
Účel předmětu: 

Seznámí vás se základními pravidly hodnocení a vizuálního zkoumání snímků, se základními principy 

zobrazovacích metod (v rozsahu, který je nutný pro klinickou praxi), s možnostmi jednotlivých metod 

– s jejich výhodami a nevýhodami a s přípravou na jednotlivá vyšetření. Seznámí vás se základními 

vyšetřovacími metodikami používanými při zobrazování jednotlivých systémů a oblastí lidského těla. 

Možnostmi, indikacemi a kontraindikacemi jednotlivých vyšetření, bez uvádění obrazů základních 

patologických stavů.  

 

Forma: 

Výuka probíhá formou e-learningu - 14 namluvených interaktivních přednášek. 

 

Organizační informace: 

Během října vám dojde email s pozvánkou do e-learningového kurzu. Pokud by pozvánka nedorazila, 

měli byste mít kurz pod svým účtem na el.lf1.cuni.cz. V případě potíží s přihlášením se obracejte na 

jiri.benes2@lf1.cuni.cz. Prohlížení přednášek provádějte pouze přes toto přihlášení. Na webu RDG 

kliniky jsou sice přednášky k dispozici, ale jejich absolvování se vám nezapočítává. 

 

Přednášky je nutné všechny absolvovat (systém zaznamenává vaši činnost a je vidět, které přednášky 

máte zhlédnuté). Je dobré si na ně vyhradit čas (orientační délka přednášky je uvedena v seznamu), 

protože pokud od rozkoukané přednášky odejdete a odhlásí se vám to, přednášku vám to nezapočítá 

a může to dělat problémy (v tom případě mi napište, něco s tím udělám). 

 

Klasifikovaný zápočet: 

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování přednášek a napsání testu. 

Během listopadu budou vypsány termíny zápočtových testů, kam se můžete přihlásit, jakmile budete 

mít zhlédnuté všechny přednášky. Termíny budou vypsané na prosinec 2018 a leden 2019. 

K testům bude v dostatečném předstihu distribuován studijní text obsahující zadání a správné 

odpovědi všech otázek. Přesný počet bodů nutný k úspěšnému absolvování bude upřesněn. Po 

úspěšně napsaném testu bude udělen klasifikovaný zápočet. Při neúspěšném pokusu má student 

klasicky dva možné opravné termíny. Druhý opravný termín (tedy tzv. třetí pokus) se opět zkouší 

testem, nicméně při neúspěchu bude student ústně přezkoušen a známka mu bude udělena na 

základě tohoto přezkoušení. 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obracet. 

Hodně štěstí ve třetím ročníku 

Jiří Beneš  28.9.2018 
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