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Popis intelektuálního výstupu 

Identifikace výstupu O1 

Název výstupu Analýza potřeb 

Popis výstupu 
(včetně inovačních 
prvků, očekávaného 
dopadu a potenciálu 
přenositelnosti) 

Tento výstup zahrnuje přípravu projektu a sběr dat, což je stěžejní pro 
navazující aktivity a plánované výstupy. Patří sem shromáždění požadavků 
jednotlivých institucí, které se týkají cílů, ambicí a funkcí systému pro správu 
kurikula, inovačního procesu a mapování na místní úrovni u zapojených 
partnerů. V této fázi bude plně respektována nezávislost jednotlivých 
partnerských fakult a očekává se velké množství rozdílných potřeb mezi 
jednotlivými partnery. Cílem analýzy potřeb je shromáždit všechny aspekty a 
vytvořit komplexní specifikaci klíčových charakteristik a vlastností systému pro 
správu kurikula. Na základě tohoto dokumentu budou vytvořena finální 
metodická doporučení. 

Typ výstupu učení / výuka / výukový materiál – manuál / příručka / návod 

Rozdělení práce, 
úkolů vedoucích k 
tvorbě 
intelektuálního 
výstupu a použitá 
metodika 

Jednotlivé partnerské instituce měly následující úkoly a role: 
*** UPJŠ – zjištění potřeb lokální instituce (UPJŠ) od učitelů, garantů, 
designérů kurikula, techniků/vývojářů, vedení fakulty. Dokončení analýzy 
potřeb všech použitelných požadavků v praxi. 
*** JU – zjištění potřeb lokální instituce (JU) od učitelů, garantů, designérů 
kurikula, techniků/vývojářů, vedení fakulty. Korektura analýzy potřeb. 
*** UMF – zjištění potřeb lokální instituce (UMF) od učitelů, garantů, 
designérů kurikula, techniků/vývojářů, vedení fakulty. Interní posouzení 
analýzy potřeb. 
*** UAU – zjištění potřeb lokální instituce (UAU) od učitelů, garantů, 
designérů kurikula, techniků/vývojářů, vedení fakulty. Interní posouzení 
analýzy potřeb. 
*** MU – zjištění potřeb lokální instituce (MU) od učitelů, garantů, designérů 
kurikula, techniků/vývojářů, vedení fakulty. Interní posouzení analýzy potřeb. 
Navázání komunikace se zainteresovanými subjekty (MEFANET, 
MedBiquitous). 

Datum zahájení 1. září 2018 

Datum ukončení 31. prosince 2018 

Jazyky čeština 
angličtina 
němčina 
polština 
rumunština 
slovenština 

Média papírové brožury 
publikace 

Organizace, která 
vede aktivitu 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko) 

Zúčastněné 
organizace 

Masarykova univerzita (Česká republika) 
Augsburská univerzita (Německo) 
Jagellonská univerzita (Polsko) 
Lékařská a farmaceutická univerzita v Iasi (Rumunsko) 
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Úvod 

Analýza potřeb provedená v rámci prvního intelektuálního výstupu projektu měla za cíl shromáždit 

konkrétní detaily, které jednotlivé instituce očekávají a požadují od komplexní platformy pro správu 

kurikula. Na rozdíl od analýzy potřeb, která byla provedena před vypracováním projektové žádosti, se 

průzkum a osobní rozhovory uskutečněné na každé partnerské instituci zaměřily na detailní identifikaci 

koncepčních a funkčních prvků. Tyto klíčové funkce musí být vyvinuty a nabízeny jako součást webové 

platformy tak, aby byly plně přijatelné a efektivně integrovatelné do IT infrastruktur napříč konsorciem 

projektu. Výsledky obou průzkumů jsou shrnuty v následujících sekcích. 

Analýza potřeb před podáním žádosti 

Průzkum 

V přípravné fázi, tedy ještě před podáním projektové žádosti, byl na partnerských institucích 

uskutečněn on-line průzkum, jehož cílem bylo porozumět způsobům tamní správy kurikula a specifikovat 

obecné požadavky. V rámci tohoto průzkumu byla shromážděna data o stávajícím využití systémů pro 

správu kurikula (CMS), pokud tyto vůbec byly využívány; zároveň byly zjištěny potřeby potenciální 

budoucí integrace moderních řešení založených na ICT, aby bylo dosaženo účinných a názorných metod 

vývoje a správy kurikula. 

On-line průzkum se uskutečnil pomocí Google formuláře. Lokální koordinátoři zajistili jeho distribuci 

hlavním aktérům, kteří mají se zabývají vývojem kurikula ve svých institucích. Kromě on-line průzkumu 

byly realizovány osobní rozhovory s těmito lidmi, aby byl objasněn účel průzkumu a minimalizovalo se 

riziko nedorozumění nebo špatné interpretace průzkumu a/nebo jeho otázek. Průzkum byl rozdělen do 

dvou sekcí: 

1. Obecné informace – otázky zaměřené na identifikaci institucí a jejich zaměstnanců 

2. Správa kurikula – otázky týkající se samotné správy kurikula 

PDF verze dotazníku, který byl použit v rámci průzkumu před podáním projektové žádosti, je k 

dispozici v Příloze 1. 

