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Anotace předmětu: 

 

Předpokladem je základní orientace v typologii klinických studií, dobrá znalost metodologie 

vyhledávání a kritického hodnocení lékařských a zdravotnických informací. 1 měsíc před termínem 

kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí. Zápočet bude 

udělen na základě aktivní účasti během výuky a vypracované analýzy studie. 

Struktura předmětu: 

1. Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv 

implementace ve výuce na VŠ a klinické praxi. 

2. Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání 

nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky. 

3. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení 

randomizovaných kontrolovaných studií, význam systematických přehledů a meta-analýz pro 

rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví. 

4. Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické 

ukázky. 

5. Prezentace vlastních zkušeností z uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a 

klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.  

Tento předmět je vyučován v anglickém jazyce. 
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