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Popis intelektuálneho výstupu 
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jednotlivých partnerských fakúlt pričom sa očakáva veľké množstvo rozdielov 
medzi potrebami partnerov. Cieľom analýzy potrieb je zhrnúť všetky aspekty 
a vytvoriť komplexnú špecifikáciu kľúčových charakteristík a vlastností 
systému pre správu učebných osnov. Na základe tohto dokumentu budú 
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Typ výstupu študijný / výučbový / tréningový materiál – Manuál / príručka / návod 

Rozdelenie práce, 
úlohy vedúce 
k vytvoreniu 
intelektuálneho 
výstupu a použitá 
metodológia 

Každá z partnerských inštitúcií má tieto roly a úlohy: 
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*** JU - Zistenie potrieb lokálnej inštitúcie (JU) od učiteľov, garantov, tvorcov 
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potrieb. 
*** UMF - Zistenie potrieb lokálnej inštitúcie (UMF) od učiteľov, garantov, 
tvorcov učebných osnov, technikov / vývojárov, vedenia fakulty. Interné 
posúdenie analýzy potrieb. 
*** UAU - Zistenie potrieb lokálnej inštitúcie (UAU) od učiteľov, garantov, 
tvorcov učebných osnov, technikov / vývojárov, vedenia fakulty. Interné 
posúdenie analýzy potrieb. 
*** MU - Zistenie potrieb lokálnej inštitúcie (MU) od učiteľov, garantov, 
tvorcov učebných osnov, technikov / vývojárov, vedenia fakulty. Interné 
posúdenie analýzy potrieb. Naviazanie komunikácie so zainteresovanými 
subjektmi (MEFANET, MedBiquitous). 
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Úvod 

Analýza potrieb, vykonaná v rámci prvého intelektuálneho výstupu projektu, mala za cieľ zozbierať 

konkrétne detaily, ktoré jednotlivé inštitúcie očakávajú a požadujú od komplexnej platformy pre správu 

učebných osnov. Na rozdiel od analýzy potrieb, ktorá bola vykonaná pred vypracovaním projektovej 

žiadosti, sa prieskum a osobné diskusie uskutočnené na každej partnerskej inštitúcii zamerali na detailnú 

identifikáciu koncepčných aj funkčných prvkov. Tieto kľúčové funkcie musia byť vyvinuté a ponúkané ako 

súčasť webovej platformy tak, aby boli plne prijateľné a efektívne integrovateľné do IKT infraštruktúr 

naprieč konzorciom projektu. Výsledky oboch prieskumov sú zhrnuté v nasledujúcich sekciách. 

Analýza potrieb pred podaním žiadosti 

Prieskum 

Aby bolo možné porozumieť spôsobom správy učebných osnov používaných na partnerských 

univerzitách a špecifikovať všeobecné požiadavky, bol v prípravnej fáze projektovej žiadosti vykonaný 

online prieskum. Tento prieskum zhromaždil údaje o súčasnom používaní systémov správy učebných 

osnov, ak existujú, a o potrebách prípadnej budúcej integrácie moderných riešení založených na IKT 

s cieľom dosiahnuť efektívne a názorné metódy tvorby a správy učebných osnov. 

Online prieskum bol vytvorený pomocou Google formulárov. Lokálni koordinátori zabezpečili jeho 

distribúciu hlavným zodpovedným osobám zaoberajúcim sa tvorbou učebných osnov na ich inštitúciách. 

Okrem toho boli realizované aj osobné rozhovory s týmito osobami s cieľom objasniť účel prieskumu ako 

aj minimalizovať prípadné nedorozumenia alebo nesprávne interpretácie prieskumu a jeho otázok. 

Prieskum bol rozdelený do dvoch sekcií: 

1. Všeobecné informácie - otázky týkajúce sa identifikácie inštitúcií a zamestnancov 

2. Správa učebných osnov - otázky týkajúce sa správy učebných osnov 

PDF verzia dotazníka použitá v prieskume pred podaním žiadosti je uvedená v Prílohe 1. 

Odpovede z prieskumu 

Online prieskum analýzy potrieb pred podaním žiadosti sa uskutočnil v januári 2018. V tomto 

období sme zozbierali 12 odpovedí od kľúčových osôb zodpovedných za správu učebných osnov na 

partnerských inštitúciách. 

Analýza online prieskumu 

Všeobecné informácie 

1. Vaša univerzita/inštitúcia 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

Projektové konzorcium očakávalo, že pokryje ciele projektu na piatich európskych inštitúciách 

v piatich európskych krajinách a zahŕňa Jagellonskú Univerzitu (JU, Poľsko), Masarykovu univerzity (MU, 

Česká republika), Univerzitu medicíny a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko), Augsburskú Univerzitu (UAU, 

Nemecko) a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ, Slovensko). Prieskum a diskusie boli 



   

                         3 

realizované s 3 respondentmi z UPJŠ, MU a UMF, 2 respondentmi z JU a jedným z UAU. Nasledujúci graf 

zobrazuje zhrnutie odpovedí na otázku 1. 

