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Co/koho reprezentuju?
..:: CRO, spin-off Masarykovy univerzity



Přednáška za hranicemi klinických studií

SW house ?...

…uznávané CRO!



Kdo jsme?
..:: CRO, spin-off Masarykovy univerzity
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Přednáška za hranicemi klinických studií
..:: IBA & vzdělávání

SW house ?... Vášeň pro VP!



Hodnoty VP v profesním vzdělávání

Jaké příležitosti a hodnoty nabízí VP 
profesím MA/MSL?

• Bezbariérový networking
• Kvalitnější kazuistické prezentace 

(nejen) na konferenčních 
sympoziích

• Smysluplné projekty



Naše „VP cesta“

• SW vývoj
• Vývoj workflows

mezi autory a 
copywritery

Jednoduché 
lineární kejsy

• Více jazyků
• Různé kultury, 

doporučené 
postupy i regulace

Internacionalizace
• Reflexe učení
• Hands-on aktivity

CME kredity



Příkladový projekt: LAURIE-PROJECT.COM

https://patients.laurie-project.com/vp
https://patients.laurie-project.com/vp


Analytika učení

Reflection of learning



Přednáška za hranicemi klinických studií
..:: IBA & vzdělávání

SW house ?... Vášeň pro VP!







„Zkuste to bez drátů, milý Marconi!“



SMILE 2006
Symposium on Medical Interactive eLearning

„Zkuste to bez drátů, milý Marconi!“



Přednáška profesora Terryho Poultona

Integration of low- and hi-fidelity 
simulations to maximize the pedagogical value 
of technology-enhanced medical education

30. 11. 2017, 14.00
Univerzitní kampus Bohunice
Pavilon A11 – místnost č. 114

Garance přednášky
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.



Kolaborativní učení

• Kolaborativní učení ~ kontaktní výuka
• Metody: PBL, TBL (& Flipping classroom)
• Každá metoda má svá specifika – prostor, role, časový rámec
• „Studento-centrický“ přístup



PBL: problem-based learning

role tutoriál část 1 výstupy z učení:
samostudium

výstupy z 
učení

tutoriál část 2 reflexe



TBL: team-based learning

iRAT Aplikační cvičeníPre-class reading tRAT diskuze Diskuze 
a reflexe

výstupy z 
učení



Daniel Schwarz, ÚSM LF MU

TBL/VP

Checklist(y) facilitátora 
lekce kolaborativního učení



Expectations vs. Outcomes



Expectations vs. Outcomes

Určitě byla výzva dospět ke společnému řešení a pokud nebyla shoda, tak si 
vlastní názor obhájit. Zároveň však nechat mluvit i druhé a snažit se podívat 
na problém jejich očima..

I když mi jedna holčina v týmu nesedla, tak to byl výborný způsob 
spolupráce. Mohla jsem si aspoň vyzkoušet, jaké to je ustoupit, i když mám 
pravdu, ale nemám dostatečné argumenty pro své tvrzení. Motivace pro 
detailnější studium.

Občas bylo únavné s kolegy diskutovat, a tak jsem jim odsouhlasila jejich 
možnost. Jinak se mi ale líbilo, že přinášeli pohledy na problém, které by mě 
nenapadly.

Co pro vás v TBL aktivitách představovalo 
největší výzvu? 
..:: Aspekty vzájemné spolupráce a kolaborativního způsobu učení.



Expectations vs. Outcomes

V obou mnou navštívených lekcích bylo zvolení experti zároveň i skvěle 
vystupující pedagogové, kteří věděli kdy je vhodné zmínit nějaký postřeh více 
objasňující situaci a celkově jejich ochota a otevřenost přispívali k dobrému 
prostředí. Roli facilitátora coby průvodce celým cvičením hodnotím jako 
dobře zakomponovanou, umožňující plynulý průběh a líbí se mi i motivace k 
prezentaci svých myšlenkových pochodů i na úrovni jednotlivce v rámci 
diskuzní části umocňující potřebu opravdu přemýšlet nad danou 
problematikou a ne jen pasivně sedět.

Z obou dnů, facilitátor i content expert působili velmi příjemně. Neměla jsem 
strach se zeptat na věci, kterým nerozumím, což je pro mě obrovské plus. 
Nejdůležitější část jejich role podle mě byla, že udržovali aktivní atmosféru i 
takhle večer, což je jim povedlo tedy na jedničku. 

Facilitátoři i experti byli skvělou součástí TBL, oceňuji vysvětlení složitějších 
aspektů případu.

Co pro vás v TBL aktivitách 
představovalo největší výzvu? 
..:: Vnímání role a performance facilitátora a experta na probíranou látku.



