo Vás naučí viac? Kombinácia diagnostickej snímky a jej popisu, alebo len
popis?  

5.2. Kým začnete písať ....

opýtajte sa sami seba:

Je téma príspevku vhodná a užitočná pre cieľovú skupinu = skúsených lekárov
s dlhoročnou praxou?  

Bude mať príspevok vzdelávací charakter? 

Prinesie príspevok nové, aktuálne informácie?

Je rozsah príspevku primeraný? ... Nosná časť príspevku má mať približne 25
strán v elektronickom zobrazení, čo je asi 5 strán textu A4. V tejto časti majú byť
všetky podstatné informácie.

Je príspevok názorný? Obsahuje obrázky, kratučké videá, kontrolné otázky v
texte so spätnou väzbou? 
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6. Ako pripravovať príspevky na e-learningový portál

6.1. Typy príspevkov na portál

Príspevky na portál môžu mať tri formy:

– e-learningový článok

Prehľadový vzdelávací text, prinášajúci súhrnný názor a interpretáciu určitého pro-
blému v medicíne s výstupmi do praxe. 

Kazuistika: (case report) je opis výnimočného/zaujímavého klinického prípadu /
choroby. 

Hlavný text v obidvoch prípadoch nepresahuje 3 000-5 000 slov, obsahuje minimálne
3-5 obrázkov, 10 – 20 literárnych zdrojov, odkazy na odporúčané webové stránky.

– Komentovaný preklad (excerptum) – „voľnejší – komentovaný“ preklad význam-
nej prelomovej práce, uverejnenej v zahraničnom periodiku. Nejedná sa o doslovný
preklad. Práca má obsahovať poznatky, ktoré sú pre slovenských lekárov nové. Pre-
klad musí byť doplnený o odborný komentár prekladateľa, vychádzajúci z jeho prak-
tických skúseností a z údajov od iných významných autorov/štúdií. Komentár k
prekladu má predstavovať minimálne 60% textu.

– Prednáška s powerpointovou prezentáciou - technici nahrajú zvuk na konfe-
rencii, vo výnimočných prípadoch v štúdiu. Nahratá prednáška spolu s ďalšími do-
plňujúcimi materiálmi umožní širokej medicínskej obci pozrieť si zaujímavé
prednášky, aj keď sa nemohli zúčastniť na konferencii. Mnohí z nás si lepšie zapamä-
tajú informácie, sprostredkované kombináciou počutého a videného (powerpoin-
tovú prezentáciu doplnenú nahratou audio prednáškou).
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6. 2. Základné časti príspevkov

Príklad:  
Názov príspevku: Najčastejšie príčiny bronchoobštrukcie u detí
Autor: MUDr. MENO PRIEZVISKO
špecializácia/odbornosť: Pediatria
FN - pediatria, Špitálska 6, 950 01, Nitra
email@domena.sk

Kľúčové slová (min. 5)
bronchoobštrukcia - bronchitída - astma - anafylaxia - aspirácia - bronchiolitída - cystická fibróza 
Príspevok je určený pre lekárov špecializácií
Pediatrické odbory – Pediatria 
Pediatrické odbory – Starostlivosť o deti a dorast 
Pre príspevok je možné uviesť aj viac špecializácií , jednu určiť ako hlavnú

Štruktúrovaný abstrakt

Vzdelávací text
Začína ako Ciele príspevku (čo sa lekár naučí po vypočutí prednášky, resp. po
preštudovaní celého príspevku)

Všetky príspevky, prijaté na publikovanie na i-med.sk, sú prioritne písané v slovenskom,
resp. českom jazyku v súlade s gramatickými, štylistickými, interpunkčnými pravidlami.
Príspevok je Vašou vizitkou a vizitkou inštitúcie, ktorú reprezentujete.

Štúdium nosného textu má trvať približne hodinu. Za štúdium a vyriešenie
kreditového testu získa lekár kredity, rovnako ako za účasť na prednáškach a
vyriešenie autodidaktického testu v odbornom časopise. Kompletný text môže 
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byť rozsiahlejší, ale všetko „navyše“, napr. klasifikácie, detailnejšie informácie, odporučené
analýzy a ďalšie zdroje sa budú vkladať prostredníctvom ikonky  „Viac o ...“.