Odpovědi v on-line průzkumu 

On-line průzkum analýzy potřeb před podáním žádosti se uskutečnil během ledna 2018. Během 

tohoto období jsme shromáždili 12 odpovědí od hlavních aktérů zabývajících se správou kurikula na 

partnerských institucích. 

Analýza on-line průzkumu 

Obecné informace 

1. Vaše univerzita/instituce 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Podle očekávání mělo konsorcium projektu pokrýt projektové cíle v pěti evropských institucích, 

které se nacházejí v pěti různých evropských zemích: Jagellonská univerzita (JU, Polsko), Masarykova 
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univerzita (MU, Česká republika), Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (UMF, Rumunsko), 

Augsburská univerzita (UAU, Německo) a Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

(UPJŠ, Slovensko). Průzkum i rozhovory se uskutečnily se třemi respondenty z UPJŠ, z MU i z UMF, se 

dvěma respondenty z JU a s jedním respondentem z UAU. Odpovědi na otázku č. 1 jsou shrnuty v níže 

zobrazeném grafu. 

 

2. Jaká je Vaše pozice na univerzitě/fakultě? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že v zapojených partnerských institucích – s výjimkou UAU, 

kde respondent působí jako pracovník pro vývoj kurikula – neexistuje žádná zvláštní pracovní pozice pro 

vývoj a správu kurikula. Odpovědi poukazují na to, že v případě JU správu kurikula zajišťuje vedoucí 

Katedry medicínského vzdělávání společně s jedním docentem, v případě MU je to proděkan, docent a 

programátor, v případě UPJŠ tuto činnost obstarává vedoucí studijního oddělení společně s proděkany. 

Situace není příliš odlišná ani v případě UMF, kde se správou kurikula zabývají prorektor, vedoucí 

Katedry epidemiologie a někteří učitelé. V souhrnu uvedli respondenti následující pozice: 

 proděkan (3) 

 vedoucí katedry (3) 

 učitelé (3) 

 prorektor (1) 

 vývojář kurikula (1) 

 programátor (1) 

3. Kolik studijních programů nabízí Vaše univerzita/fakulta? 

(11 odpovědí, 1 respondent odpověď vynechal) 

Rozdíly v odpovědích napříč partnerskými institucemi poukázaly na potenciálně širokou škálu 

studijních programů, které lze začlenit do projektových aktivit. Počty studijních programů na dané 

univerzitě/fakultě byly vyčísleny následovně: 

 Jagellonská univerzita (3/1) 

 Masarykova univerzita (-/14) 

 Lékařská a farmaceutická univerzita v Iasi (11/5) 

 Augsburská univerzita (84/-) 

 Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (256/7) 
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4. Jak náročný je momentálně podle Vašeho názoru proces vývoje / optimalizace / harmonizace / 

mapování kurikula na Vaší univerzitě? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal)) 

Respondenti dostali možnost zhodnotit, jak náročný byl podle jejich názoru (v době, kdy probíhal 

průzkum před podáním žádosti) proces vývoje / optimalizace / harmonizace / mapování kurikula na 

jejich univerzitě, a to pomocí standardní Likertovy škály, kde 1 znamenalo nenáročný a 5 znamenalo 

velmi náročný. 75 % respondentů považovalo proces správy kurikula za velmi náročný či náročný. Dva 

respondenti (16,7 %) náročnost procesu nedokázali specifikovat (neutrální) a pouze jeden respondent 

uvedl, že se nejedná o náročný proces. Všechny odpovědi jsou shrnuty v níže uvedeném grafu. 

 

Správa kurikula 

5. Můžete popsat způsob vývoje / optimalizace / harmonizace / mapování kurikula na Vaší univerzitě 

/ fakultě / katedře? 

(11 odpovědí, 1 respondent odpověď vynechal) 

Odpovědi na otázku č. 5 byly značně různorodé. Jediným společným rysem je to, že na každé 

partnerské instituci existuje a používá se nějaká forma elektronických dokumentů. Z odpovědí 

jednotlivých institucí můžeme vyvodit následující informace: 

 Jagellonská univerzita (JU, Polsko) – používá své vlastní dokumenty (odpovědi: 1. Ne. 2. 

Momentálně neprobíhá žádné zvláštní mapování kurikula. Jediným způsobem, jak pracovat v 

této oblasti, je excelová tabulka. Veškeré procesy vývoje a optimalizace kurikula jsou prováděny 

ručně, jsou tedy poměrně primitivní a nepříliš efektivní.). 

 Masarykova univerzita (MU, Česká republika) – používá platformu pro správu kurikula v rámci 

jednoho studijního programu (odpovědi: 1. Máme speciální systém pro optimalizaci kurikula, 

který se nazývá OPTIMED; ten je však nastaven pouze pro Všeobecné lékařství a jistě by byl 

prospěšný i v jiných, nelékařských oborech. 2. Papírově. 3. Můj pohled je více technicky 

zaměřený. Naše oddělení zodpovídá za technickou podporu během procesu vývoje a za analýzu 

kurikula. Pracujeme s daty v databázi, snažíme se v nich najít překryvy a jiné případné 

nedostatky. Za tímto účelem využíváme standardní metody pro vytěžování textových dat.). 

 Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (UMF, Rumunsko) – používá své vlastní 

dokumenty (odpovědi: 1. Jedná se o dokument ve Wordu, který uvádí všechna témata, která 

student musí znát. Tyto dokumenty, společně s elektronickou formou kurikul, jsou uchovávány 

na elektronické platformě. 2. Na základě návrhů z jednotlivých disciplín a po konzultaci se 

studenty „kurikulární kancelář“ každé fakulty schválí návrh kurikula, a tento návrh předá 

Pedagogické radě a dále univerzitnímu Senátu. 3. Nemám ponětí o způsobu mapování 

kurikula.). 
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 Augsburská univerzita (UAU, Německo) – proces ještě nebyl zaveden (odpovědi: 1. Proces 

vývoje kurikula byl zahájen teprve nedávno. V tuto chvíli zatím není žádný proces zaveden ani 

schválen.). 

 Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ, Slovensko) – používá své 

vlastní dokumenty (odpovědi: 1. Kvalitu kurikula vylepšují učitelé. 2. Musí být respektovány 

povinné předměty. Nejprve jsou vyučovány teoretické předměty, později praktické předměty. 

Změny mohou navrhovat garanti předmětů, potvrdit je musí vedení fakulty.). 

6. Kdo jsou stěžejní osoby zainteresované na procesu vývoje / optimalizace / harmonizace / mapování 

kurikula? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Převažující odpovědí bylo „vedení fakulty“ a „učitelé“ – obě odpovědi byly uvedeny v 83,3 % 

případů (10 z 12). U této otázky bylo uvedeno i volné textové pole, kam jednotliví respondenti napsali: 1. 

děkani a specialisté na medicínské vzdělávání; 2. analytici a vývojáři; 3. všichni výše uvedení, neboť 

většina učitelů působí zároveň jako vedoucí i jako pracovníci ve zdravotnictví. Jednotlivé odpovědi, zde 

seřazené podle četnosti jejich zatržení, byly následující: 

1. vedení fakulty (10 odpovědí, 83,3 %) 

2. učitelé (10 odpovědí, 83,3 %) 

3. designéři kurikula (5 odpovědí, 41,7 %) 

4. metodici (5 odpovědí, 41,7 %) 

5. studenti (5 odpovědí, 41,7 %) 

6. pracovníci ve zdravotnictví (5 odpovědí, 41,7 %) 

7. Používáte při vývoji / optimalizaci / harmonizaci / mapování kurikula nějaká doporučení či 

standardy? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

V závislosti na způsobu organizace procesů správy kurikula jsou na jednotlivých 

univerzitách/fakultách používána různá lokální nebo mezinárodní pravidla. Odpovědi na tuto otázku byly 

značně různorodé, což se dalo očekávat s ohledem na konkrétní standardy či legislativu. Odpovědi 

jednotlivých partnerských institucí jsou shrnuty níže. 

 Jagellonská univerzita (JU, Polsko) – používá národní a mezinárodní standardy (odpovědi: 1. 

Používáme doporučení Ministerstva školství. 2. Používáme standardy. Vždy dodržujeme 

nařízení, která jsou dána mezinárodní, EU nebo místní legislativou. Navíc se řídíme některými 

doporučeními.). 

 Masarykova univerzita (MU, Česká republika) – používá některé národní a mezinárodní 

standardy (odpovědi: 1. Ano, musíme dodržovat standardy dané legislativou. 2. Ne. 3. 

Curriculum Inventory, kompetenční rámec, MeSH, Bloomova taxonomie, nejnověji se snažíme 

zavádět HLOM a xAPI.). 

 Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (UMF, Rumunsko) – používá některé národní a 

mezinárodní standardy (odpovědi: 1. Na architekturu kurikula existuje několik požadavků; 

používáme. 2. Ano, mezinárodní (EUA) a národní standard (ARACIS). 3. Ne.). 

 Augsburská univerzita (UAU, Německo) – zatím není realizováno (odpovědi: 1. zatím nebylo 

rozhodnuto.). 
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 Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ, Slovensko) – používá některé 

národní a mezinárodní standardy (odpovědi: 1. Ano. 2. Doporučení pracovníků ve zdravotnictví. 

3. Udržování kreditového systému a podmínek navazujících předmětů.). 

8. Jak by podle Vašeho názoru měly být kontrolovány vzájemné vztahy výukových objektů/témat v 

kurikulu? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

V rámci této otázky měli respondenti zaškrtnout jednu ze čtyř nabízených odpovědí, konkrétně: 

vztahy by měly být kontrolovány manuálně / vztahy by měly být kontrolovány počítačově řízenými 

nástroji / neměly by být kontrolovány vůbec / nemám názor. Respondenti použili pouze dvě z těchto 

možností: 91,7 % respondentů se domnívá, že vzájemné vztahy mezi výukovými objekty/tématy by měly 

být kontrolovány pomocí počítačově řízených nástrojů, pouze jeden respondent (8,3 %) zvolil možnost 

manuální kontroly vzájemných vztahů. Všechny odpovědi na tuto otázku jsou shrnuty v níže uvedeném 

grafu. 

