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1. Cíle 

V souladu se záměrem projektu BCIME jsme strukturovali zprávu o tomto intelektuálním výstupu 

(IO) tak, aby „shromáždila sadu doporučení a osvědčených postupů, které jednak zdokonalují platformu 

pro správu kurikula lékařských či zdravotnických oborů, jednak optimalizují procesy inovace a mapování 

kurikula“. V rámci našich aktivit jsme využili výstupy IO1, které v kombinaci s odbornými znalostmi 

pracovníků z partnerských institucí vedly ke vzniku kvalitních metodických materiálů přizpůsobených 

potřebám výuky lékařských oborů; tyto materiály však lze v případě potřeby zobecnit i na kurikula jiných 

oborů. 

2. Úvod 

Ze specifické analýzy potřeb, která byla uskutečněna v září–prosinci 2018 na fakultách projektových 

partnerů v rámci intelektuálního výstupu IO1, vzešel požadavek, aby v platformě pro správu kurikula 

byla implementována sada 12 klíčových charakteristik [1]. 

Zjištěné klíčové charakteristiky jsou následující: 

1. On-line dostupnost 

2. Vizuální přehled kurikula 

3. Integrace různých uživatelských rolí 

4. Export kurikul podle kurzu, studijního odboru, katedry, fakulty 

5. Vizuálně znázorněné vztahy mezi různými složkami kurikula 

6. Možnost vyhledávání podle klíčových slov 

7. Začlenění mezinárodních doporučení 

8. Možnost modifikovat zprávy a výstupy podle požadavků dané instituce 

9. Hodnocení cílů učení 

10. Zjištění redundancí v cílech učení 

11. Kompatibilita vzdělávání založená na výstupech z učení 

12. Komplexní reporting založený na dostupných stavebních blocích kurikula 

 

Těchto dvanáct klíčových charakteristik bylo zvoleno jako vzor při sestavování sady doporučení a 

osvědčených postupů ke zlepšování platformy pro správu kurikula lékařských či zdravotnických oborů. 

Navíc jsme k nim přidali další dvě témata: 13) podrobná doporučení ohledně procesu implementace 

změn, 14) úvahu o zobecnitelnosti výsledků na jiné obory. 

3. Metody 

V této zprávě byly použity dva zdroje doporučení. Na jedné straně jsme využili zkušeností, které až 

dosud získali partneři projektu při správě svých kurikul. Na druhé straně jsme na tyto zkušenosti navázali 

prezentací poznatků, které jsme našli v literatuře zabývající se softwarem pro správu a mapování 

kurikula, která byla publikována během posledních pěti let. 
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3.1 Osvědčené postupy a potřeby jednotlivých partnerů projektu 

Partneři projektu byli požádáni, aby zvážili, co by z pohledu jejich dosavadních zkušeností, 

mezinárodních standardů a národních předpisů mohlo být zajímavé pro vývoj systému pro správu 

kurikula. Zvažovány byly dosavadní úspěšné postupy, které vedly k vytvoření fungujícího kurikula (i 

v případech, že se jednalo o tradiční „papírové“ nebo poloautomatické metody), národní předpisy (jako 

např. národní rámce a katalogy cílů učení), mezinárodní katalogy cílů učení pro relevantní disciplíny 

v tomto projektu a místně používaná softwarová řešení, přičemž cílem bylo přispět k vybudování 

univerzálnějšího softwarového řešení v rámci projektu BCIME. 

3.2 Přehled literatury o osvědčených postupech při návrhu softwaru pro 

správu kurikula 

Mnozí partneři projektu se s elektronickou správou a mapováním kurikula setkali poprvé, proto 

jsme prohledali i nejnovější literaturu, která se zabývala osvědčenými postupy a poučením z nich. 

Vstupní kritéria byla následující: 

● Deskriptivní studie popisující 

○ počítačem řízené nástroje nebo webové platformy pro mapování kurikula 

○ algoritmy, vizualizační metody, rámce a modely mapování kurikula pomocí počítače 

● Studie zabývající se návrhem, analýzou nebo mapováním kurikula, v jejichž abstraktu byl 

zdůrazněn popis softwarového nástroje specializovaného k tomuto účelu 

● Systematické přehledové studie o metodách návrhu kurikula, které pokrývaly softwarové 

nástroje pro mapování a inovaci kurikula 

Vylučovací kritéria byla následující: 

● Studie popisující 

○ návrh nebo strukturu kurikula, kdy v abstraktu nebyla zmínka o softwarové podpoře 

○ modely pro návrh kurikula 

○ vývoj individuálních kurzů nebo výukových zdrojů 

○ vývoj on-line kurikul (kurikula programů, které jsou vyučovány on-line) 