 

2. Aká je vaša pozícia na vysokej škole/fakulte? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

Odpovede na túto otázku preukázali, že na partnerských inštitúciách s výnimkou UAU, kde 

respondent pôsobí ako zamestnanec pre rozvoj učebných osnov, nie je zriadená žiadna osobitná 

pracovná pozícia pre budovanie a správu učebných osnov. Podľa odpovedí koordinuje správu učebných 

osnov na JU vedúci Katedry medicínskeho vzdelávania spoločne s jedným docentom. Túto funkciu na 

MU vykonáva prodekan, docent a programátor. UPJŠ má správu učebných osnov zabezpečovanú 

vedúcim študijného oddelenia a prodekanmi. Nie veľmi odlišná situácia je na UMF, kde sa tohto procesu 

zúčastňuje prorektor, vedúci Katedry epidemiológie a niektorí učitelia. Súhrnne, respondenti uviedli 

nasledovné pozície: 

 prodekan (3) 

 vedúci ústavu (3) 

 učitelia (3) 

 prorektor (1) 

 vývojár učebných osnov (1) 

 programátor (1) 

3. Koľko študijných programov máte na svojej univerzite/fakulte? 

(11 odpovedí, 1 vynechaná) 

Rozdiely medzi partnerskými inštitúciami predstavovali potenciálne širokú škálu študijných 

programov, ktoré je možné integrovať do projektových aktivít. Jednotlivé odpovede uviedli nasledujúce 

počty študijných programov na univerzite/fakulte. 

 Jagiellonská univerzita (3/1) 

 Masarykova univerzita (-/14) 

 Univerzita medicíny a farmácie v Iasi (11/5) 

 Augsburská univerzita (84/-) 

 Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach (256/7) 

4. Ako náročný je podľa vášho názoru v súčasnosti proces tvorby / optimalizácie / harmonizácie / 

mapovania učebných osnov na Vašej univerzite? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 
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Respondenti mali možnosť špecifikovať, ako náročný je podľa ich názoru proces tvorby / 

optimalizácie / harmonizácie / mapovania učebných osnov na ich univerzitách (v čase prieskumu pred 

podaním žiadostí) pomocou štandardných Likertových stupníc, pričom 1 znamenalo nenáročný a 5 veľmi 

náročný. 75% respondentov považuje proces správy učebných osnov za náročný až veľmi náročný. Dvaja 

respondenti (16,7%) to neboli schopní špecifikovať (neutrálne) a iba jeden hodnotil proces ako 

nenáročný. Nasledujúci graf zobrazuje súhrn týchto odpovedí. 

 

Správa učebných osnov 

5. Môžete opísať spôsob/proces tvorby / optimalizácie / harmonizácie / mapovania učebných osnov 

na Vašej univerzite / fakulte / katedre? 

(11 odpovedí, 1 vynechaná) 

Odpovede na otázku č. 5 boli značne rôznorodé. Z globálneho hľadiska však existuje určitá forma 

elektronických dokumentov používaných na každej partnerskej inštitúcii. Špecifikovaním odpovedí podľa 

jednotlivých inštitúcií, môžeme odvodiť nasledujúce informácie. 

 Jagellonská univerzita (JU, Poľsko) – používa separátne dokumenty (odpovede: 1. Nie. 2. 

V súčasnosti nemáme žiadne významné mapovanie učebných osnov. Jediným spôsobom, ako 

urobiť nejakú prácu v tejto oblasti, je vytvoriť tabuľku v prostredí Microsoft Excel. Celý proces 

budovania a optimalizácie je manuálny, teda veľmi základný a nie príliš efektívny.). 

 Masarykova univerzita (MU, Česká republika) – využíva platformu pre správu učebných osnov 

v rámci jedného študijného programu (odpovede: 1. Máme špeciálny optimalizačný systém 

s názvom OPTIMED, používaný len pre všeobecné lekárstvo , ale bolo by prospešné využiť ho aj 

pre iné nelekárske študijné programy. 2. Papierová forma. 3. Podľa môjho názoru je to 

technickejšie. Naše oddelenie je zodpovedné za technickú podporu v procese vývoja a za analýzu 

učebných osnov. Pracujeme s databázou údajov a snažíme sa v nich nájsť prekrývania 

a prípadné nedostatky. Na dosiahnutie tohto cieľa používame štandardné textové 

„dataminingové“ metódy.). 

 Univerzita medicíny a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko) – používa separátne dokumenty 

(odpovede: 1. Dokument vo formáte *.doc zahrňujúci všetky témy, ktoré študent musí poznať; 

elektronická platforma na formalizáciu týchto dokumentov a na ukladanie učebných osnov 

v elektronickej forme. 2. Na základe návrhov jednotlivých disciplín a po konzultácii so študentmi 

oddelenie učebných osnov na každej fakulte schváli a pošle pedagogickej komisii a ďalej 

akademickému senátu univerzity. 3. Neviem ako sa učebné osnovy mapujú.). 

 Augsburská univerzita (UAU, Nemecko) – ešte nebol žiaden proces zavedený (odpovede: 1. 

Práve sa začal proces tvorby učebných osnov. Ešte nebolo zavedené/rozhodnuté ako bude 

proces prebiehať.). 
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 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ, Slovensko) - používa samostatné dokumenty 

(odpovede: 1. Zlepšenie kvality učiteľov. 2. Povinné predmety musia byť rešpektované. Najprv sú 

teoretické predmety, neskôr praktické predmety. Garant predmetov môže navrhnúť zmeny, 

ktoré musia byť schválené vedením fakulty.). 