 

9. Znáte nějaký nástroj či systém pro vývoj, správu a mapování kurikula? (Pokud ano, o jaký nástroj či 

systém se jedná?) 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Respondenti jsou si vědomi toho, že v dnešní době jsou k dispozici elektronické nástroje pro 

sofistikovanou správu kurikula. Na druhé straně někteří respondenti neznají žádný konkrétní systém, 

který se k tomuto účelu používá. Odpovědi z jednotlivých institucí byly následující: 

 Jagellonská univerzita (JU, Polsko) – neznají žádný systém (odpovědi: 1. Ne. 2. Ne, žádný 

nemáme.). 

 Masarykova univerzita (MU, Česká republika) – používají OPTIMED, znají také platformu 

MEDCIN (odpovědi: 1. 1. Pokud vím, máme takový systém v platformě OPTIMED; neznám 

přesné elektronické detaily týkající se mapování kurikula. 2. Ne. 3. Platforma OPTIMED, 

platforma MEDCIN.). 

 Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (UMF, Rumunsko) – znají platformu OPTIMED 

(odpovědi: 1. OPTIMED, 2. Nevím. 3. Ne.). 

 Augsburská univerzita (UAU, Německo) – znají několik systémů (odpovědi: 1. Ilios, Looop, 

OPTIMED.). 

 Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ, Slovensko) – používají AIS, 

neznají žádný systém (odpovědi: 1. Ne. 2. AIS, tzn. Akademický informační systém na naší 

fakultě. 3. Akademický informační systém.). 
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10. Uvítali byste takový nástroj či systém na Vaší instituci? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

100 % respondentů potvrdilo, že na jejich instituci chtějí používat systém pro správu kurikula. To 

dokazuje, že aktivity projektu jsou zacíleny na správnou cílovou skupinu a že pravděpodobně nabídnou 

nástroje a metodiky, které budou velmi vítané a přínosné napříč konsorciem zapojených partnerů. 

11. Co je nejvhodnější preklinický předmět, na kterém byste chtěli ověřit, zda jeho kurikulum bylo 

navrženo optimálně? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Aby mohly být jednotlivé výstupy projektu ověřeny v reálné praxi, bylo potřeba u každé instituce 

identifikovat nejvhodnější předmět, který by respondenti chtěli zavést do platformy pro správu kurikula. 

Odpovědi byly značně různorodé, neboť u otázky bylo nabídnuto volné textové pole. Převažujícím 

předmětem však byla Anatomie, pro kterou se vyslovilo 41.7 % respondentů. Ve 25 % odpovědích byla 

zmíněna i Fyziologie. Všechny ostatní odpovědi byly unikátní, tzn. nebyly zmiňovány napříč projektovým 

konsorciem. 

Jednotlivé odpovědi byly: 1. Anatomie. 2. Anatomie a fyziologie, nebo první pomoc, protože jsou 

důležité pro celou dobu studia a také jej po celou dobu ovlivňují. 3. Propedeutika zubního lékařství. 4. 

Anatomie. 5. např. Anatomie, Biologie. 6. Anatomie. 7. Nemám názor. 8. Patofyziologie. 9. Vhodný by 

byl Laboratorní trénink klinických dovedností. Je to velmi průřezový předmět a bylo by prospěšné zjistit, 

jak zapadá do kurikula. 10. Mikrobiologie, Imunologie. 11. Kurikulum zatím nemáme, proto mají všechny 

předměty stejnou prioritu. 12. Fyziologie. 

12. Jak náročné je pro Vás identifikovat soubor dovedností, které by student po absolvování Vašich 

kurzů měl znát, rozumět jim a/nebo být schopen je předvést? 

(12 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

U této otázky měli respondenti na výběr z pěti možností na Likertově škále, kde 1 znamenalo 

nenáročné a 5 znamenalo velmi náročné. 83,4 % respondentů uvedlo, že je velmi náročné nebo náročné 

identifikovat soubor dovedností, které by student měl znát, rozumět jim a/nebo být schopen je předvést 

po absolvování konkrétních kurzů. Jeden respondent (8,3 %) se nedokázal vyjádřit (neutrální) a jeden 

respondent uvedl, že to není příliš náročné. Všechny odpovědi jsou shrnuty v níže uvedeném grafu. 
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Shrnutí analýzy potřeb před podáním žádosti 

Průzkumu se zúčastnilo 12 osob zodpovědných za proces tvorby kurikula na partnerských 

institucích, které jsou zároveň úzce propojeny s řídícími strukturami. Partnerské instituce nemají žádná 

oddělení ani zaměstnance, kteří by se zabývali výlučně procesem tvorby či dalšího vývoje kurikula. Pozici 

zaměřenou na vývoj nového medicínského kurikula má ve své organizační struktuře začleněnou pouze 

jeden partner, a to německá Universität Augsburg. Respondenti uvedli, že proces správy kurikula je 

velmi náročný. Znamená to, že podle jejich názoru jsou na jejich domovské univerzitě či fakultě procesy 

související se správou kurikula velmi důležité. Medián i modus odpovědí byly 5 (velmi náročné), průměr 

byl 4,36. Partnerské instituce v současnosti nepoužívají žádné specializované aplikace či systémy pro 

tvorbu kurikula, většina práce se provádí ručně. Svůj vlastní webový systém pro vývoj kurikula používá 

pouze Masarykova univerzita (Česká republika). Všechny instituce používají určitou formu pravidel a 

standardů; tyto však nebyly detailně specifikovány, proto nemohly být vzájemně porovnány. Proto by v 

rámci projektu měla být vyvinuta a implementována optimalizační platforma, a to takovým způsobem, 

který by umožnil poukázat na potenciální rozdíly způsobené vnitřními a národními právními předpisy. 