○ výsledky (mezi)národních studií (dotazníků) na téma implementace konkrétních cílů 

učení v kurikulech 

○ pohled studentů na kurikula 

○ návrh kurikul v nižším než univerzitním vzdělávání 

○ komunikační software používaný při spolupráci ve vývoji kurikul (např. Tumblr) 

● Posouzení potřeb pro reformu kurikula 

● Systematické přehledové studie srovnávající rozdíly v kurikulech, kdy srovnání bylo provedeno 

manuálně a nebyl použit specializovaný software pro mapování kurikula 

● Hodnocení programů, kurzů nebo e-learningových zdrojů 

● Konferenční abstrakty, dopisy editorovi, komentáře 

Na základě literatury, kterou jsme shromáždili ještě před vypracováním tohoto přehledového 

článku, a také na základě našich zkušeností jsme navrhli seznam hledaných výrazů. Roztřídili jsme je na 

metodická/pedagogická a technická klíčová slova (Tab. 1). 
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Tab. 1 Metodická/pedagogická a technická klíčová slova použitá při prohledávání literatury 

Metodická/pedagogická klíčová slova Technická klíčová slova 

● Curriculum map*  
● Curriculum development  
● Curriculum management  
● Medical curricula  
● Healthcare curriculum  
● Curriculum reform  
● Curricular innovation* 
● Curriculum innovation* 
 

● Software  
● Management system* 
● Database*  
● Web-based  
● Computer*  
● Online 
● On-line 
● Mapping Tool*  
● Digital   
● Electronic 
● Information system*  
● Visual analytic*  
● Academic analytic*  
● Data mining 
● Text mining 
● Platform 

Aby byla daná studie zahrnuta do našeho přehledu, její abstrakt musel obsahovat jak alespoň jedno 

metodické/pedagogické klíčové slovo, tak alespoň jedno technické klíčové slovo. Navíc jsme ručně 

prohledali seznamy literatury, které byly uvedeny na konci všech zahrnutých studií. 

Rozsah přehledu literatury jsme se rozhodli omezit na posledních 5 let, tzn. od 1. ledna 2013 po 

současnost, abychom pracovní zátěž udrželi v časovém limitu vyhrazeném pro tento intelektuální 

výstup. Ve standardech pro systematické přehledové studie se obvykle doporučuje, aby bylo prohledáno 

několik databází literatury. S ohledem na omezené množství času vyhrazeného na tento úkol v rámci 

projektového rozpočtu jsme se při vyhledávání literatury omezili na referenční databázi 

PubMed/Medline a přiznáváme, že je to limitací této studie. 

Detail dotazu v syntaxi PubMed/Medline je znázorněn v Tab. 2. 

Tab. 2 Dotaz v PubMed/Medline na inovaci softwaru pro mapování kurikula 

((Curriculum map*[Title/Abstract] OR Curriculum development[Title/Abstract] OR Curriculum 

management[Title/Abstract] OR Medical curricula[Title/Abstract] OR Healthcare 

curriculum[Title/Abstract] OR Curriculum reform[Title/Abstract] OR Curricular 

innovation*[Title/Abstract] OR Curriculum innovation*[Title/Abstract])  

AND 

(Software[Title/Abstract] OR Management system*[Title/Abstract] OR Database*[Title/Abstract] OR 

Web-based[Title/Abstract] OR Computer*[Title/Abstract] OR Online[Title/Abstract] OR On-

line[Title/Abstract] OR Mapping Tool*[Title/Abstract] OR Digital[Title/Abstract] OR Electronic 

[Title/Abstract] OR Information system*[Title/Abstract] OR Visual analytic*[Title/Abstract] OR 

Academic Analytic*[Title/Abstract] OR Data mining[Title/Abstract] OR Text 

Mining[Title/Abstract] OR Platform[Title/Abstract]))  

AND 

("2013"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]) 

Tento dotaz byl naposledy aktualizován 10. března 2019. Na Obr. 1. znázorněn vývojový diagram 

PRISMA. 
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Obr. 1 Vývojový diagram PRISMA pro prohledávání literatury 

Výsledkem hledání bylo 291 abstraktů. Ty byly nahrány do Mendeley (softwaru pro správu 

referencí), prověřeny, a pokud splňovaly vstupní kritéria, byly předány konsorciu projektu k následné 

analýze. Výsledkem tohoto prověřovacího procesu bylo stažení fulltextů 25 studií. Při bližším 

prozkoumání jsme následně vyloučili čtyři studie zabývající se tématy, která se bezprostředně netýkala 

cílů našeho dotazu (např. pojednávající o repozitářích znovupoužitelných výukových objektů nebo 

zaměřené na kurikula konkrétních lékařských disciplín). Díky ručnímu prohledání referencí jsme přidali 

dalších pět studií. Na finálním seznamu vyhledaných článků tak figurovalo 21 studií. Takto získaný soubor 

studií jsme nakonec detailně analyzovali a hledali jsme v nich vodítka, která by mohla napomoci při 

vývoji výše uvedených dvanácti specifických klíčových charakteristik a dvou dodatečných témat.  

