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Má publikácia svojím obsahom charakter učebnej pomôcky pre pregraduálne štúdium
lekárskeho alebo zdravotníckeho študijného programu?
Nie.
Komentár: Publikácia má charakter učebnej pomôcky pre učiteľov a manažment lekárskych
fakúlt, nakoľko osvetľuje moderné trendy v hodnotení pregraduálneho medicínskeho
vzdelávania a poskytuje návody na zefektívnenia hodnotenia študentov.
Je téma vysvetlená v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami?
Áno.
Komentár: Téma je vysvetlená v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.
Jedná sa skôr o výklad problému než dokumentáciu k prezenčnej výučbe?
Áno.
Komentár: Autor v predloženej publikácii uvádza prehľad najnovších poznatkov o metódach
hodnotenia. Text je prehľadne členený na kapitoly a podkapitoly, čo umožňuje čitateľovi
rýchlu orientáciu v texte.
Pokrýva dielo svojím rozsahom výučbu predmetu aspoň v jednom semestri?
Nie.
Komentár: Predložený učebný text sa nevenuje špecificky pregraduálnym študijným
predmetom, ale poskytuje návody na efektívne a moderné hodnotenie študentov – ich
vedomostí, ale aj praktických zručností.
Odpovedá dielo svojím rozsahom tlačeným skriptám?
Pravdepodobne nie.
Komentár: Súčasný rozsah diela je 44 strán a nezodpovedá požiadavkám na minimálny
rozsah skrípt (3AH).
Je dielo kvalitne didakticky spracované?
Áno.
Komentár: Predložený učebný text je napísaný prehľadným a zrozumiteľným spôsobom,
gramaticky správne. Text je členený na kapitoly a podkapitoly, čo umožňuje rýchlu orientáciu
v texte. Autor na ilustráciu problematiky vhodne použil viaceré obrázky.
Zvýhodňuje charakter diela jeho elektronickú formu pred štandardnou tlačenou?
Áno.

Komentár: Jednoznačnou výhodou elektronickej formy predloženého učebného textu je jeho
ľahšia dostupnosť pre cieľovú skupinu ako aj jednoduchá možnosť aktualizácie a priebežného
doplňovania textu.
Obsahuje dielo materiál, ktorý by bolo problematické publikovať v tlačenej verzii?
Nie.
Komentár: Charakter predloženého učebného textu umožňuje jeho vydanie aj v tlačenej
verzii.
VYJADRENIE PRE AUTORA:
Blahoželám autorovi k vytvoreniu prehľadného a komplexného diela, ktoré bude nielen
vynikajúcou študijnou pomôckou pre začínajúcich pedagógov, ale aj zdrojom najnovších
poznatkov pre skúsených vysokoškolských pedagógov pôsobiacich najmä na lekárskych
fakultách. Po preštudovaní materiálu mám nasledovné formálne odporúčania pre autora:
 Formálne upraviť titulný list skrípt (v hornej časti názov inštitúcie, v strede názov diela
a pod tým meno autora, v spodnej časti miesto a rok vydania
 Zvážiť doplnenie grantovej podpory, ak dielo vzniklo aspoň čiastočne s ich podporou
(napr. ESF)
 Doplniť do obsahu čísla strán, zároveň vložiť čísla strán aj do celého textu
 Zvážiť doplnenie prehľadného zoznamu prekladov najčastejšie používaných pojmov
z angličtiny
 Pri názvoch kapitol a podkapitol zaradiť slovenský ekvivalent na prvé miesto a do
zátvorky uvádzať anglický ekvivalent (rovnako potom aj v obsahu)
 Veľké kapitoly začínať vždy na novej strane (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 Overiť si možnosť použitia snímkou OSCE (zdroj je síce citovaný na začiatku
podkapitoly, ale pre istotu by zrejme bolo potrebné mať povolenie)
 Kapitolu 6 premenovať namiesto Súhrn na Záver a neuvádzať ako 6.0, ale len 6
(podobne nie 5.0 ale len 5)
 Kapitola Literatúra má mať označenie 7, alebo nečíslovať
 V prípade Elektronických materiálov a AMEE Educational Guidelines odporúčam riešiť
to formou prepojenia (hyperlink) priamo na zdrojové elektronické dokumenty –
forma vydania v elektronickej podobe to umožňuje a zvyšuje sa tak interaktivita
publikovaného diela.
VYJADRENIE PRE REDAKCIU:
Predložený učebný text hodnotím vysoko pozitívne. Predstavuje kvalitný študijný materiál
pre učiteľov na lekárskych fakultách, ale aj pre členov manažmentu lekárskych fakúlt, ktorí
určujú ďalšie smerovanie medicínskeho vzdelávania. Nakoľko uvedený materiál doposiaľ
nebol v slovenčine takto komplexne publikovaný, jednoznačne odporúčam učebný text
uverejniť v elektronickej forme na portáli MEFANET.

4D HODNOTENIE:
Typ:
skriptá a návody
edukačné weby a atlasy
digitálne video
prezentácie a animácie
obrazový materiál – kazuistiky
E-learningové kurzy (LMS)

Úroveň:
základná úroveň
pokročilá úroveň
špecializačná úroveň
komplexná úroveň

ZÁVER:
Odporúčam označiť túto elektronickú publikáciu na portáloch MEFANET ako recenzované
pedagogické dielo s logom Edičnej komisie.

V Martine, dňa 14.12.2015

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
meno a podpis recenzenta