Checklist(y) facilitátora TBL/VP lekcí

1. Připrav se.
2. Spolupracuj.
3. Nevyučuj.
4. Měj po ruce plán B.
5. Ovládej facilitační techniky.

6. Veď diskuzi.
7. Hlídej čas.
8. Zajisti bezpečné prostředí.
9. Dej šanci všem.
10. Vyhni se známým chybám.



Daniel Schwarz, ÚSM LF MU

6) Vedu diskuzi. 
„Miluji diskusi. Neočekávám od nikoho, že bude jen sedět a souhlasit se mnou.“

Margaret Thatcher

 Nejlepší otázkou pro navození diskuze je otázka „PROČ?“

 Nejlepším způsobem, jak pohřbít diskuzi, je odpovědět si sám na položenou otázku.

 Nepřikyvuji, pokud student hovoří a hledá u mne oporu. Nechávám ho v nejistotě.

 Ticho je nejlepším způsobem rozpoutání diskuze. Husté ticho je ještě lepší. On se pak totiž vždycky někdo ozve.

 Baterie otázek Fc:

(i) Proč? Co kdyby? Myslíte, že…? Pamatuje si někdo…? Zná někdo…? 

(ii) Co by se mohlo stát, kdyby…?

(iii) Změníš svůj názor, když jsi teď slyšel argumentaci z jiných týmů?

 Diskuzi nejenže uvozuji otázkami, ale také v jejím průběhu SUMARIZUJI a UJASŇUJI.



Daniel Schwarz, ÚSM LF MU

9) Dávám šanci všem. 
„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před 
stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

Sókratés (-470 - -399 př. n l.)

 Povzbuzuji každého k účasti – obracím se na týmy i na jednotlivce.

 U jedinců nepracuji jen s těmi „alfa“, ale i s těmi, co „stojí opodál“.



Poučení na závěr…

https://vp.med.muni.cz/renderLabyrinth/index/263


Poučení na závěr



Poučení na závěr



Kazuistika č. 2

M. H., muž, 58 let

MUDr. XXXXX YYYYYY, FEBU
Urologická klinika ZZZ a Ž. LF UK



Vyšetřen PL 

- 3 dny trvající otok pravé dolní končetiny - susp. tromboflebitida

- dyspeptický sy

- lumbalgie 0, hematurie 0

• RA: matka CMP v 60letech, DM, otec zemřel 72let neví, sourozenci zdraví

• OA: léčí se s vysokým tlakem - užívá medikaci - Tritace cca 10 let, DM II typu 
na PAD, ICHS

• Abusus: nekouří, alkohol neguje



urea 13,7, kreat 214

HGB 83

D dimery 528

Doppler DK:  flebotromboza hlubokého žilního systému PDK v celém průběhu
od v. iliaca com. po hlezno, povrchový systém průchodný.

USG břicha:  

Levá  ledvina- na horním pólu ventrálně je oválné echogenní ložisko velikosti 58 
x 43 x 41 mm



CT břicha:  31/7/2009:  

Nádor levé ledviny, nádorový trombus renální žíly až do VCI a dosahující až na hranice 
srdce, VCI je rozšířena, tromby dosahují vpravo soutoku VF a VPF a vlevo soutoku VII a 
VIE,  lymfadenopatie

Rozšíření portokaválních žil. spojek - tedy s obráceným tokem.

CT plic:            v normě 
Scinti skeletu:   v normě 



Postup ??? 

- Provést nefrektomii vlevo, trombektomii (dvoudutinový výkon), 
lymfadenektomii paraaortální, parakavální a mediastinální s cílem R0 
onemocnění – po té by nemusela být další onkologická léčba

- Provést jen cytoredukční nefrektomii, ponechat trombus a uzliny a po výkonu 
zahájit  biologickou léčbu

- Nález je inoperabilní,  riziko  R+ onemocnění,  lepší by bylo provést Bx tumoru 
(histologická verifikace) a zahájit neoadjuvantní biologickou léčbu  (zlepšení 
resekability) 

- Indikovat explorativní laparotomii a dále se uvidí dle nálezu

- O operační léčbě neuvažovat, provést jen Bx z tumoru a indikovat biologickou 
léčbu 



Story-telling v praxi…



Poučení na závěr

Před nikým se neponižuj, 
nad nikoho se nepovyšuj...



Pozvánka



www.biostatistika.cz

www.virtualni-pacient.cz 
schwarz@biostatistika.cz 

https://www.linkedin.com/in/daniel-schwarz-197706/

https://ibapodcast.podbean.com/

VS4all session | 15th MEFANET Conference | 2nd November, 2022
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