4. Výsledky 

4.1 Dostupné online 

Na základě našeho průzkumu literatury jsme zjistili, že v posledních 5 letech jsou používány 

následující elektronické systémy pro správu a mapování kurikula (v Tab. 3 seřazené v abecedním pořadí). 

Tab. 3 Elektronické systémy pro správu a mapování kurikula používané v posledních 5 letech 

Název Popis Ref. 

ACLO-Web Systém pro kolaborativní tvorbu a správu cílů učení, který je vyvíjen na 
RWTH Aachen (Německo) s využitím technologií sémantického webu. 
Systém je založen na platformě MediaWiki a umožňuje přidávání cílů 
učení ke všem kurzům v kurikulu. Na kontrolu konzistence kurikula je 
zaměřen modul ACLO CM. 

[2] 
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CLUE 
(LKCMedicine 
Curriculum 
Explorer) 

Na míru zhotovený systém pro mapování kurikula, který je vyvíjen na LKC 
School of Medicine v Singapuru. Je založen na informacích přenášených z 
několika zdrojů do datového skladu. 

[3] 

Electronic 
Thematic Map 
(of the 
University of 
Iowa College of 
Dentistry)  

Lokálně vyvíjený systém, který řeší potřebu mapování kurikula na 
University of Iowa College of Dentistry. Není k dispozici informace, zda 
byl tento systém užíván i v jiném prostředí, ani zda je stále ještě 
dostupný. 

[4] 

LOOOP “Learning Opportunities, Objectives and Outcome Platform” (LOOOP). 
Systém, který více než devět let vyvíjí nemocnice Charité – 
Universitätsmedizin Berlin [5]. V současnosti jej používá několik 
lékařských fakult v Německu a je používán jako nástroj pro další vývoj 
NKLM. 
 
https://looop.charite.de/en/ 

[5] 

medtrics Proprietární produkt komerční společnosti. Údajně jej užívá California 
University of Science & Medicine [6]. 
 
https://www.medtricslab.com 

[6] 

MERLIN Společný projekt několika německých univerzit, v čele s Tübingenskou 
univerzitou. Pomocí tohoto nástroje dokončilo mapování celého kurikula 
šest fakult, celkem jej používá 14 fakult. V nástroji je implementováno 
několik prezentací pro vizuální analytiku a je těsně propojen s německým 
národním kompetenčním katalogem (Nationale Kompetenzbasierte 
Lernzielkataloge Medizin, NKLM). 
 
http://www.merlin-bw.de 

[7–9] 
 

OPTIMED 
(OPTImized 
MEDical 
education) 

Modulární systém pro mapování kurikula, který je vyvíjen na Masarykově 
univerzitě (Brno, Česká republika). Skládá se ze čtyř komponent: (a) 
registr výstupů z učení, (b) registr výukových jednotek, (c) prohlížeč 
kurikula, (d) modul pro reporty a exporty. 
 
http://opti.med.muni.cz/en 

[10–14] 
 

Prudentia Systém pro mapování kurikula, který je vyvíjen na australské University 
of Notre Dame. 
 
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia 

[15] 
 

Další systémy zmiňované v prozkoumaných článcích, avšak nepopsané detailně ve výše uvedené 

tabulce, jsou následující (v abecedním pořadí): CMaps [16], eMed [17], Entrada [18,19], E*Value [18], 

Illios [15], One45 [18], Rubicon Atlas [15], SOLE [18]. 

Všechny popsané systémy byly implementovány pomocí webových technologií a byly navrženy tak, 

aby byly ovladatelné z běžných webových prohlížečů. Asi není překvapivé, že uživatelé preferují grafické 

https://looop.charite.de/en/
https://www.medtricslab.com/
http://www.merlin-bw.de/
http://opti.med.muni.cz/en
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia
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uživatelské rozhraní. Například autoři systému LOOOP uvedli, že jejich produkt užívá v jejich instituci více 

než 95 % studentů, tzn. ještě vyšší procento, než očekávali sami vývojáři [5]. 