Jednotlivé časti/kapitoly príspevku budú rozdelené na podkapitoly, zobraziteľné na
ploche monitora počítača. Pre prehľadnosť a rýchlu orientáciu v texte budú označené
ikonkami. Autor si môže zvoliť farebnosť ikoniek.

Vo vzdelávacom texte musia byť uvedené všetky informácie, ktoré študujúci potrebuje
k zvládnutiu Vami pripraveného autodidaktického kreditového testu zo spracovanej
problematiky. 

Každá kapitola by mala mať na konci aspoň jednu otázku, úlohu, resp. úvahu.
Vzdelávajúci sa lekár získa spätnú väzbu, či správne rozumie preberanej téme.
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Náhľad na učebný text prehľadového príspevku Cystická fibróza

s obrázkom:                             s textom: 

so spätnoväzobnou otázkou:

s citáciou zdroja: 
* The Worlds of David Darling, The Internet ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE, Cystic fibrosis. [online]
2010-10-15 [Citované: 2010-10-15] http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/cystic_fi-
brosis.html
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Po kliknutí na                              sa objaví správna odpoveď: 

http://www.i-med.sk/moodle/form/pages/texty.php?id=1&page=5
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7. Citovanie

Pre citovanie zdrojov na portáli platia rovnaké normy, ako pre články v odbor-
ných časopisoch -  citačné normy ISO 690, ISO 690-2.

Citácie sa vkladajú na portál po kliknutí na 

Viac podrobností nájdete v online príručke na portáli. Keď autor neuvedie všetky údaje
o citácii podľa normy, odkaz na literatúru k príspevku nie je možné vložiť.

Obrázky, diagnostické snímky, grafy, tabuľky a
pod. sú vo vzdelávacích príspevkoch nevyhnutné.
Zdroj obrázku musí byť uvedený vždy, aj keď
autor použije vlastný obrázok. 

Obrázok 2: Varga, M.: Popis RTG hrudníka: v stredných a dol-

ných pľúcnych poliach obojstranne prítomné difúzne neho-

mogénne infiltratívne pľúcne zatienenia, bronchovaskulárna

kresba zmnožená, pruhovito usporiadaná, kostofrenické uhly

voľné, bránice kontúrované, klenuté, tieň srdca nezväčšený. 
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Zdroj z internetu: 

Všimnite si, že k anglickým textom bol vložený slovenský preklad. Slovenský preklad pô-
vodného opisného textu tabuľky/obrázku/ilustrácie môže byť uvedený aj pod obráz-
kom. Nie je možné prekryť opis obrázku v pôvodnom jazyku slovenským prekladom
(autorské práva). Z citácie musí byť jasne identifikovateľný autor, názov príspevku a
všetky údaje, ktoré sú potrebné na nájdenie obrázku na internete. 
Pokiaľ sa jedná o obrázky na internete, pri ktorých nie je uvedený autor, uvedie sa ako
autor subjekt, ktorý zodpovedá za stránku (v prípade www.nlm.nih.gov je to National
Library of Medicine), ďalej názov obrázku, úplný link, dátum použitia obrázku  (dátum z
dôvodu, že obsah stránky sa môže meniť).  Názov obrázku je niekedy možné zistiť tak,
že naň umiestnite  kurzor a po chvíli sa v rámčeku pri kurzore objaví jeho názov.

7.1. Používanie videí, zverejnených na www.youtube.com

Vysokoškolskí učitelia radi používajú na prednáškach videá z youtube.com.   Vhodne
použité video vypovie viac, ako tisíc slov. 
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Videá užívateľov, zverejnené na stránke www.youtube.com, možno reprodukovať, rozširo-
vať, vytvárať z nich odvodené diela, zverejňovať ich v rozsahu umožnenom funkciami You-
Tube. To znamená, že video z YouTube je možné za pomoci funkcií YouTube umiestniť
priamo do vytvoreného e-learningového príspevku (napr. takto: http://sport.sme.sk/c/
5403767/jazdi-na-motorke-vinia-cyklistu-cancellaru.html)

V zmysle podmienok používania služieb YouTube je iné šírenie užívateľských videí na
akomkoľvek médiu bez predchádzajúceho písomného súhlasu YouTube zakázané, pokiaľ
sa neuvádza inak (napr. pri videu sa nachádza informácia o možnosti stiahnutia videa). 