6. Kto sú rozhodujúce zainteresované osoby zapojené do procesu tvorby / optimalizácie / 

harmonizácie / mapovania učebných osnov? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

Najčastejšou odpoveďou bolo „vedenie fakulty“ a „učitelia“, ktoré sa vyskytovali v 83,3% odpovedí 

(10 z 12). V tejto otázke boli zaznamenané aj odpovede v otvorenom textovom poli. Týmito odpoveďami 

sú: 1. dekani a odborníci na lekárske vzdelávanie; 2. Analytici a vývojári; 3. Všetci vyššie uvedení, keďže 

väčšina učiteľov sú tiež vedúci pracovníci a medicínski a zdravotnícki pracovníci. Jednotlivé odpovede 

zoradené podľa kľúčových osôb zapojených do procesov súvisiacich s učebnými osnovami sú: 

1. Vedenie fakulty (10 odpovedí, 83,3%) 

2. Učitelia (10 odpovedí, 83,3%) 

3. Tvorcovia učebných osnov (5 od, 41,7%) 

4. Metodici (5 odpovedí, 41,7%) 

5. Študenti (5 odpovedí, 41,7%) 

6. Medicínski a zdravotnícki pracovníci (5 odpovedí, 41,7%) 

7. Používate pri vytváraní / optimalizácii / harmonizácii / mapovaní učebných osnov nejaké 

odporúčania / normy? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

V závislosti od spôsobu, akým sú organizované procesy súvisiace s učebnými osnovami, sa na 

univerzitách/fakultách uplatňujú lokálne alebo medzinárodné pravidlá. Odpovede boli aj v tejto otázke 

rôznorodé s ohľadom na skutočnosti a detaily konkrétnych noriem alebo právnych predpisov. Zhrnutie 

odpovedí podľa partnerských inštitúcií je uvedené nižšie. 

 Jagellonská univerzita (JU, Poľsko) – uplatňuje národné a medzinárodné normy (odpovede: 1. 

Postupujeme podľa pokynov ministerstva školstva. 2. Uplatňujeme normy. Vždy uplatňujeme 

nariadenia, ktoré sa na nás vzťahujú podľa medzinárodného práva, práva EÚ alebo lokálneho 

práva. Tiež dodržiavame niektoré odporúčania.). 

 Masarykova univerzita (MU, Česká republika) – uplatňuje niektoré národné a medzinárodné 

štandardy (odpovede: 1. Áno, musíme uplatňovať štandardy podľa legislatívy. 2. Nie. 3. Zoznam 

učebných osnov, kompetenčný rámec, MeSH, Bloomova taxonómia a najnovšie, pokúšame sa 

integrovať HLOM a xAPI.). 

 Univerzita medicíny a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko) – uplatňuje niektoré národné 

a medzinárodné normy (odpovede: 1. Existuje niekoľko požiadaviek týkajúcich sa architektúry 

učebných osnov, ktoré používame. 2. Áno, medzinárodná (EUA) a národná norma (ARACIS). 3. 

Nie.). 

 Augsburská univerzita (UAU, Nemecko) – zatiaľ ešte nerealizované (odpoveď: 1. Ešte nebolo 

nerozhodnuté.). 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ, Slovensko) – uplatňuje niektoré národné 

a medzinárodné štandardy (odpovede: 1. Áno, uplatňujeme. 2. Odporúčanie zdravotníckych 

pracovníkov. 3. Udržiavanie kreditového systému a podmienok nadväzujúcich predmetov.). 
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8. Ako by sa podľa Vášho názoru mal kontrolovať vzťah učebných cieľov/tém v učebných osnovách? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

V tejto otázke boli ponúknuté štyri možnosti, a to: manuálna kontrola vzťahov; počítačové nástroje 

na kontrolu vzťahov; vzťahy by nemali byť kontrolované; nemám na to názor. Respondenti si vyberali iba 

dve z týchto možností. 91,7% respondentov si myslí, že počítačové nástroje by mali kontrolovať vzťah 

učebných cieľov/tém v učebných osnovách. Iba jeden z respondentov (8,3%) si vybral možnosť 

manuálna kontrola vzťahov. Nasledujúci graf zobrazuje zhrnutie odpovedí na túto otázku. 

 

9. Poznáte nejaký nástroj alebo systém na vývoj, správu a mapovanie učebných osnov? (Ak áno, 

uveďte o aký nástroj alebo systém sa jedná?) 

(12 odpovedí, 0 nezodpovedaných) 

Respondenti sú si vedomí súčasných trendov vo využívaní niektorých elektronických alebo 

sofistikovanejších spôsobov správy učebných osnov. Na druhej strane existujú aj respondenti, ktorí 

nepoznajú žiaden systém na tento účel. Jednotlivé inštitúcie odpovedali takto: 

 Jagellonská univerzita (JU, Poľsko) – nepozná žiadne systémy (odpovede: 1. Nie. 2. Nemáme 

žiadny systém.). 

 Masarykova univerzita (MU, Česká republika) – využíva OPTIMED a pozná platformu MEDICIN 

(odpovede: 1. Pokiaľ viem, máme systém platformy OPTIMED, nepoznám presné elektronické 

podrobnosti na mapovanie učebných osnov. 2. Nie. 3. Platforma OPTIMED, platforma 

MEDICIN.). 