Většina respondentů (91,7 %) uvedla, že vztahy mezi výukovými objekty a tématy v kurikulu by měly být 

kontrolovány pomocí počítačových nástrojů. Uživatelé uvedli, že k ukládání kurikul jsou používány 

lokální systémy pro řízení studia (např. slovenský Akademický informačný systém, AIS), které pak učitelé 

i studenti používají i k prohlížení těchto kurikul. Nejznámější specializovanou platformou pro tvorbu 

kurikula byl OPTIMED (ve své odpovědi jej uvedlo 36 % respondentů). Jeden respondent (9 %) zmínil 

MEDCIN, Ilios a Looop. Všichni respondenti (100 %) jsou ochotni používat elektronický nástroj nebo 

systém pro správu kurikula. 

Analýza potřeb O1 

Průzkum 

Za účelem identifikace jednotlivých očekávání a požadavků na systém správy kurikula byla 

realizována kombinace on-line průzkumu a osobních rozhovorů. Podobně jako u analýzy potřeb 

provedené před podáním žádosti se i tento on-line průzkum uskutečnil pomocí Google formuláře. 

Osobní rozhovory se uskutečnily buď formou setkání přímo v prostorách instituce, ze které jsme sbírali 

požadavky, nebo prostřednictvím videokonferenčního hovoru. 

On-line průzkum byl rozdělen do dvou sekcí: 

1. Obecné informace – otázky zaměřené na identifikaci institucí 

2. Vývoj, správa a harmonizace kurikula – otázky zaměřené na detaily, které by platforma pro 

správu kurikula měla nabídnout svým uživatelům 

PDF verze dotazníku, který byl použit v rámci průzkumu, je k dispozici v Příloze 2. 

Osobní rozhovory byly realizovány za účelem identifikace specifických požadavků jednotlivých 

partnerských institucí, zvláště pak s ohledem na proces tvorby kurikula, prezentaci pro všechny 

zainteresované cílové skupiny (studenti, učitelé, designéři kurikula a vedení fakulty) a další analýzu a 

mapování kurikula. V průběhu těchto rozhovoru nebyl dodržován žádný předem definovaný scénář: 

největší pozornost byla věnována procesům, jaké zainteresované osoby z dané fakulty používají ve své 
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práci a jak jsou konkrétní kurikula navrhována v praxi. Byly zmiňovány všechny technické a metodické 

detaily, aby pak mohly být snadněji implementovány do finální platformy, která má být podle plánu 

jednotná pro všechny partnerské instituce. Rozhovory prováděli zástupci Masarykovy univerzity (Česká 

republika), která je v rámci tohoto projektového konsorcia nejzkušenějším partnerem; v tomto duchu se 

odehrály čtyři osobní rozhovory, tzn. mezi zástupci MU vs. UPJŠ, UAU, UMF a JU. Na níže uvedených 

fotografiích je jako příklad zachyceno setkání zástupců MU a JU v Krakově, které se uskutečnilo 19. 

listopadu 2018. Tohoto setkání s týmem BCIME se účastnil děkan fakulty, proděkan pro vzdělávání, 

několik pracovníků fakulty, kteří se podílejí na plánování kurikula, a rovněž zástupci studentů. 

 

Setkání na téma analýzy potřeb BCIME, které se konalo v Krakově 19. listopadu 2018 

Výsledky jsou shrnuty jako sada požadavků, u nichž jsou popsány specifické body týkající se obsahu 

kurikula a vlastností systémů pro správu kurikula. 

Odpovědi v on-line průzkumu 

Průzkum byl zpřístupněn institucím zapojeným do projektu v průběhu prosince 2018. Během dvou 

týdnů jsme shromáždili 31 odpovědí od osob, které se zabývají navrhováním či správou kurikula. Aby 

byla zajištěna relevance všech nasbíraných dat, respondenti měli v každé povinné otázce průzkumu 

kromě předdefinovaných možností i jednu otevřenou volbu s možností vepsání vlastního textu. 
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Analýza on-line průzkumu 

Obecné informace 

1. Vaše univerzita/instituce 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Konsorcium projektu se zaměřovalo na požadavky uvnitř partnerských institucí. Proto byli o účast 

na průzkumu požádáni pouze ti zaměstnanci pěti různých univerzit, kteří měli co do činění s procesem 

vývoje kurikula. 29 % respondentů bylo z Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

(UPJŠ, Slovensko), 25,8 % respondentů bylo z Lékařské a farmaceutické univerzity v Jasech (UMF, 

Rumunsko), 19,4 % respondentů bylo z Jagellonské univerzity (JU, Polsko), 16,1 % respondentů bylo z 

Masarykovy univerzity (MU, Česká republika) a 9,7 % respondentů bylo z Lékařské fakulty Augsburské 

univerzity (UAU, Německo). Odpovědi na otázku č. 1 jsou shrnuty v níže zobrazeném grafu. 