V prípade použitia materiálu z Wikipédie, ak nie je uvedený autor, postačuje názov ob-
rázku, úplný odkaz, dátum použitia obrázku. Akékoľvek informácie zo zdrojov typu Wi-
kipédia by mali byť používané len výnimočne, ak nie je dostupný iný informačný zdroj.
Informácie vo Wikipédii totiž nemusia mať garantovanú vedecko-odbornú úroveň, ne-
musia byť hodnoverné.

Autor je zodpovedný za správnosť prepisu citovaného zdroja. 

Literárne zdroje, uvedené v tabuľkách, musia byť citované v textovej časti príspevku v
časti textu, popisujúceho danú tabuľku, respektíve údaje v nej uvedené. 
Každá tabuľka musí mať úplný a presný názov uvedený nad ňou. Tabuľky sa číslujú po-
stupne tak, ako sú uvádzané v texte (napr. Tabuľka 1, Tabuľka 2 , alebo Tab. 1, Tab. 2 atď.).
Pod tabuľkou sa p. p. doplnia formou poznámky údaje o citovanom zdroji tabuľky.

7.2. Citovanie v texte

Autor najprv postupne vloží citácie na portál. Vkladanie citácií v texte je prehľadne uve-
dené v online príručke. Citácia sa objaví na príslušnej strane pod textom:
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Kreditový test (10 testových otázok s min. 5 odpoveďami, z ktorých je najmenej
jedna správna. Správne odpovede je potrebné napísať hrubo.) 

Ak vzdelávajúci sa lekár na portáli zodpovie testové otázky/úlohy správne, získa kredity,
ktoré sa mu automaticky pripíšu na jeho konto v evidencii Slovenskej lekárskej komory. 

Audio, Video

Viac o ... (rozširujúce údaje – napr. profesijný životopis autora s fotogra-
fiou,  podrobnosti určené špecialistom)

Použitá a odporučená literatúra (citovanie presne podľa normy, uviesť
všetky potrebné údaje

Položky do slovníka (min. 3)*:

Príklad:
Pojem*:  achalázia
Definícia*: Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ocho-
renia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy
a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Cito-
vané z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Ci-
tované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759 (Pozn.: citácia je fiktívna)
Kategórie (odbor) *: Internistické odbory
Kľúčové slovo*: strata relaxačnej funkcie dolného zvierača

Online zdroje (min. 3):

Príklad: 
Jazyk*: SK
URL adresa*: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2368&magazine_id=1
Názov*:  www.solen.sk
Krátky popis*: CYSTICKÁ FIBRÓZA (1. časť), Hana Kayserová, Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bra-
tislava Moderný časopis Via practica pre lekárov prvého kontaktu – 1. časť o cystickej fibróze vo
formáte pdf. – obrázky, snímky, grafy...
1. kľúčové slovo*: CFTR
2. kľúčové slovo*: Cystická fibróza
3. kľúčové slovo*: mukoviscidóza
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8. Autorské práva 

Informácie o autorských právach nájdete na portáli v časti Pomocník – Často kladené
otázky. 

9. Recenzné konanie

•  Autor (prípadne s pomocou technikov) vloží príspevok na portál. 
•  Poverený člen projektového tímu skontroluje úplnosť príspevku a môže autora 

požiadať, aby príspevok doplnil o diagnostické snímky, obrázky, schémy a pod., 
ktoré zvýšia didaktickú úroveň príspevku.

•  Systém (alebo poverený člen projektového tímu) pridelí príspevok recenzentovi, 
ktorý si ho preštuduje priamo na portáli. Recenzent nevie meno autora, autor nevie 
meno recenzenta. 

•  Posudok recenzenta je zaslaný  autorovi, ktorý zapracuje prípadné pripomienky.
•  Recenzent preštuduje príspevok a rozhodne, či je vhodný na zverejnenie na portáli. 
•  Príspevok preštuduje poverený člen redakčnej rady, ktorý môže požiadať autora 

o dopracovanie príspevku.
•  V prípade zamietnutia recenzentom alebo členom redakčnej rady autor nemá 

nárok na honorár.
•  V prípade súhlasu je príspevok publikovaný na portáli, autor dostane honorár 

a lekári môžu študovať príspevok. 
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10. Ako pripravovať príspevky na e-learningový portál

Ako pripraviť a prezentovať dobrú prednášku 

Čím viac zmyslov do učenia zapojíme, tým viac informácií si zapamätáme. 

pri verbálnom prejave pochopíme 8-20 % povedaného, 

pri vizuálnej informácii 25-35 % študovanej témy,

pri kombinovanom verbálnom a vizuálnom prejave 60 -  
85 % podaných informácií. 