 Univerzita medicíny a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko) – pozná platformu OPTIMED 

(odpovede: 1. OPTIMED. 2. Neviem. 3. Nie.). 

 Augsburská univerzita (UAU, Nemecko) – pozná niekoľko systémov (odpovede: 1. Ilios, Looop, 

OPTIMED.). 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ, Slovensko) – využíva AIS a nepozná žiadne 

systémy (odpovede: 1. Nie. 2. AIS (Akademický informačný systém - na našej fakulte). 3. 

Akademický informačný systém.). 

10. Uvítali by ste takýto nástroj alebo systém na svojej inštitúcii? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

100% respondentov potvrdilo, že na svojich inštitúciách chce používať systém správy učebných 

osnov. To tiež dokazuje, že projektové aktivity sú zamerané na správne cieľové skupiny 

a pravdepodobne ponúknu nástroje a metodiky, ktoré budú veľmi vítané a užitočné naprieč celým 

konzorciom zapojených partnerov. 
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11. Ktorý je najvhodnejší predklinický predmet / disciplína, v ktorej by ste chceli skontrolovať, či boli 

jeho učebné osnovy navrhnuté optimálne? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

Aby bolo možné overiť výstupy jednotlivých projektov v reálnej praxi, bolo potrebné identifikovať 

najvhodnejší predmet / disciplínu, ktorú respondenti chcú implementovať do platformy pre správu 

učebných osnov. Odpovede boli značne rôznorodé, keďže sa jednalo o otvorenú otázku s možnosťou 

uvedenia odpovede voľným textom. Dominantnou disciplínou však bola anatómia, ktorú požadovalo 

41,7% respondentov. Okrem toho bola uvedená fyziológia v 25% odpovedí. Všetky ostatné odpovede 

boli unikátne, t.j. neobjavovali sa hromadne v rámci konzorcia projektu. 

Jednotlivé odpovede sú: 1. Anatómia. 2. Anatómia a Fyziológia alebo Prvá pomoc, pretože sú 

dôležité pre ďalšie obdobie štúdia a ovplyvňujú celé štúdium. 3. Propedeutika zubného lekárstva. 4. 

Anatómia. 5. Napr. Anatómia, Biológia. 6. Anatómia. 7. Nemám názor. 8. Patofyziológia. 9. Laboratórny 

výcvik klinických zručností by bol dobrý. Je to veľmi prierezový predmet, preto by bolo veľmi užitočné 

vidieť, ako zapadá do učebných osnov. 10. Mikrobiológia, Imunológia. 11. Zatiaľ nemáme učebnú 

osnovu, takže všetky predmety majú rovnakú prioritu. 12. Fyziológia. 

12. Ako náročné je pre Vás určiť súbor kompetencií, o ktorých sa predpokladá, že ich študent bude 

vedieť, porozumie im a / alebo ich bude môcť preukázať po ukončení Vašich kurzov? 

(12 odpovedí, 0 vynechaných) 

Táto otázka ponúkla účastníkom päť možností na odpoveď podľa Likertovej stupnice, kde 1 

znamená nenáročné a 5 veľmi náročné. 83,4% respondentov uviedlo, že je náročne a veľmi náročné 

identifikovať súbor kompetencií toho, čo sa od študentov očakáva, čo majú vedieť, čomu majú 

porozumieť a / alebo čo majú preukázať po ukončení jednotlivých kurzov. Jeden z respondentov (8,3%) 

nebol schopný špecifikovať (neutrálny) a jeden respondent to hodnotil ako skôr nenáročné. Nasledujúci 

graf zobrazuje súhrn týchto odpovedí. 

 

Zhrnutie analýzy potrieb pre podaním žiadosti 

Na tomto prieskume sa zúčastnilo 12 osôb zodpovedných za postupy tvorby učebných osnov na 

partnerských inštitúciách, ktorí zároveň preukázali úzke prepojenie s riadiacimi štruktúrami. Partnerské 

inštitúcie nemajú žiadne oddelenia ani osoby, ktoré by sa zaoberali výlučne procesmi tvorby učebných 

osnov resp. ich rozvojom. Iba jeden partner, Univerzita v Augsburgu, Nemecko, má túto pozíciu v 

organizačnej štruktúre, zriadenú s cieľom vytvorenia nového medicínskeho učebného plánu. 

Respondenti uviedli, že proces správy učebných osnov je veľkou výzvou. Znamená to, že na ich 

univerzitách/fakultách sú procesy súvisiace s učebnými osnovami veľmi dôležité. Medián a modus 

odpovedí bol 5 (veľmi dôležité) a priemer 4,36. V súčasnosti partnerské inštitúcie nepoužívajú žiadne 
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špecializované aplikácie ani systémy manažmentu učebných osnov. Väčšina súvisiacej práce je 

vykonávaná ručne. Iba Masarykova univerzita, Česká republika, používa vlastný webový systém pre 

tvorbu učebných osnov. Všetky inštitúcie používajú určitú formu pravidiel a štandardov, ktoré však 

neboli podrobne špecifikované, aby mohli byť porovnané. Optimalizačná platforma by sa preto mala 