 

2. Jaká je vaše hlavní pozice na univerzitě/fakultě? 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Většina respondentů, kteří se zabývají správou kurikula, jsou učitelé nebo výzkumníci (54,8 %). 

Znamená to, že na partnerských institucích nejsou zaměstnáni téměř žádní pracovníci na pozici 

designéra kurikula; jedinou výjimkou je UAU (3,2 %). 9,7 % respondentů byli technici, stejný podíl 

respondentů tvořili vedoucí. 6,5 % respondentů byli garanti studijních programů, stejné procento tvořili 

administrativní pracovníci. Ve zbývajících odpovědích, které byly zaznamenány do volných textových 

polí, byly uvedeny následující pozice: jeden proděkan pro studijní program zubního lékařství, jeden 

pracovník pro rozvoj fakulty a jeden manažer kvality. Všechny odpovědi na otázku č. 2 jsou shrnuty v 

níže uvedeném grafu. 

 

3. Jakým způsobem probíhá poslední dobou správa kurikula na Vaší univerzitě? 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

V poslední době se nějaká platforma pro správu kurikula používá pouze na Masarykově univerzitě 

(MU, Česká republika), na Lékařské fakultě Augsburské univerzity (UAU, Německo) a na Lékařské a 
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farmaceutické univerzitě v Jasech (UMF, Rumunsko); tuto odpověď uvedlo 29 % respondentů, všichni z 

nich pracují na některé z těchto tří institucí. Jagellonská univerzita (JU, Polsko) používá určitou 

kombinaci platformy pro správy kurikula s ručně připravovanými soubory DOC nebo XLS, jak uvedl jeden 

respondent. Ve volném textovém poli byly uvedeny i kombinace výše nabízených odpovědí: jeden 

respondent z Masarykovy univerzity (MU, Česká republika) uvedl kombinaci univerzitního informačního 

systému (UIS), systému pro správu výuky (LMS) a dokumentů; jeden respondent z Lékařské fakulty 

Augsburské univerzity (UAU, Německo) uvedl, že proces je ve fázi přípravy (LMS + CMP); jeden 

respondent z Lékařské a farmaceutické univerzity v Jasech (UMF, Rumunsko) uvedl kombinaci CMS a 

ručně připravených dokumentů (Word, Excel atd.). Více než třetina respondentů (38,7 %) používá místní 

univerzitní informační systém nebo připravují vše formou vlastních a samostatně ukládaných 

dokumentů (12,9 %). Tři respondenti uvedli, že ke správě kurikula je využíván systém pro správu výuky 

(LMS). Všechny odpovědi na otázku č. 3 jsou shrnuty v níže uvedeném grafu. 

 

Vývoj, správa a harmonizace kurikula 

4. Jaké jsou Vaše hlavní důvody pro užívání systému pro správu kurikula? (zvolte max. 3 odpovědi) 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Mezi hlavními důvody pro užívání systému pro správu kurikula – namísto tradičně užívaných metod 

– byla převážně zmiňována možnost spravovat celé kurikulum on-line z jednoho místa (48,4 %) a mít 

kompletní přehled o kurikulu (48,4 %). Ani jeden z těchto požadavků není v poslední době splňován ve 

třech z pěti partnerských univerzit: Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ, 

Slovensko), Jagellonská univerzita (JU, Polsko) a Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (UMF, 

Rumunsko). U této otázky nebyly zaznamenány žádné odpovědi ve volném textovém poli. Jednotlivé 

odpovědi, seřazené podle nejvíce preferovaného důvodu, jsou následující: 

1. správa celého kurikulum on-line z jednoho místa (15 odpovědí, 48,4 %) 

2. kompletní přehled o kurikulu (tj. studijní programy, lékařské obory, kurzy) (15 odpovědí, 48,4 

%) 

3. snadná modifikace kurikula podle nejnovějších trendů ve výuce (12 odpovědí, 38,7 %) 

4. identifikace duplicit a chybějící témat v konkrétním studijním programu (11 odpovědí, 35,5 %) 

5. optimalizace/harmonizace struktury konkrétního studijního programu (7 odpovědí, 22,6 %) 

6. existence kompletního průvodce pro budování kurikula (7 odpovědí, 22,6 %) 

7. příprava jednotných reportů/exportů pro akreditační proces (6 odpovědí, 19,4 %) 

8. identifikace souboru dovedností, které by student po absolvování kurzů měl znát, rozumět jim 

a/nebo být schopen je předvést (6 odpovědí, 19,4 %) 

9. kontrola vzájemných vztahů výukových objektů/témat v kurikulu (5 odpovědí, 16,1 %) 