10.1. Príprava prednášky

Pred prípravou prednášky by si mal prednášajúci ujasniť, čo (aký typ informácie) chce
prezentovať a komu je prednáška určená. 

Väčšina prednášok je určená pre širokú skladbu poslucháčov: niektorí sú expertmi v po-
doblastiach hlavnej témy prednášky; iní sú expertmi vo všeobecnej rovine hlavnej témy,
ostatní vedia o téme málo, alebo nič. Určite si, ktorá cieľová skupina je pre Vás najdô-
ležitejšia, cieľová a podľa nej nastavte úroveň odbornosti jazyka v prednáške.  

Začiatok prednášky

Už prvé vety majú poslucháčov zaujať. Pre začiatok prednášky platí jednoduchá rada:

Povedzte poslucháčom, s čím sa chystáte ich oboznámiť.  

To znamená, že autor by mal v tejto časti sformulovať zásadné/oporné body témy.
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Jadro prednášky

Každá dobrá prednáška musí mať premyslenú stavbu a jednotlivé prvky v nej majú mať
logický a prirodzený sled. Improvizovať počas prednášky si môže dovoliť iba skúsený
prednášajúci. V prednáške sa majú sformulovať najmä hlavné  ciele práce, prípadne hy-
potézy, a uviesť informácie o použitom materiáli, metódach a získaných výsledkoch tak,
aby podnietili diskusiu s auditóriom. Pre túto časť prednášky opäť platí stručná rada: 

Povedzte auditóriu príbeh.  

Záver prednášky

V závere prednášky by mal autor zhrnúť hlavné body prezentovanej témy, uviesť, akým
smerom sa môže uberať ďalší výskum a ako sa môžu využiť získané výsledky v praxi.
Jednoduchá rada pre záver prednášky znie: 

Povedzte, čo ste im povedali. 

Úplne na záver má prednášajúci poďakovať auditóriu za pozornosť. 

Autor musí už počas prípravy prednášky pamätať na to, že schopnosť publika vnímať a
uchovávať informácie kolíše a postupne klesá s časom. Dospelí poslucháči sú schopní
sústredene počúvať približne 45 minút (a to musia chcieť počúvať). 

Aj pri plnej sústredenosti absorbujú asi len tretinu z toho, čo sa povedalo, a maximálne
6-8 zásadných informácií. 

Nesnažte sa povedať všetko, čo o téme viete. 

Dobrá prednáška je ako reklama - jasná, zrozumiteľná, pútavá, nadšená. 

10.2. Príprava ppt súborov

Údaje na snímke majú byť heslovité – dlhé vety alebo snímky preťažené údajmi sú ne-
vhodné. Počítajte s jednou snímkou na cca 2 minúty prezentácie.
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Úvodná snímka 
•  Názov práce, úplné meno autora/autorov, názov pracoviska/inštitúcie.
•  Názov má byť jednoduchý, stručný, výstižný, pravdivý; atraktívny ako titulok v novinách. 

Na úvodnej snímke možno fakultatívne uviesť dátum a miesto podujatia, emblém, resp.
malú fotografiu inštitúcie, prvého autora a pod. Pozor, neodporúča sa použiť všetko
naraz. 

Rozdelenie snímok z hľadiska obsahu je porovnateľné s publikáciou (pri vedeckých té-
mach úvod – cieľ a dôvody vykonania štúdie, materiál a metódy, výsledky, diskusia, zá-
very, odporúčania). 

Na druhej snímke má byť uvedený obsah prezentácie, na poslednej snímke kľúčový odkaz
(zhrnutie, významné výsledky/závery – take home message).

Vhodné typy písma (font): Arial, Courier, Helvetica, Verdana, Tahoma. Na všetkých sním-
kach sa má používať len jeden zvolený typ písma (obyčajné, tučné). Opatrne sa má po-
užívať zošikmené písmo (kurzíva) a podčiarkovanie textu. 