Systémy pro mapování kurikula byly implementovány pomocí různých specifických technologií, 

které jsou jen zřídka explicitně zmiňovány v reportech. Fritze a kol. [7] implementovali svou platformu 

MERLIN pomocí technologie PHP/MariaDB, a jako softwarovou knihovnu pro vizuálně analytické grafy 

použili jpGraph. Komenda a kol. vyvinuli systém OPTIMED s využitím PHP/PostgreSQL [13], přičemž 

grafické výstupy byly zajištěny pomocí knihoven D3.js a NVD3 [10]. Spreckelsen a kol. vyvinuli svůj 

systém s využitím platformy MediaWiki a technologií sémantického webu (RDF, OWL, SPARQL) [2]. 

Aldrich [20] shromáždil údaje o kurikulu z webových stránek univerzity pomocí skriptů v jazyce 

Python a následně využil knihovnu NetworkX pro prezentaci požadované sítě kurikula. Vaitsis a kol. [21] 

prezentoval vizualizace kurikula pro analytické účely s využitím softwaru Cytoscape. Tyto prezentace 

byly vytvořeny ad hoc jako prototypy, tzn. nebyly součástí specializovaného softwaru pro mapování 

kurikula, který by běžně používali administrátoři, učitelé či studenti. Komenda a kol. [12] použili yEd 

Graph Editor k zobrazení pokrytí a asociací mezi deskriptory z tezauru MeSH a mapou kurikula 

Masarykovy univerzity. Tento výzkumný tým rovněž využil statistický balík R k hlubším analýzám mapy 

kurikula, včetně tzv. analýza sociálních sítí a podobností detekovaných na základě dolování textu [11,14]. 

Navzdory všem výhodám webové prezentace některé systémy stále zachovávají možnost tradiční 

tištěné verze. Například systém MERLIN nabízí PDF export obsahu, který si uživatelé mohou „odnést“ 

(např. rozvrhy); tuto funkci i nadále používá velká část studentů, kteří ji považují za důležitou součást 

uživatelského rozhraní [7]. 

Analyzovaná literatura potvrdila náš záměr, že navrhovaný systém má být dostupný on-line, a 

ukázala několik vizuálních příkladů, jak navrhnout webové uživatelské rozhraní. 

4.2 Vizuální přehled kurikula 

Přirozený vývoj elektronického systému pro mapování kurikula často začíná nápadem, že by 

kurikulum mohlo být prezentováno ve formě tabulky, a to prostřednictvím populárních kancelářských 

nástrojů, jako je Microsoft Excel, Word nebo Access. Ačkoli statické textové dokumenty nebo tabulky 

jsou později často nahrazeny komplexnějšími formami prezentace, první generace mapy kurikula podává 

uspokojivý přehled o kurikulu, vizuálně zvýrazňuje jeho priority a proto stojí za pozornost. 

Vhodným příkladem výše uvedeného přístupu je mapa kurikula, která je používána na British 

Columbia University v kanadské provincii Alberta [19]. Jarvis-Selinger & Hubinette ve své studii 

představují proces obnovy kurikula, při kterém je užívána tabulka vytvořená v Microsoft Excelu, tzv. 

„matrix“, ze které jsou odkazovány dokumenty v Microsoft Wordu, tzv. „virtuální učebnice“, v nichž jsou 

uvedeny detaily o jednotlivých týdnech daného kurikula. 

V jednotlivých sloupcích tabulky „matrix“ jsou uvedeny: Systémy (hlavní biomedicínské systémy, 

např. kardiovaskulární, trávicí, močový), Témata (např. lékařské vědy (např. anatomie a embryologie), 

Léčba (např. konzultace), Péče o pacienty (např. eHealth a informatika)) a Klinické zkušenosti. V řádcích 

„matrix“ jsou uvedeny jednotlivé týdny výuky, specifická témata nebo prezentace pacientů (např. 

hypertenze, pohmatový nález v prsu). V jednotlivých buňkách tabulky jsou uvedeny cíle týdenní výuky, 

které jsou detailně rozepsány ve virtuální učebnici. 
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Podobná metoda je užívána při výuce lékařství na Lékařské fakultě Jagellonské univerzity (Polsko), 

kde matrix vznikla v důsledku toho, že bylo potřeba namapovat nový národní katalog výstupů z učení do 

tradičního kurikula založeného na jednotlivých disciplínách. V této matrix jsou uvedeny: 

● v řádích – všechny výstupy z učení, které musí zvládnout absolventi lékařského oboru, 

● ve sloupcích – všechny předměty, které jsou vyučovány v daném studijním programu, 

● v buňkách – katedry, které mají během konkrétních předmětů docílit toho, aby studenti dosáhli 

konkrétních výstupů z učení. 

