
 
 

 

 

 

 

Ústav lekárskej informatiky 
Trieda SNP 1, 040 11  Košice 

IČO: 00397768, IČ DPH: SK2021157050 

tel./VoIP: +421 55 / 234 3341 

e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk, http://www.medic.upjs.sk  

 

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s opatreniami na zabránenie šírenia 

koronavírusu na Slovensku a na predĺženie prerušenia prezenčnej formy výučby, zadávam 

študentom študijného programu Verejné zdravotníctvo (Mgr.) v predmete Zdravotnícka 

a medicínska informatika vo VZ 2 nasledovnú prácu na doma, ktorú je potrebné spracovať 

a odovzdať najneskôr do 3.5.2020. 

1. Zopakovať si informácie o klinických otázkach, hierarchii dôkazov a informačných zdrojoch 

medicíny založenej na dôkazoch (študijné materiály). 

2. Na základe hierarchie dôkazov a informačných zdrojov medicíny založenej na dôkazoch 

vypracujte sumár užitočnosti informačných zdrojov v zmysle relevantnosti výstupov nájdených 

príslušnými informačnými zdrojmi použitými pri hľadaní informácií na zodpovedanie vašej 

klinickej otázky (môže byť akákoľvek). Súčasťou sumára má byť: 

o Klinická otázka. 

Formulujte klinickú otázku tak, aby bola klinicky zodpovedateľná a v súlade s EBM. 

o Kľúčové slová. 

Definujte kľúčové slová odvodené z klinickej otázky, ktoré budú použité na 

vyhľadávanie najlepších dostupných klinických dôkazov. 

o Informačné zdroje. 

Porovnajte výstupy najmenej 7 informačných zdrojov, ktoré ste použili na vyhľadanie 

dôkazov pomocou vašich kľúčových slov (použite vždy rovnaké). 

 

o Použite elektronické informačné zdroje (zoznam nájdete v študijných materiáloch a na 

stránkach Univerzitnej knižnice) nie Google a pod.! Pre prihlásenie z domu použite 

nastavenia prehliadača podľa návodu „Vzdialený prístup k predplateným 

elektronickým informačným zdrojom“ - dostupný na stránke Univerzitnej knižnice. 

o Sumár spracujte vo forme textového dokumentu (napr. MS Word) s názvom VZm-

číslo_skupiny-priezvisko-meno.docx (napr. VZm-1-kovac-jan.docx) a s nasledujúcou 

štruktúrou: 

 Klinická otázka (vaša klinicky zodpovedateľná otázka) 

 Kľúčové slová (vaša kombinácia kľúčových slov) 

 Informačné zdroje (zoznam použitých informačných zdrojov a ich výsledky, napr. 

154 nájdených prác, 7 z nich priamo súvisiacich s riešeným problémom, 25 

čiastočne a 122 nesúvisí s témou a pod.) 

 Záver (vaše zhodnotenie užitočnosti informačných zdrojov/poradie) 

3. Splnenie práce na doma potvrďte a vypracovaný sumár odošlite prostredníctvom formulára 

najneskôr do 3.5.2020. Upozornenie: Posielajte len finálne verzie prác. Pomocou formulára 

môžete potvrdenie a vypracované dokumenty odoslať len raz! 

 

Košice, 27. apríla 2020 

 doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. 

 prednosta ústavu 

https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=59
https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=59
https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oy29VsDjUKH9vc4QWEwbfdOrFpF6spNpUFJ3-JoCOhUM1hJNUNTN04zVTdWQjZYTTdKMUVZRjJXSy4u