Veľkosť písma. Pre dobrú čitateľnosť zo všetkých miest prednáškovej miestnosti má
byť veľkosť písma základného textu 22–24 bodov, veľkosť písma nadpisu práce aspoň
40 bodov a nadpisov snímok 32 bodov.

Vhodná veľkosť písma zaručuje niekedy až 90 % úspechu pri vnímaní snímky. 

Používanie farieb
•  Pozadie snímky by malo byť farebne primerane zladené, odporúča sa použiť 

rovnakú farbu pre celú prezentáciu. Treba vybrať také farby pozadia a písma, ktoré 
sú dobre viditeľné, kontrastné a jasné i v zatemnenej miestnosti.

•  Čo sa týka farby písma, na svetlom pozadí by malo byť tmavé; najvhodnejšia je 
čierna farba, ale môžu to byť aj tmavé odtiene modrej, zelenej, či hnedej farby. 

• Vhodné farebné kombinácie pre snímky sú biele/bledé pozadie a čierne/ 
tmavomodré písmo, pozadie v odtieni tmavšej modrej a písmo matnejšie žlté, 
pozadie v odtieni tmavšej fialovej a písmo biele, atď.

•   Na snímke by mali byť maximálne štyri farby vrátane farby písma.
•  Obraz a farby na monitore počítača sú kontrastnejšie a výraznejšie, ako počas 

premietania.
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Grafy majú mať jednotnú úpravu a veľkosť (najviac dva druhy grafov). Z grafov a tabuliek
je potrebné odstrániť všetky nepotrebné informácie, nevýznamné výsledky, jednoduché
grafy a tabuľky majú vyššiu výpovednú hodnotu. 

Na jednom grafe by nemalo byť viac ako 6 vertikálnych stĺpcov alebo 3 horizon-
tálne stĺpce. Veľkosť tabuľky by nemala presahovať 4 stĺpce × 6 riadkov. Číselné
údaje sa uvádzajú najviac na dve desatinné miesta, ešte lepšie zaokrúhlené na jedno
desatinné miesto.

Ilustrácie
Úspešnosť PPT prezentácie závisí od kvality ilustrácií, obrázkov, fotografií, grafov, tabu-
liek, alebo videa. Ideálna je taká koncepcia snímok, ktoré potrebujú minimum komen-
tárov k samotnému obsahu snímky (samovysvetľujúci obsah) a prednášajúci má tak
možnosť dať pridanú hodnotu k snímke tým, že rozširuje premietané informácie. 

Fotografie a obrázky majú mať primeranú veľkosť k celkovej proporčnej kompozícii
snímky. Majú byť dobre viditeľné a dostatočne výpovedné aj pre poslucháčov v
zadných radoch auditória. 

Audiozáznamy. Kde je to vhodné, použime aj zvukovú informáciu (napr. posluchový
nález, zvuková nahrávka anamnézy a pod.). Moderné počítače majú zabudované repro-
duktory, aj relatívne kvalitné slúchadlá sú dostupné za prijateľnú cenu. 

Videozáznamy (napr. endoskopické, rádiodiagnostické nálezy, zábery z  laboratór-
nych pokusov) sú najčastejšie vo formátoch .avi, .mov, .mpeg, .mp4, .wram a podobne.
Pri 10-minútovej prednáške by jednotlivý videozáznam nemal trvať dlhšie ako 15-20
sekúnd. 
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11. Princípy prípravy testov

Príprava testov

Ak s prípravou testov máte skúsenosti, iste mi dáte za pravdu, že zostaviť dobrý test nie
je vôbec jednoduché. 

11.1. Ciele testovania

Primárny účel testovania je komunikovanie dôležitých pohľadov na príslušnú tému/pro-
blém a ich hodnotenie v kontexte vzdelávania. Testovanie je súčasťou procesu vzdelá-
vania a učenia sa. Otázky s odpoveďami majú byť edukačné, čitateľ sa má učiť aj z otázky,
aj z odpovedí. 