Hlavní funkcí této tabulkové prezentace je rozdělit všechny cíle z učení mezi konkrétní katedry a 

konkrétní předměty (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Ukázka matrix, která se používá při mapování kurikula na Lékařské fakultě Jagellonské 
univerzity (Polsko) 

S rostoucím očekáváním a požadavky na funkčnost mapy kurikula však nevyhnutelně dochází k 

tomu, že metoda užívání generických tabulkových procesorů brzy narazí na své technologické limity, 

neboť tabulka může obsahovat jen omezené množství informací. Autoři výše zmíněné „matrix“ z British 

Columbia Univerzity v závěru svého článku konstatovali, že od roku 2015 převádějí „matrix“ na systém 

mapování kurikula zvaný Entrada, který vyvinula Queen’s University, Kingston (v kanadské provincii 

Ontario) [19]. Podobně i Steketee uvádí, že během prvních pokusů o zmapování kurikula byl k tomuto 

účelu používán Microsoft Access, ale brzy vyšlo najevo, že „aby tato nebo i jiná aplikace fungovala 

efektivně, je potřeba při mapování kurikula užívat větší míru logiky“; proto byl záhy vyvinut webový 

systém Prudentia [15]. Impulsem pro vývoj elektronického systému pro mapování kurikula zvaného 

MERLIN (na Tübingenské univerzitě v Německu) byla nechuť některých kateder používat k mapování 

rozsáhlé tabulky v Excelu [9]. 

Uživatelsky přívětivější alternativou tabulkového znázornění kurikula jsou grafy a sítě. Rozdíl mezi 

těmito dvěma alternativami spočívá v tom, že sítě jsou specializované grafy, které mohou obsahovat 

atributy uzlů a hran. Například Aldrich [20] popisuje kurikulum Benedictine University jako komplexní 

orientovaný acyklický graf. V analýze kurikula, která dodržuje koncepty z teorie grafů, jsou užívány 

následující prvky: stupeň uzlu (node degree), nejkratší cesta (shortest path), centralita mezilehlosti 

(betweenness centrality) a komponenty souvislosti (connected components). To umožňuje identifikovat 

izolované komponenty kurikula, dále tzv. „hub components a „learning communities“. K vytvoření 

vizuálně kompaktního a čitelného grafu kurikula použil Aldrich Kamadovu-Kawaiovu „silově řízenou 
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metodu“ [20]. Komenda a kol. [12] v komplexním grafu (asociační mapě) ukázali, jak jsou medicínská 

témata – reprezentovaná MeSH deskriptory – vzájemně provázána v mapě kurikula Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity. Tentýž tým výzkumníků v jiné studii použil grafy podobnosti k demonstraci 

shluků (komunit) těsně souvisejících disciplín v kurikulu [14]. Stupeň podobnosti byl vypočítán pomocí 

měr centrality: centralita blízkosti (closeness centrality), centralita mezilehlosti (betweenness centrality) 

a centralita podle vlastního vektoru (eigenvector centrality). 

Ačkoli sítě a grafy představují sofistikovaný způsob vizualizace kurikula, komplexní soubory dat 

mohou kvůli své velikosti narůst do formy, která je jen stěží srozumitelná. V takových případech se 

mohou hodit zhuštěné formy vizualizace. Například Hege & Fischer přišli s takovým řešením pro 

zobrazení mapy kurikula, které přemění graf ve stromový model [22]. 

Fritze a kol. uvedli komplexní přehled různých vizualizací, který je používán v systému pro mapování 

kurikula označovaném jako MERLIN [7]. Řadí se mezi ně různé typy grafů (sloupcové, koláčové apod.) i 

barevně kódované tabulky. Například podélný profil implementace konkrétních cílů učení v celém 

kurikulu je znázorněn formou sloupcových grafů. Sloupce ukazují, jak často se konkrétní cíle učení 

objevují napříč semestry. Žluté sloupce odpovídají cílům učení, které jsou vyučovány implicitně, modré 

sloupce zase těm, které jsou vyučovány explicitně, a to na různých úrovních způsobilosti. 

Další způsob řízení komplikovanosti u komplexnějšího přehledu kurikula je založen na vzájemně 

kombinovatelných filtrech, např. pomocí výběru deskriptorů (diagnóz, symptomů), kateder nebo cílů z 

národních katalogů, čehož využívá systém LOOOP [5]. V systému ACLO-Web jsou dostupné čtyři 

přehledy kurikula: seznam seřazený podle modulu kurikula, lékařského oboru přiřazeného k cílům učení, 

medicínského tématu nebo kategorie cílů učení založená na MeSH [2]. 

Pomocí takových vizualizací se kurikulum stává transparentním a učitelé i studenti vidí jak svou 

pozici v dané oblasti, tak zapojení, které se od nich očekává v rámci celého kurikula. Může to rovněž 

napomoci v interdisciplinární komununikaci [23]. 

