RECENZNÝ FORMULÁR PORTÁLU MEFANET JLF UK - ŠTRUKTUROVANÝ
POSUDOK

Má publikácia svojím obsahom charakter učebnej pomôcky pre pregraduálne štúdium
lekárskeho alebo zdravotníckeho študijného programu?
Áno.
Komentár: Predložené pedagogické dielo .,základy gynekol6gie a pôrodníctva IUmá charakter
učebnej pomôcky pre pregraduálne štúdium študentov lekárskych fakúlt.

Je téma vysvetlená v súlade so

súčasnými

vedeckými poznatkami?

Áno.
Komentár: Autor v súlade so s účasnými najnovšími vedeckými poznatkami ZJ"ozumitel'nou formou
moduláciu imunitného systému matky, interakciu matemo-fetálnej cirku lácie a vlastnú

vysvetľuje

fetálnu cirkuláciu.
Jedná sa skôr o výklad problému než dokumentáciu k

prezenčnej vý učbe?

Áno.
Komentár: Predložené vysokoškolské učebné texty sa prehl'adne venujú výkladu problematiky
plodového vajca - jeho fYziológii i patológii. Výklad problému je na vysokej odbornej, ale pre
študentov dostatočne zrozumitel'nej úrovni , s uvedením i najnovších vedeckých poznatkov.

Pokrýva dielo svojim rozsahom

výučbu

predmetu

aspoň

v jednom semestri?

Nie.
Komentár: Fyziológia a patológia plodového vajca je významnou súčasťou širšej problematiky
pôrodníctva. Pochopenie fyziológie plodového vajca, vča s ná diagnostika porúch a ich adekvátna
liečba, sú však dôležité pre komplexnú prípravu študentov na štátnu skúšku Z predmetu gyneko lógia
a pôrodníctvo. Predkladané vysokoškolské učebné texty majú zároveň multidisciplinárne zameranie.
S uvedenou problematikou sa študenti môžu stretnúť aj v ďal šíc h medicínskych odboroch,
predovšetkým lekárskej genetike, molekulovej biológii a neonatológii a ďalších.

Odpovedá dielo svojim rozsahom

tlačeným

skriptám?

Áno.
Komentár: Predložené vysokoško lské učebné texty svojím rozsahom (počet strán, počet
bibliografických údajov) výrazne prevyšujú minimálne požiadavky stanovené pre učebné texty
a skriptá.

Je dielo kvalitne didakticky spracované?
Áno.
Komentár: Predložené vysokoškolské učebné texty sú napísané vhodnou fonnou. Odborná úroveň je
autora, ktorý sa danej problematike venuje dlhodobo. Vysoko pozitívne treba
hodnotiť logické usporiadanie učebných textov. Problematika je prehľadne zoradená do dvoch
samostatných časti (fyziológia a patológia plodového vajca) a ďalej logicky členená na jednotlivé
kapitoly a podkapito ly, čo ovplyvňuje dobrú čitatel'nosť textu. Vysokoškolské učebné texty spíňajú
požiadavky po fonnálnej aj po obsahovej stránke.
zabezpečená znalosťami

Zvýhodňuje

cbarakter diela jebo elektronickú formu pred štandardnou

lIačeniu?

Áno.
Komentár: Hlavnou prednosťou elektronickej formy jejeho dostupnosť pre študentov a zároveň
možnosť dopíňať, resp. aktualizovať text tak, aby aj s odstupom času zodpovedal novým vedeckým
poznatkom.

Obsahuje dielo materiál, ktorý by bolo problematické publikovat' v

tlačenej

verzii?

Komentár: Predložené vysokoškolské učebné texty neobsahujú žiaden materiál, ktorý by bolo
problematické publikovať v tlačenej verzii. Tlačená verzia môže bez akýchkol'vek problémov doplniť
túto elektronickú verziu pre tých študentov, ktorí dávajú prednosť klasickým učebným textom.
VYJADRENIE PRE AUTORA:
Blahoželám autorovi k vytvoreniu u čeb n ých textov, ktoré zakomponovaním súčasných vedeckých
poznatkov doplnili dostupné učebné texty. Komplexne spracovaná problematika fyziologického
i patologického vývoja plodového vajca, vrátane uvedenia mOŽllostí diagnostiky, liečby a prevencie,
môže byť užitočná nielen pre pregraduálne, ale aj postgraduálne štúdium.
VYJADRENIE PRE REDAKCIU:
Predložené učebné texty hodnotím vysoko pozitívne. Predstavujú kvalitný študijný materiál,
najnovšie poznatky v danej problematike, ktoré už niekol'ko rokov v takejto študentom
dostupnej forme absentovali. Komplexne spracovaná problematika fyziologického i patologického
vývoja plodového vajca, vrátane uvedenia možností diagnostiky, liečby a prevencie, môže byť však
užitočná nielen v pregraduálnom, ale aj postgraduálnom štúdiu. Učebné texty odporúčam uverejniť
v elektronickej fonne na portáli MRFANET.
zahŕňajúci

4D RODNOTENrE

Typ:

Úroveň:

skriptá a návody

zák ladná

digitálne dielo

pokročilá úroveň

prezentácie a animácie

špecializačná úroveň

obrazový materiál - kazuistiky

komplexná

úroveň

úroveň

E.leamingové kurzy (LMS)
ZÁVER:
Odporúčam označil'

túto elektronickú publikácviu na portáloch MEFANET ako recenzované
pedagogické dielo s logom Edičnej komisie.

STAV ZÁZNAMU:
Dokončená

recenzia

V Martine, 05.12.2013

doc. MUDr. Viera Švibrová, CSc.
meno a podpis recenzenta