Citát neznámeho autora: „Test je posledná príležitosť niečo sa naučiť.“

Aby bola otázka dobrá a efektívna, musí odrážať dôležitý obsah (prednášky, príspevku,
publikácie, prezentácie atď.). Všetky položky samotného testu majú spĺňať didaktické
kritériá. Test by mal „merať“ schopnosti študujúceho analyzovať, hodnotiť, aplikovať,
pochopiť, obnoviť, integrovať.

Samotný test sa zvyčajne skladá z dvoch základných častí: 

•  problému (jadro) 
•  zoznam navrhovaných riešení (alternatívy, odpovede). 

Jadro môže byť vo forme úplnej otázky, alebo neúplného 
definovania otázky a zoznamu možností (odpovedí). 

11.2. Vybrané typy testov a systém odpovedí na test

Budeme sa venovať len dvom typom testov, ktoré sú naprogramované na portáli. Ak
Vás problematika tvorby testov zaujíma, ďalšie informácie nájdete na portáli v časti
Pomocník. 
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1) Test s jedinou správnou odpoveďou z viacerých možností odpovedí na položenú
otázku. Všetky ostatné alternatívy sú jednoznačne nesprávne.  
Je to najpreferovanejší systém, overený desiatkami rokov skúseností lekárskych vzdelá-
vacích inštitúcií. Jednoznačnosť možnosti výberu jedinej správnej odpovede je bezpod-
mienečne nutná. Je to najlepšia forma testovania a odpovedania na otázky.

2) Test s viacerými alternatívami odpovedí pri danej otázke, ktoré môžu byť obhájené
ako „správne / najlepšie odpovede“. Z testu sa môže stať frustrujúca hra určovania, čo
mal na mysli učiteľ/autor textu, keď odpovede písal. Toto je nevhodná voľba systému
testovania a odpovedania na otázky.

Príklady: 

Typ 1) Test s jedinou správnou (najsprávnejšou) odpoveďou z viacerých  možných
odpovedí na položenú otázku 

Otázky tohto typu pozostávajú zvyčajne z jadra problému (napríklad vo forme mikro-
kazuistiky), tzv. vstupnej/uvádzacej otázky, nasledovanej sériou možností na výber je-
dinej správnej odpovede. 

Príklad 1:

Mikrokazuistika: 34-ročná žena mala silnú vodnatú stolicu počas posledných 4 dní. 2 me-
siace predtým mala infekčnú mononukleózu. Podávala si intravenózne drogy a má HIV-po-
zitívne protilátky v krvi. Fyzikálne vyšetrenie ukázalo dehydratáciu a výraznú svalovú slabosť. 

Otázka 1: Laboratórne vyšetrenia potvrdia pravdepodobne: 

Odpovede
a) znížené hodnoty sérového kália
b) znížené hodnoty sérového kalcia
c) zvýšené hodnoty sérového bikarbonátu
d) zvýšené hodnoty sérového nátria 
e) zvýšené hodnoty sérového pH

Otázka 2: Ktorá z možností je najpravdepodobnejšia pri posudzovaní príčin
hnačkovitej stolice?
Odpovede
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a) biopsia hrubého čreva na identifikáciu Giardia lamblia
b) kultivačné vyšetrenie sekrétov dutiny ústnej na Candida albicans
c) biopsia duodena na identifikáciu Entamoeba histolytica
d) vyšetrenie žalúdočnej šťavy na identifikáciu intracelulárneho Mycobacte-
rium avium
e) vyšetrenie stolice na identifikáciu Cryptosporidium