4.3 Integrace různých uživatelských rolí 

Jak zdůraznil Harden [24], důležitým krokem při sestavování mapy kurikula je „rozdělit 

zodpovědnost za mapu“. Analyzovaná literatura popisuje různě definované uživatelské role, které se 

osvědčily při řízení procesu mapování kurikula za pomoci softwarových nástrojů. 

Fritze a kol. [7] rozlišují v administraci softwarového nástroje tři role: 

● Globální administrátor zodpovídá za konfiguraci a adaptaci zastřešujících struktur (např. 

organizace programu, aktualizace katalogu cílů učení, možnosti mapování). 

● Lokální administrátor zodpovídá za řízení organizačních struktur v daném místě. Řadí se sem 

např. zadávání terminologie specifické pro dané místo a definici lokálních charakteristik. Tato 

osoba zodpovídá rovněž za správu lokálních uživatelů. 

● Skupina lokálních uživatelů přímo zodpovídá za zadávání a revizi dat při mapování kurikula. Řadí 

se sem jak „mapovači“ (mappers), tak vývojáři kurikula (curriculum developers). 

Balzer a kol. vytvořili „hierarchický systém on-line uživatelských rolí s konkrétními 

zodpovědnostmi“, který má vytvořit strukturu k „příslušným oprávněním číst nebo zapisovat do 

určených sekcí systému LOOOP“ [5]. Například přidělená čísla pacientů, výuková kapacita daného 

oddělení nebo přidělování učitelů jsou dostupné pouze učitelům a plánovačům kurikula, zatímco 
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uživatelé s nižším oprávněním mají právo editovat podřízené procesy. Všechny provedené změny jsou 

zaznamenávány a mohou být vizualizovány. 

Cottrell a kol. ve svém článku [18] uvádění dva modely uživatelských rolí při mapování kurikula: na 

jedné straně decentralizovaný model, který počítá s individuálními „mapovači“ anotujícími své vlastní 

kurzy pomocí štítků z kontrolovaného slovníku (University West Virginia), na druhé straně 

centralizovaný model s 1–2 kontaktními body, kde jsou shromažďovány vyplněné šablony k daným 

tématům a jejich obsah je následně zadáván do systému pro mapování kurikula (Texas A&M). Oba 

modely jsou proveditelné a oba mají své silné i slabé stránky. 

Komenda a kol. ve svém systému OPTIMED využili autentizační a autorizační službu třetí strany, 

konkrétně poskytovanou Českou akademickou federací identit eduID.cz; tato služba umožňuje přihlášení 

do systému akademických pracovníků a studentů univerzit z celé ČR [13]. Předností tohoto řešení je, že 

k přístupu do systému pro mapování kurikula není třeba si pamatovat žádné separátní uživatelské jméno 

a heslo. Navíc byly definovány různé systémové role (konkrétně student, učitel, návrhář kurikula, garant 

a vedoucí katedry), které jsou v procesu popisu a optimalizace kurikula systematicky používány. 

Velmi otevřený přístup k procesu mapování kurikula představil Spreckelsen a kol. [2]: v této 

variantě mohou být všechny cíle učení upravovány kterýmkoli členem fakulty. Bezpečnost tohoto řešení 

je zajištěna možností vzít provedené změny zpět, a to pomocí wiki historie dané stránky. Tuto strategii 

však řada uživatelů považuje za kontroverzní a část zaměstnanců fakulty požaduje, aby byly zavedeny 

precizněji nastavené role. 

Celkově shrnuto se dá obecně doporučit, aby byla zavedena hierarchie uživatelů, která bude 

zahrnovat role, jako je např. student, učitel, plánovač kurikula a administrátor. Každá z těchto rolí má 

poněkud odlišný pohled i požadavky na kurikulum. Například přístup pro studenty by měl být poměrně 

otevřený a univerzální, zatímco funkce pro plánovače kurikula by měly být komplexnější a lépe 

zabezpečené. Je-li to možné, měl by být k přihlašování uživatelů použit jednotný a federativní způsob 

autentizace. K zajištění bezpečnosti a transparentnosti systému se hodí mechanismus sledování 

provedených změn. 

4.4 Export kurikul podle kurzu, studijního oboru, katedry, fakulty 

Softwarový nástroj pro mapování kurikula by neměl být izolovaným ostrůvkem dat, naopak by měl 

být propojen s ostatními prvky univerzitní informační infrastruktury. Vedení fakulty jistě ocení nástroje 

pro reporting a export dat, neboť obojí lze příhodně využít např. v procesu akreditace nebo pro účely 

benchmarkingu (tzn. srovnávání s jinými fakultami podobného zaměření). Velmi oceňovanou vlastností 

je podpora rozhraní přizpůsobeného na míru uživatelům a standardů pro datovou interoperabilitu. 