10. nastavení systematické správy kurikula (5 odpovědí, 16,1 %) 
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5. Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti systému pro správu kurikula, co se týče požadavků a potřeb Vaší 

fakulty/univerzity? (zvolte max. 3 odpovědi) 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Každá fakulta má odlišná interní pravidla pro své výukové procesy, která respektují národní 

legislativu. Rozdíly existují samozřejmě i mezi různými fakultami v rámci jednotlivých zemí. Proto bylo 

potřeba zjistit, jaké jsou klíčové vlastnosti, které by měl nabízet systém pro správu kurikula. Nejvíce 

preferovanou vlastností byla možnost vizualizace vztahů mezi různými složkami kurikula (kurz, 

přednáška/praktikum) (77,4 %) a možnost týmové spolupráce mezi designéry kurikula, garanty, 

recenzenty a vedením fakulty (74,2 %). U této otázky nebyly zaznamenány žádné odpovědi ve volném 

textovém poli. Jednotlivé odpovědi, seřazené podle nejdůležitější vlastnosti pro danou 

fakultu/univerzitu, jsou následující: 

1. vizualizace vztahů mezi různými složkami kurikula (kurz, přednáška/praktikum) (24 odpovědí, 

77,4 %) 

2. týmová spolupráce mezi designéry kurikula, garanty, recenzenty a vedením fakulty (23 

odpovědí, 74,2 %) 

3. audit a recenze konkrétního kurikula (15 odpovědí, 48,4 %) 

4. vygenerování textového přehledu všech stavebních bloků konkrétního kurikula (studijní 

program, lékařský obor, kurz) (12 odpovědí, 38,7 %) 

5. on-line přístupnost kurikula 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (11 odpovědí, 35,5 %) 

6. Které vlastnosti nejvíce vyžadují vývojáři kurikula? (zvolte max. 3 odpovědi) 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Nejčastější odpovědí byl on-line vývoj a správa kurikula (71 %), což potvrdilo výsledek otázky č. 4 

jakožto hlavní důvod pro zavedení platformy pro správu kurikula. Podle očekávání vývojáři požadovali i 

návodný popis stavebních bloků kurikula (58,1 %). Zbývající odpovědi jsou uvedeny níže, seřazeny podle 

jejich četnosti. U této otázky nebyly zaznamenány žádné odpovědi ve volném textovém poli. 

1. on-line vývoj a správa kurikula (22 odpovědí, 71 %) 

2. návodný popis stavebních bloků kurikula (kurz, přednáška/praktikum, výstup z učení) (18 

odpovědí, 58,1 %) 

3. přehled kurikula ve formě interaktivních grafů a tabulek (13 odpovědí, 41,9 %) 

4. správa kurikula v souladu se standardy (11 odpovědí, 35,5 %) 

5. přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (10 odpovědí, 32,3 %) 

6. recenze a audit kurikula (9 odpovědí, 29 %) 

7. Které vlastnosti nejvíce vyžaduje vedení fakulty? (zvolte max. 3 odpovědi) 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Nejčastějším požadavkem vedení fakult byl komplexní přehled o kurikulu a reporty podle 

akademického roku, semestru, lékařského oboru a kurzu; tuto odpověď uvedla naprostá většina 

respondentů (93,5 %). Velmi potřebnou vlastností, která musí být rovněž začleněna do systému, je také 

komplexní export kurikula pro účely akreditace (61,3 %). Ani u této otázky nebyly zaznamenány žádné 

odpovědi ve volném textovém poli. Jednotlivé odpovědi jsou seřazeny níže, seřazeny podle jejich 

četnosti. 

1. komplexní přehled o kurikulu a reporty podle akademického roku, semestru, lékařského oboru 

a kurzu (29 odpovědí, 93,5 %) 
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2. komplexní export kurikula pro účely akreditace (19 odpovědí, 61,3 %) 

3. srovnání lékařského oboru / kurzu na úrovni studijního programu (12 odpovědí, 38,7 %) 

4. srovnání kurikula na úrovni instituce (11 odpovědí, 35,5 %) 

5. globální výstup z učení / analýza kompetencí podle Bloomovy taxonomie (8 odpovědí, 25,8 %) 

8. Které vlastnosti nejvíce vyžadují studenti a učitelé? (zvolte max. 3 odpovědi) 

(31 odpovědí, nikdo odpověď nevynechal) 

Z požadavků studentů a učitelů vyplynulo, že do platformy pro správu kurikula musí být zcela jistě 

začleněna možnost procházení kurikula podle akademického roku, lékařského oboru nebo kurzu. Tato 

cílová skupina bude mít největší užitek právě z této vlastnosti, neboť ji jako nejvíce požadovanou 

vlastnost uvedlo 77,4 % respondentů. Do platformy musí být začleněn také přehled výstupů z učení 

potřebných pro hodnocení kurzu – tuto možnost uvedlo 74,2 % respondentů. U této otázky nebyly 

zaznamenány žádné odpovědi ve volném textovém poli. Jednotlivé odpovědi jsou seřazeny níže, 

seřazeny podle jejich četnosti. 