11.3. Pravidlá tvorby testových otázok a možností odpovedí na ne

•  sústrediť sa na zásadné otázky/problémy
•  zamerať sa na problematiku/problémy, s ktorými sa lekár môže stretnúť v reálnom
živote, v bežnej klinickej praxi
•  uviesť čo najviac príslušných/potrebných/relevantných a jednoznačných položiek
v jadre otázky/problému
•  každá položka testovacích otázok/problémov by sa mala zamerať na podstatný
koncept, typický, alebo potenciálne kritický klinický problém
•  pýtať sa jasnou, presne zameranou otázkou
•  v otázkach i odpovediach používať správny medicínsky jazyk/ terminológiu 
•  používať štandardné merné jednotky
•  používať generické názvy liekov
•  nepýtať sa na všeobecne známe údaje (napríklad hodnoty základných laboratór-
nych parametrov; bazálne/základné symptómy – to, čo rozpráva pacient; bazálne/zá-
kladné príznaky – to, čo zistí anamnézou a fyzikálnym vyšetrením lekár); nemrhať
časom testovaním triviálnych faktov
•  vyhýbať sa chytákom v otázke/probléme, ako aj v možnostiach odpovedí
•  v otázke nepoužívať spojenie „Ktoré z nasledovných tvrdení je správne?“, alebo
„Každé z nasledujúcich tvrdení je správne okrem“. Tento typ otázok nie je cielený a po-
skytuje mnohoraký výklad.
•  vyhýbať sa nič nehovoriacemu/vágnemu jazyku/pojmom (typu mnoho/é, často/é) v
jadre, otázkach a odpovediach
•  vyhýbať sa negatívne položeným otázkam
•  nevenovať sa tvorbe príliš sofistikovaných/komplexných otázok/odpovedí, ne-
relevantných ku každodennej klinickej praxi
•  vyhýbať sa tvorbe otázky s krátkym jadrom a dlhými možnosťami odpovedí; jadro
problému/otázky má byť primerane dlhé a možnosti odpovedí relatívne krátke
•  uistiť sa, že na otázku/problém je možné odpovedať aj bez pozerania sa na mož-
nosti odpovedí
•  ak si to otázka vyžaduje, uistiť sa, že možnosti odpovedí sú na 100 % pravdivé alebo
nepravdivé
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•  možnosti odpovedí uvádzať jednoznačne, stručne
•  položky testovej otázky a odpovedí majú byť nezávislé, t.j. odpovede na jednu
otázku by nemali závisieť na odpovedí na iné otázky
•  rovnomerne a náhodne rozložiť správne odpovede medzi možnosti A-X
•  uviesť možnosti odpovedí, ktoré sú gramaticky ucelené a logicky porovnateľné s ja-
drom otázky/problému
•  usporiadať možnosti odpovedí v logickom, numerickom, sekvenčnom alebo abe-
cednom poradí.

Prekontrolujte si Vami zostavené jadro problému, otázku a možnosti odpovedí na ňu podľa
vyššie uvedených pravidiel. Ak problém/otázka zodpovedá všetkým uvedeným pravidlám,
je pravdepodobne dobre spracovaná, frázovaná a cielená na určitú tému.

11.4. Príprava možností odpovedí na testové otázky

Položky odpovedí v testoch majú byť
•  dostatočne citlivé (= jednoznačnosť možnosti výberu správnej odpovede)
•  diferencované (odlišné od ostatných odpovedí)
•  spoľahlivé (správne odpovede sú dôveryhodné) 
•  jasné (odpovede musia byť zamerané na jadro problému/otázky).

Pri písaní možností odpovedí sa uistite, že sú
•  homogénne v obsahu (napríklad všetky sú diagnózy, všetky sú diagnostické po-
stupy, všetky sú preventívne postupy, všetky sú liečebné postupy, všetky sú následné
kroky v zdravotnej starostlivosti, všetky sú laboratórne parametre)
•  nesprávne, alebo jednoznačne menej správne, ako správna (najsprávnejšia) odpoveď
•  prijateľné/vhodné a atraktívne pre neinformovaných
•  v konštrukcii a dĺžke podobné správnej odpovedi
•  gramaticky konzistentné a logicky porovnateľné s jadrom otázky/kazuistiky/stavu.

11.5. Najčastejšie problémy pri tvorbe testov: 

1) test obsahuje príliš veľa (alebo len) otázky, ktoré overujú IBA vedomosti o faktoch/úda-
joch (ktoré môžu byť všeobecne známe, alebo ľahko rozpoznateľné). Otázka ani odpo-
vede nenútia študujúceho odpoveď „tvoriť“, veľakrát mu postačuje bazálna úroveň
vedomostí, alebo odhad správnej odpovede.
2) test neposkytuje dostatočnú didaktickú spätnú väzbu, t.j. neprispieva k samotnému
procesu učenia sa.
3) test obsahuje iba niekoľko otázok, t.j. neobsiahne jadro témy a neposkytne možnosť
posúdenia, či študujúci tému zvládol, alebo nie.
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Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Môžete nás kontaktovať na: 
mjurigova@lekom.sk alebo imed@lekom.sk, 

ale i na telefónnom čísle: 0908 384 498 
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