vypracovať a implementovať v rámci projektu spôsobom, ktorý umožní poukázať na potenciálne rozdiely 

spôsobené vnútornými a národnými právnymi predpismi. Väčšina respondentov (91,7%) tvrdila, že 

vzťahy vzdelávacích cieľov/tém v učebných osnovách by sa mali kontrolovať pomocou počítačových 

nástrojov. Požívatelia identifikovali svoje lokálne systémy riadenia štúdia (napríklad AIS) ako systémy, v 

ktorých sú učebné osnovy uložené a ponúkané učiteľom a študentom. Najznámejšou platformou pre 

budovanie učebných osnov bola OPTIMED (uvádza sa u 36% respondentov). Jeden respondent (9%) 

uviedol MEDCIN, Ilios a Looop. Všetci respondenti (100%) sú ochotní používať elektronický nástroj 

alebo systém na správu učebných osnov. 

Analýza potrieb O1 

Prieskum 

S cieľom identifikovať individuálne očakávania a požiadavky na systém správy učebných osnov bola 

realizovaná kombinácia on-line prieskumu a osobných diskusií. Podobne ako pri analýze vykonanej pred 

podaním žiadosti, aj tento on-line prieskum bol vytvorený pomocou Google formulárov. Osobné diskusie 

sa uskutočnili na základe bilaterálneho stretnutia buď priamo v inštitúcii, od ktorej sme zozbierali 

požiadavky, alebo pomocou video-konferenčných technológií. 

Online prieskum bol rozdelený do dvoch častí: 

1. Všeobecné informácie – otázky týkajúce sa identifikácie inštitúcií 

2. Tvorba, správa a harmonizácia učebných osnov – otázky týkajúce sa podrobností, ktoré by 

platforma pre správu učebných osnov mala ponúkať svojim používateľom 

PDF verzia dotazníka použitá v tomto prieskume je uvedená v Prílohe 2. 

Osobné rozhovory čelili potrebe identifikovať konkrétne požiadavky jednotlivých partnerských 

inštitúcií, pokiaľ ide o podrobný proces tvorby učebných osnov, prezentáciu pre všetky zúčastnené 

cieľové skupiny (študentov, učiteľov, tvorcov učebných osnov a vedenie fakulty) a ďalšiu analýzu 

a mapovanie učebných osnov. Osobné rozhovory neboli realizované podľa vopred pripraveného 

scenára, ale hlavná pozornosť bola venovaná procesu, akým sú zainteresované osoby z danej inštitúcie 

zvyknuté pracovať a ako sú konkrétne učebné osnovy navrhované v praxi. Všetky technické 

a metodologické podrobnosti boli uvedené pre ľahšiu implementáciu do konečnej platformy, ktorá by 

mala byť jednotná pre všetky partnerské inštitúcie. Rozhovory koordinovala Masarykova univerzita 

v Českej republike ako najskúsenejší partner v konzorciu projektu (zorganizovali sa štyri osobné 

stretnutia medzi MU a UPJŠ, UAU, UMF, JU). Napríklad, nižšie uvedené obrázky dokumentujú stretnutie 

k analýze potrieb so skupinovým pohovorom, ktorý usporiadalo MU pre JU v Krakove 19. novembra 

2018. Na stretnutí s tímom projektu BCIME sa zúčastnil tamojší dekan lekárskej fakulty, prodekan pre 

vzdelávanie a niekoľko zamestnancov fakulty, ktorý sú zapojených do plánovania učebných osnov, ako aj 

zástupcovia z radov študentov. 
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Výsledky sú zhrnuté ako súbor požiadaviek, v ktorých sú opísané konkrétne body týkajúce sa 

obsahu učebných osnov i vlastností systému pre správu učebných osnov. 

Odpovede z online prieskumu 

Prieskum bol sprístupnený inštitúciám zapojeným do projektu v priebehu decembra 2018. 

V priebehu dvoch týždňov sme zozbierali 31 odpovedí od osôb, ktoré sa zaoberajú návrhom a/alebo 

administráciou učebných osnov. Na zabezpečenie relevantnosti všetkých zozbieraných údajov mali 

respondenti v každej požadovanej otázke prieskumu okrem definovaných možností aj jednu otvorenú 

voľbu s možnosťou písania vlastného textu. 

Analýza online prieskumu 

Všeobecné informácie 

1. Vaša univerzita/inštitúcia 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Konzorcium projektu sa zameriavalo na požiadavky v rámci partnerských inštitúcií. Na základe toho 

boli požiadaní o účasť iba zamestnanci piatich univerzít, ak sa priamo zaoberajú procesmi tvorby 

učebných osnov. 29% respondentov bolo z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ, Slovensko), 

25,8% respondentov bolo z Univerzity medicíny a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko), 19,4% respondentov 

z Jagellonskej univerzity (JU, Poľsko), 16,1% respondentov bolo z Masarykovej univerzity (MU, Česká 

republika) a 9,7% respondentov bolo z Lekárskej fakulty Augsburskej univerzity (UAU, Nemecko). 