Nejčastěji zmiňovaným standardem pro výměnu dat je Curriculum Inventory amerického ANSI 

(American National Standards Institute), který byl vyvinut ve spolupráci s Association of American 

Medical Colleges (AAMC), konsorcia MedBiquitous a dalších zainteresovaných stran [25]. Tato technická 

specifikace je založena na objektově orientovaném modelu, který definuje mnoho různých struktur 

kurikula na různých úrovních složitosti pomocí několika stavebních bloků či elementů. Elementy 

definované tímto standardem jsou následující: 

● Základní komponenty: 

○ Události – kdy se co děje (např. přednáška, PBL blok, blok virtuálních pacientů) 
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○ Očekávání – čeho se má dosáhnout; zamýšlený konečný stav: cíle, kompetence nebo 

výstupy z učení 

● Organizace a struktura kurikula: 

○ Akademická úroveň (např. ročník, fáze) 

○ Sekvenční blok - agregace událostí; může být vnořená; může mít vstupní podmínky 

(preconditions); může mít výstupní podmínky (postconditions); může odkazovat na 

související očekávání a akademickou úroveň, v níž se tato očekávání vyskytují 

○ Integrační bloky – (např. náměty, vlákna či spirály vyšší úrovně); skrze tyto bloky je 

vidět, jak je v rámci celého kurikula přistupováno k jednotlivým tématům 

● Společný slovník - tzn. standardizované pojmy, které mají být užívány k popisu jednotlivých 

aktivit 

Standard MedBiquitous Curriculum Inventory definuje technickou syntaxi, pomocí které lze vyjádřit 

– a následně srovnávat a analyzovat – širokou škálu různých kurikul [25]. Pomocí tohoto standardu 

například AAMC shromažďuje údaje z kurikul lékařských fakult z jejich systémů pro správu kurikula a 

ukládá je do centrálního repozitáře, který umožňuje hloubkové analýyzy a reporty. MedBiquitous 

Curriculum Inventory je podporován dodatečnými specifikacemi: MedBiquitous Competency Object 

(popis každého očekávání) a MedBiquitous Competency Framework (jak se očekávání vztahují k sobě 

navzájem, a to jak hierarchicky, tak nehierarchicky). 

Udržet jasnou hranici mezi různými typy systémů, jejichž funkčnost se vzájemně prolíná, je 

poměrně obtížné, což může vést k redundanci a nekonzistenci informací. Willet rozlišil čtyři typy 

systémů pro mapování kurikula, které se vzájemně liší zaměřením funkčnosti [26]. Tyto jednotlivé typy 

systémů pro mapování kurikula se zabývají především aspekty (a) tvorby harmonogramů, (b) hodnocení, 

(c) analýzy výstupů z učení, (d) získávání informací na základě ontologie. K tomu se přidává nejasnost 

ohledně užití populárních systémů elektronické infrastruktury, jako jsou systémy pro správu výuky 

(learning management systems), e-portfolia, systémy pro správu kampusu nebo software používaný u 

zkoušek. Z pohledu uživatele může být obtížné porozumět odlišnostem mezi specializovanými nástroji. 

Steketee upozorňuje, že je důležité objasnit nedorozumění ohledně překryvů mezi tím, o co se 

pokoušejí systémy pro mapování kurikula a co již poskytují systémy pro správu výuky [15]. Ve své studii 

diskutuje potřebu rozhraní, které by kombinovalo funkčnost jím užívaného systému pro mapování 

kurikula (Prudentia) s užívaným systémem pro správu výuky (Blackboard). 

Taková rozhraní napomáhají při implementaci mapování kurikul v kombinovaných výukových 

kurikulech (blended learning curricula), která se ve zvýšené míře objevují u mnoha vysokoškolských 

institucí. Například na Lékařské fakultě Augsburské univerzity (Německo) jsou plánovány kurzy klinických 

a vědeckých dovedností, které budou probíhat ve formátu „převrácené třídy“ (inverted classroom). Další 

moduly budou navíc obsahovat až 30 % on-line kurzů nabízených formou kombinovaného učení 

(blended learning). Cíle učení pro kurzy kombinovaného učení (tzn. kombinace prezenční výuky s e-

learningem) jsou shromažďovány pomocí softwarového nástroje pro mapování kurikula a 

zpřístupňovány studentům. Cíle učení pro on-line fáze jsou však shromažďovány a zobrazovány 

studentům rovněž v rámci e-learningových nástrojů a systémů, jako je např. systém pro správu výuky 

Moodle či systém pro virtuální pacienty CASUS, a jsou přístupné jako zdroje přímo v kurzech [22]. 

