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POSUDOK

Má publikácia svojím obsahom charakter učebnej pomôcky pre pregraduálne štúdium
lekárskeho alebo zdravotníckeho študijného programu?

Áno.
Komentár: Publikácia má charakter učebnej pomôcky pre pregraduálne štúdium. Prehľadným a veľmi
zrozumjteľným spôsobom čitateľovi ponúka, vysvetľuje a analyzuje problematiku oplodnenia
a d'alšieho vývoja plodového vajca. Ďalej sa venuje aj diagnostike a liečbe jednotlivých odchýlok od
fYziológie a ochoreniam v súvislosti s tehotnosťou.
Je téma vysvetlená v súlade so

súčasnými

vedeckými poznatkami?

Komentár: Predložená publikácia vychádza z najnovších vedeckých poznatkovaz medicíny založenej
na dôkazoch.
Jedná sa skôr o výklad problému než dokumentáciu k

prezenčnej výučbe?

Áno.
Komentár: Autor v predloženej publikácii uvádza prehľad súčasných najnovších poznatkov významnej
časti problematiky gynekológie a pôrodníctva. Autor opisuje možnosti včasnej neinvazívnej ako aj
invazívnej diagnostiky jednotlivých anomálií a ich následné liečebné ovplyvnenie. Predložený text je
logicky a prehľadne členený na kapitoly a podkapitoly, čo umožňuje čitateľovi rýchlu a adekvátnu
orientáciu v texte.
Pokrýva dielo svojim rozsahom

výučbu

predmetu

aspoň

v jednom semestri?

Nie.
Komentár: Predložený text svojím obsahom a zameraním zasahuje do výučby viacerých predmetov,
ako sú pôrodníctvo, perinatológia, sonografia, neonatológia, molekulová biológia, genetika
a patológia, čo z uvedeného učebného textu vytvára multidisciplinárne použiteľný text.
Odpovedá dielo svojim rozsahom

tlačeným

skriptám?

Áno.
Komentár: Dielo svojim obsahom, spracovaním a rozsahom prevyšuje požiadavky kladené na tlačené
skriptá.
Je dielo kvalitne didakticky spracované?

Áno.
Komentár: Predložený učebný text je napísaný vhodnou formou, je prehľadný, zrozumiteľný, spÍňa
požiadavky na učebný text tak po formálnej, ako aj po obsahovej stránke. Veľmi pozitívne hodnotím
logické členenie celej práce na jednotlivé kapitoly a podkapitoly.
Zvýhodňuje

Áno.

charakter diela jeho elektronickú formu pred štandardnou

tlačeniu?

Komentár: Hlavnou výhodou elektronickej formy uvedeného učebného textu je jeho dostupnosť ako aj
možnosť jednoduchého vyhľadávania v texte. Z prospektívneho pohl'adu je výhodou možnosť
aktualizácie textu podl'a potrieb a vývoja nových poznatkov z danej problematiky.
Obsahuje dielo materiál, ktorý by bolo problematické

publikovať

v

tlačenej

verzii?

Komentár: Text neobsahuje žiadny neobvyklý materiál ajeho vydanie v tlačenej verzii by nebolo
problematické, pričom autor v úvodnej časti uvádza svoj zámer s jeho vydaním v tlačenej forme a aj
v cudzom jazyku.
VYJADRENIE PRE AUTORA:
Blahoželám autorovi k napísaniu učebného textu, ktorý spÍňa aj náročné pedagogické požiadavky.
Text vypíňa medzery v jestvujúcej odbornej literatúre v slovenskom jazyku.
VYJADRENIE PRE REDAKCIU:
Predložený učebný text hodnotím jednoznačne vysoko pozitívne. Je zdrojom najnovších poznatkov
v pregraduálnom vzdelávaní, ale svojím obsahom, rozsahom a formou spracovania bude prínosom
určite aj pre vzdelávanie sa odborníkov v rámci v postgraduálneho štúdia. Predložený učebný text
významne doplňuje jestvujúcu odbornú literatúru v odbore gynekológia a pôrodníctvo a umožňuje
študentom pochopiť a zvládnuť nároky, ktoré sú kladené na zvládnutie danej problematiky
v dostatočnom rozsahu. Učebný text odporúčam uverejniť v elektronickej forme na portáli MEF ANET
4D HODNOTENIE
Typ:

Úroveň:

skriptá a návody

základná úroveň

digitálne dielo

pokročilá úroveň

prezentácie a animácie

špecializačná úroveň

obrazový materiál- kazuistiky

komplexná

úroveň

E-Ieamingové kurzy (LMS)
ZÁVER:
Odporúčam označiť túto elektronickú publikáciu na portáloch MEFANET ako recenzované
pedagogické dielo s logom Edičnej komisie.

STAV ZÁZNAMU:
Dokončená

recenzia
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