Nasledujúci graf zobrazuje zhrnutie odpovedí na otázku 1. 
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2. . Aká je Vaša hlavná pozícia na Vašej univerzite/fakulte? 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Väčšina respondentov zaoberajúcich sa otázkami učebných osnov sú učitelia a/alebo výskumní 

pracovníci (54,8%). Táto skutočnosť deklaruje, že v partnerských inštitúciách nie sú takmer žiadne osoby 

zamestnané ako tvorcovia učebných osnov (okrem jednej z UAU, 3,2%). 9,7% respondentov boli technici 

a rovnaká časť respondentov boli manažéri. Garantov študijných programov a administratívnych 

pracovníkov prezentovalo 6,5% respondentov. Medzi ostatné odpovede, zaznamenané prostredníctvom 

otvorenej voľby s možnosťou písania vlastného textu, patril jeden prodekan pre študijný program Zubné 

lekárstvo, jeden pracovník pre rozvoj fakulty a jeden manažér kvality. Nasledujúci graf zobrazuje 

zhrnutie odpovedí na otázku 2. 

 

3. Aký je súčasne používaný spôsob správy učebných osnov na Vašej univerzite? 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Určitá forma platformy na správu učebných osnov sa v súčasnosti používa len na Masarykovej 

univerzite (MU, Česká republika), lekárskej fakulte Augsburskej univerzity (UAU, Nemecko) a Univerzite 

medicíny a farmácie v Iasi (MUF, Rumunsko) ako to bolo prezentované 29% respondentov, všetkými 

z týchto troch inštitúcií. Určitá kombinácia platformy na správu učebných osnov s manuálne 

pripravenými súbormi DOC alebo XLS sa používa na Jagellonskej univerzite (JU, Poľsko), ako to uviedol 

jeden respondent. Taktiež, pri otvorených odpovediach s možnosťou písania vlastného textu bola 

uvedená kombinácia ponúkaných možností jedným respondentom z Masarykovej univerzity (MU, Česká 

republika) (Kombinácia: UIS / LMS + dokumenty), jedným respondentom z Lekárskej fakulty Augsburskej 

univerzity (UAU, Nemecko) (v procese (LMS a CMP)) a jedným respondentom z Univerzity medicíny 

a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko) (Platforma pre správu učebných osnov / Manuálne pripravené 

dokumenty (Word, Excel atď.)). Viac ako tretina respondentov (38,7%) používa univerzitný informačný 

systém alebo všetko pripravujú vo forme samostatne pripravených a uložených dokumentov (12,9%). 

Traja respondenti uviedli, že na správu učebných osnov sa používa systém riadenia výučby (LMS). 

Nasledujúci graf zobrazuje zhrnutie odpovedí na otázku 3. 
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Vývoj, správa a harmonizácia učebných osnov 

4. Aké sú Vaše hlavné dôvody pre používanie systému správy učebných osnov? (vyberte max. 3) 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Hlavnými dôvodmi pre použitie systému správy učebných osnov namiesto v súčasnosti používaných 

metód boli majme možnosti spravovania celých učebných plánov online na jednom mieste (48,4%) 

a získanie úplného prehľadu učebných osnov (48,4%). Obe tieto požiadavky nie sú dostupné v súčasne 

používaných prístupoch minimálne na troch z piatich partnerských inštitúcií (Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (UPJŠ, Slovensko), Jagellonská univerzita (JU, Poľsko) a Univerzita medicíny 

a farmácie v Iasi (UMF, Rumunsko). V tejto otázke neboli zaznamenané žiadne odpovede v otvorenom 

textovom poli. Jednotlivé odpovede zoradené podľa najpreferovanejších dôvodov sú: 

1. spravovať celé učebné osnovy online na jednom mieste (15 odpovedí, 48,4%) 

2. mať kompletný prehľad o svojich učebných osnovách (t. j. študijné programy, lekárske 

disciplíny, kurzy) (15 odpovedí, 48,4%) 

3. jednoducho modifikovať učebné osnovy podľa najnovších trendov vo vzdelávaní (12 odpovedí, 

38,7%) 

4. identifikovať duplicity a chýbajúce témy v konkrétnom študijnom programe (11 odpovedí, 

35,5%) 

5. optimalizovať / harmonizovať štruktúru individuálneho študijného programu (7 odpovedí, 

22,6%) 

6. mať kompletné usmernenie pre rozvoj učebných osnov (7 odpovedí, 22,6%) 

7. pripraviť jednotné správy / výstupy pre akreditačné procesy (6 odpovedí, 19,4%) 

8. identifikovať súbor kompetencií o tom, čo sa od študentov očakáva, čo budú vedieť, čomu 

musia porozumieť a / alebo čo budú schopní preukázať po ukončení kurzov (6 odpovedí, 

19,4%) 

9. skontrolovať vzťahy učebných cieľov / tém v učebných osnovách (5 odpovedí, 16,1%) 

10. zaviesť systematickú správu učebných osnov (5 odpovedí, 16,1%) 

5. Aké sú kľúčové/najdôležitejšie vlastnosti systému správy učebných osnov z hľadiska požiadaviek a 

potrieb Vašej fakulty/univerzity? (vyberte max. 3) 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Každá fakulta má odlišné interné pravidlá svojich pedagogických procesov rešpektujúcich národnú 

legislatívu. Samozrejme, existujú taktiež rozdiely medzi krajinami. Z toho dôvodu bolo potrebné určiť, 

ktoré kľúčové vlastnosti by systém správy učebných osnov mal ponúkať. Najpreferovanejšou vlastnosťou 

bola vizualizácia vzťahov medzi rôznymi časťami učebných osnov (kurz, prednáška/praktické cvičenia) 