1. procházení kurikula podle akademického roku, lékařského oboru nebo kurzu (24 odpovědí, 

77,4 %) 

2. přehled výstupů z učení potřebných pro hodnocení kurzu (23 odpovědí, 74,2 %) 

3. vyhledávání klíčových slov napříč celým kurikulem (19 odpovědí, 61,3 %) 

4. vizualizace kurzů / přednášek / výstupů z učení a jejich blízkého okolí (15 odpovědí, 48,4 %) 

Osobní rozhovory 

Níže je uvedena sada všech požadavků na nový systém správy kurikula společně se zásadními 

otázkami týkajícími se metodického zázemí. Všechny připomínky byly pečlivě zváženy s ohledem na 

přínos pro koncového uživatele. Vývojový tým z Masarykovy univerzity bude implementovat téměř 

všechny relevantní body a finální podoba systému pro správu kurikula bude sdílena napříč všemi 

partnerskými institucemi zapojenými do projektu. 

Všeobecné požadavky 

• Otázka: Může uživatel snadno přidat nový popis kurikula nebo editovat existující popis? 

• Popisy symbolů (tzv. „tooltipy“) – nejsou samovysvětlující 

• Návrh alternativní struktury kurikula: „U integrovaných kurikul nejsou některé obory (jako např. 

vnitřní lékařství, chirurgie apod.) relevantní a explicitní. Existují však specifické moduly 

pokrývající konkrétní témata (např. „pohyb“, „smysly“ apod.). Lze do systému implementovat i 

takovéto struktury? 

Obsah a funkčnost 

• Ke každé sekci přidat afiliaci oboru 

• Definice nových atributů kurzu – ECTS, jazyk, atribut isObligatory 

• Kód pro výstupy z učení 

• Typ výstupů z učení 

• Přidat kategorie k výstupům z učení 

• Přidat odkazy k výstupu z učení 

 k výukové jednotce 

 nadefinovat procenta finálního výstupu 

• Přidat odkazy k výstupu z učení 
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 k programům a kurzům 

 nadefinovat procenta finálního výstupu 

• Propojení výstupů z učení s výukovými jednotkami – nechť je možno specifikovat odlišnou 

formu hodnocení 

• Možnost propojení assessment_form s kurzy 

• Možnost přeskočit na další detaily pomocí interaktivního diagramu 

• Problém s rolováním přes interaktivní diagram 

• Skrýt koncept/dokončeno pro předdefinovaného návrháře kurikula či učitele 

• Opravit titulky v popisu výstupu z učení 

• Komentář: „Všechny odkazy z výukových jednotek vedou na lékařské discilíny“  

• Zavádějící názvy – lékařská sekce a disciplíny. Disciplíny: chirurgie, vnitřní lékařství (nerozumí 

rozdílu mezi sekcemi a obory) 

• Dotaz: sjednotit terminologii používanou v systému: evaluace (evaluation) = hodnocení 

(assessment)? 

• Přejmenovat roli „garanta“, protože tato role chybí (za obsah odpovídá učitel). Návrh: pedagog 

nebo učitel. 

• Dotaz: Co znamená úroveň výukové jednotky? 

• Dotaz: Co znamená stav „dokončeno“? 

Závěry a doporučení 

Tým BCIME začlení všechny požadavky do metodik a platforem, které budou otestovány a 

implementovány napříč partnerskými institucemi. Kromě toho budou pečlivě uváženy průniky 

jednotlivých návrhů, a pokud je schválí všichni partneři, budou rozšířeny základní funkce požadované 

všemi institucemi, jak bylo uvedeno v rámci výše uvedených průzkumů. 

Mezi klíčové charakteristiky a vlastnosti systému správy kurikula, které byly odvozeny z analýzy 

potřeb, se řadí: 

 On-line dostupnost 

 Vizuální přehled kurikula 

 Integrace různých uživatelských rolí 

 Export kurikul podle kurzu, studijního odboru, katedry, fakulty 

 Vizuálně znázorněné vztahy mezi různými složkami kurikula 

 Možnost vyhledávání podle klíčových slov 

 Začlenění mezinárodních doporučení 

 Možnost modifikovat zprávy a výstupy podle požadavků dané instituce 

 Hodnocení cílů učení 

 Zjištění redundancí v cílech učení 

 Kompatibilita vzdělávání založená na výstupech z učení 

 Komplexní reporting založený na dostupných stavebních blocích kurikula 
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Seznam zkratek 

AIS akademický informační systém 

BCIME Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 

CMP platforma pro správu obsahu (Content Management Platform) 

CMS systém pro správu obsahu (Content Management System) 

DOC formát souboru – dokument používaný v programu Microsoft Word 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 

ICT informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies) 

JU Jagellonská univerzita / Uniwersytet Jagielloński (Polsko) 

LMS systém pro správu výuky (Learning Management System) 

MU Masarykova univerzita (Česká republika) 

PDF přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) 

UAU Augsburská univerzita / Universität Augsburg (Německo) 

UIS univerzitní informační systém 

UMF Lékařská a farmaceutická univerzita / Universitatea de Medicină şi Farmacie (Rumunsko) 

UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko) 

XLS formát souboru – tabulka používaná v programu Microsoft Excel 
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Příloha 1 

Dotazník pro analýzu potřeb před podáním žádosti 
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Příloha 2 

Dotazník pro analýzu potřeb O1 
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