(77,4%) a umožnenie tímovej spolupráce medzi tvorcami učebných osnov, garantmi, recenzentmi 
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a vedením fakulty (74,2%). V tejto otázke neboli zaregistrované žiadne odpovede v otvorenom textovom 

poli. Jednotlivé odpovede zoradené podľa kľúčových vlastností pre fakultu/univerzitu sú: 

1. vizualizovať vzťahy medzi rôznymi časťami učebných osnov (kurz, prednáška/praktické 

cvičenie) (24 odpovedí, 77,4%) 

2. umožniť tímovú spoluprácu medzi tvorcami učebných osnov, garantmi, recenzentmi a vedením 

fakulty (23 odpovedí, 74,2%) 

3. audit a preskúmanie konkrétnych učebných osnov (15 odpovedí, 48,4%) 

4. poskytnúť textový prehľad všetkých stavebných blokov konkrétnej učebnej osnovy (študijný 

program, lekárska disciplína, kurz) (12 odpovedí, 38,7%) 

5. mať učebné osnovy online prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni (11 odpovedí, 35,5%) 

6. Aké sú najviac požadované funkcie pre vývojárov učebných osnov? (vyberte max. 3) 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Najfrekventovanejšou odpoveďou bolo vypracovanie a správa online učebných osnov, 71% 

odpovedí, čo potvrdzuje aj otázka č. 4 ako hlavný dôvod fungovania platformy pre správu učebných 

osnov. Očakáva sa, že vývojári budú mať možnosť sprievodcovského popisu stavebných blokov učebných 

osnov (58,1%). Zostávajúce odpovede sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu v zozname odpovedí, 

pričom na otázku s otvorenou možnosťou vpísania vlastného textu neboli zaznamenané žiadne 

odpovede. 

1. vývoj a správa učebných osnov online (22 odpovedí, 71%) 

2. sprievodný popis stavebných blokov učebných osnov (kurz, prednáška/cvičenie, výsledky 

vzdelávania) (18 odpovedí, 58,1%) 

3. prehľad učebných osnov vo forme interaktívnych grafov a tabuliek (13 odpovedí, 41,9%) 

4. správa učebných osnov v súlade so štandardom (11 odpovedí, 35,5%) 

5. prístup 24/7 (10 odpovedí, 32,3%) 

6. revízia a audit učebných osnov (9 odpovedí, 29%) 

7. Aké sú najžiadanejšie funkcie pre vedenie fakulty/univerzity? (vyberte max. 3) 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 

Vedenie fakulty vyžaduje komplexný prehľad učebných osnov a správy podľa akademického roka, 

semestra, lekárskej disciplíny a kurzu, čo potvrdila drvivá väčšina respondentov, 93,5%. Okrem toho 

komplexný výstup učebných osnov pre účely akreditácie (61,3%) je tiež veľmi potrebnou vlastnosťou, 

ktorá musí byť integrovaná do systému. V tejto otázke neboli zaznamenané odpovede v otvorenom 

textovom poli. Jednotlivé odpovede sú zoradené podľa najžiadanejších vlastností pre vedenie 

fakulty/univerzity: 

1. komplexný prehľad učebných osnov a správy podľa akademického roka, semestra, lekárskej 

disciplíny, kurzu (29 odpovedí, 93,5%) 

2. export komplexných učebných osnov pre účely akreditácie (19 odpovedí, 61,3%) 

3. porovnanie lekárskej disciplíny/kurzu na úrovni študijného programu (12 odpovedí, 38,7%) 

4. porovnanie učebných osnov na úrovni inštitúcie (11 odpovedí, 35,5%) 

5. globálna analýza výstupov/kompetencií založená na Bloomovej taxonómii (8 odpovedí, 25,8%) 

8. Aké sú najviac požadované funkcie pre študentov a učiteľov? (vyberte max. 3) 

(31 odpovedí, 0 vynechaných) 
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Prehliadanie učebných osnov podľa akademického roka, lekárskej disciplíny alebo kurzu musí byť 

jednoznačne podporované platformou pre správu učebných osnov pre študentov a učiteľov. Táto cieľová 

skupina projektu bude mať z tejto funkcie úžitok, pretože 77,4% respondentov označilo túto možnosť za 

najžiadanejšiu funkciu. Taktiež, prehľad výsledkov vzdelávania potrebných na hodnotenie kurzu je 

vlastnosť, ktorú je potrebné integrovať do platformy, ako to poznamenalo 74,2% respondentov. V tejto 

otázke neboli zaznamenané žiadne odpovede vo voľnom textovom poli. Jednotlivé odpovede sú 

zoradené podľa najviac požadovaných funkcií pre študentov a učiteľov: 

1. prezeranie učebných osnov podľa akademického roka, lekárskej disciplíny alebo kurzu (24 

odpovedí, 77,4%) 

2. prehľad výstupov vzdelávania potrebných pre hodnotenie kurzu (23 odpovedí, 74,2%) 

3. vyhľadávanie kľúčových slov v celej učebnej osnove (19 odpovedí, 61,3%) 

4. vizualizácia kurzu/prednášky/výstupov vzdelávania s podobným zameraním (15 odpovedí, 

48,4%) 

Osobné diskusie 

Nižšie je uvedený súbor všetkých požiadaviek na nový systém správy učebných osnov spolu 

s kľúčovými otázkami metodického zázemia. Všetky pripomienky boli starostlivo zvážené z hľadiska 

prínosov pre konečného používateľa. Vývojový tím Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika bude 

implementovať takmer vždy relevantné body a konečná podoba systému správy učebných osnov bude 

zdieľaná naprieč všetkými zúčastnenými partnerskými inštitúciami. 

Všeobecné požiadavky 

• Otázka: Vie používateľ jednoduchým spôsobom pridať nový popis učebnej osnovy prípadne 

upravovať existujúce popisy? 

• Popisy symbolov (nie sú jednoznačné – samo-vysvetľujúce) 

• Navrhnúť alternatívnu štruktúru učebnej osnovy: „Pre integrované učebné osnovy nie sú 

disciplíny (ako napr. Interná medicína, chirurgia, atď.) relevantné a explicitné. Existujú 

špecifické moduly pokrývajúce jednotlivé témy (napr. „pohyb“, „zmysel“ atď.). Môžu sa takéto 

štruktúry implementovať do systému? 

Obsah a funkčnosť 

• Pridať príslušnosť disciplíny ku každej sekcii 

• Definícia nových atribútov kurzu - ECTS, jazyk, atribút “je povinné” 

• Kód pre výsledky vzdelávania 

• Typ výsledkov vzdelávania (t.j. Ministerstvo zdravotníctva) 

• Pridať kategórie k výsledkom vzdelávania 

• Pridať odkazy na výsledky vzdelávania 

 do výučbovej jednotky 

 definovať percentá konečného výsledku 

• Pridať odkazy na výsledky vzdelávania 

 na programy a kurzy 

 definovať percentá konečného výsledku 

• Prepojenie výsledkov vzdelávania s jednotkami učenia – schopnosť špecifikovať inú formu 

hodnotenia 

• Možnosť prepojenia assessment_form s kurzami 
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• Schopnosť preskočiť na iné detaily pomocou interaktívneho diagramu 

• Problém s rolovaním cez interaktívny diagram 

• Skryť koncept/dokončené pre predvoleného projektanta/učiteľa 

• Oprava titulkov v popise výsledkov vzdelávania 

• Komentár: „Všetky odkazy vedú k „lekárskym disciplínam“ (prvé, ktoré boli otvorené)“ 

• Zavádzajúce názvy - lekárska sekcia a disciplíny. Disciplíny: chirurgia, interná medicína 

(Nejednoznačný rozdiel medzi sekciami a disciplínami) 

• Otázka: Jednotná terminológia používaná v systéme: Ohodnotenie = hodnotenie? 

• Premenovať rolu „garanta“, pretože tam táto rola chýba (za obsah zodpovedá učiteľ). Návrh: 

pedagóg alebo učiteľ. 

• Otázka: Čo znamená úroveň vzdelávacej jednotky? 

• Otázka: Čo znamená „hotový“ stav? 

Závery a odporúčania 

BCIME tím bude integrovať všetky požiadavky do metodík a platforiem, ktoré budú testované 

a implementované naprieč inštitúciami partnerov. Okrem toho sa starostlivo zvážia prieniky 

v jednotlivých návrhoch a ak ich schvália všetci partneri, potom rozšíria základné funkcie požadované 

všetkými inštitúciami tak, ako boli uvedené v rámci uvedených prieskumov. 

Kľúčové charakteristiky a vlastnosti systému správy učebných osnov odvodené z analýzy potrieb 

zahŕňajú: 

 Dostupné online 

 Vizuálny prehľad učebných osnov 

 Integrácia rôznych používateľských rolí 

 Export učebných osnov podľa predmetov, študijných odborov, pracovísk, fakúlt 

 Vizuálne vzťahy medzi rôznymi zložkami učebných osnov 

 Možnosti vyhľadávania podľa kľúčových slov 

 Integrácia medzinárodných odporúčaní 

 Možnosť modifikovať správy a výstupy podľa inštitucionálnych požiadaviek 

 Hodnotenie vzdelávacích cieľov 

 Identifikácia redundancií v cieľoch vzdelávania 

 Kompatibilita vzdelávania založená na výsledkoch 

 Komplexné reportovanie založené na dostupných stavebných blokoch učebných osnov 
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Zoznam skratiek 

AIS Akademický informačný systém 

BCIME projekt Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 

CMP Platforma pre správu obsahu 

CMS Systém pre správu obsahu 

DOC Formát dokumentu vytvorený programom Microsoft Word 

ECTS Európsky systém prenosu kreditov 

ICT Informačné a komunikačné technológie 

JU Jagellonská univerzita 

LMS Systém riadenia výučby 

MU Masarykova univerzita 

PDF Dokument vo formáte PDF 

UAU Augsburská univerzita 

UIS Univerzitný informačný systém 

UMF Univerzita medicíny a farmácie v Iasi 

UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

XLS Formát dokumentu vytvorený programom Microsoft Excel 
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Príloha 1 

Dotazník prieskumu pred podaním žiadosti 
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Príloha 2 

Dotazník Analýzy potrieb O1 
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