Značnou nevýhodou takového duplicitního skladování dat je to, že aktualizace je potřeba provádět na 

dvou místech zároveň, což samo o sobě poukazuje na vysoké riziko nesrovnalostí. Moderní softwarové 
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systémy pro mapování kurikula by proto měly zajišťovat standardní rozhraní, které by dokázalo pracovat 

s cíli učení ze systémů pro správu výuky (LMS) i z e-learningových nástrojů. 

Mezi požadavky na taková rozhraní se řadí předem dohodnutý popis/specifikace (xml schéma) cílů 

učení mezi softwarem pro mapování kurikula a e-learningovými nástroji, přičemž při každé změně 

obsahu e-learningového systému se automaticky spustí proces, který změny promítne i do softwaru pro 

mapování kurikula; použité technické rozhraní může být založeno na technologiích SOAP či REST. 

K realizaci takového rozhraní může napomoci i důkladnější prozkoumání kompetenčního rámce 

MedBiquitous. 

Na Jagellonské univerzitě (Polsko) je pravděpodobnou příčinou nedorozumění – a možná dokonce i 

nechuti – ohledně nasazení nového nástroje pro mapování kurikula potenciální překryv tohoto systému 

s jiným systémem, označovaným jako USOS, ve kterém jsou uchovávány rozvrhy, seznamy studentů, 

zpětná vazba, výsledky hodnocení studentů a nestrukturované sylaby. To by podle typologie, kterou 

popsal Willett [26], odpovídalo střetu mezi nástroji první a třetí třídy pro mapování kurikula. V takových 

případech je zapotřebí poučit uživatele, jak se vyhnout redundanci, nekonzistenci a celkovému chaosu v 

datech, tzn. který systém mají používat k jakému účelu. 

Dalším příkladem výměny informací mezi softwarem pro mapování kurikula a jinými IT systémy, 

který byl nalezen v literatuře, je rozhraní k elektronickým systémům pro správu rozvrhů. Systém LOOOP 

umožňuje exportovat studijní návody a plány ke každodennímu užívání do formátu iCal [5]. Spreckelsen 

a kol. [2] vyvinuli rozhraní svého systému pro mapování kurikula k sémantické síti, která je využívána k 

indexování výukových médií, dále k on-line kalendáři a k systému pro správu místností. Řešení pro 

mapování kurikula, které bylo vyvinuto na Ludwig-Maximilians-University v Mnichově (Německo), 

umožňuje export grafu kurikula do GML syntaxe, která je kompatibilní s mnoha nástroji pro grafické 

znázornění a analýzu [22]. 

Canning a kol. vystavěli svůj systém pro mapování kurikula (CLUE) na řešení pro správu datového 

skladu. Data jsou shromažďována ze tří zdrojů: databáze výukových objektů, repozitář výukových zdrojů 

a rozvrh souvisejících výukových aktivit [3]. 

Závěrem je třeba zmínit, že Komenda a kol. prozkoumali algoritmy pro detekci podobností mezi 

případy virtuálních pacientů na portálu Akutne.cz a mapou kurikula v systému OPTIMED [11]. To otvírá 

možnost využití systémů pro mapování kurikula v automatickém nalézání výukových zdrojů pro 

adaptivní učení. 

4.5 Vizuálně znázorněné vztahy mezi různými složkami kurikula 

Vztahy mezi jednotlivými prvky kurikula mohou být odlišné povahy. Na základě prozkoumané 

literatury jsme rozlišili několik z nich, konkrétně: nutné předpoklady (prerequisites), širší/užší vztah 

(broader/narrower relationship), tematická souvislost (thematic association) a konstruktivní propojení 

(constructive alignment). 

Nutné předpoklady (prerequisites) ukazují vztah tematické závislosti. Studenti, kteří se chtějí 

zúčastnit daného kurzu, musí nejprve splnit předem určený rozsah předepsaných výukových aktivit nebo 

dosáhnout předem definovaného seznamu cílů učení. Tento vztah je vizualizován pomocí sítí ve studii 

Aldriche [20], popř. pomocí stromů ve studii Hege & Fischer [22]. 
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Širší/užší vztah (broader/narrower relationship) se v softwaru pro mapování kurikula často užívá ke 

znázornění toho, jak lze obecné výstupy z učení nebo cíle výuky (např. na úrovni národního 

akreditačního katalogu) rozložit na detailnější cíle, a to až na úroveň jednotlivých výukových hodin nebo 

dokonce testových položek u souhrnných zkoušek. 

Například Jarvis-Selinger [19] zavedl hierarchii cílů učení na pěti úrovních: „celkové schopnosti 

absolventa“ (Global exit competencies), „milníky ročníku“ (Year-level milestones), „výstupy z kurzu“ 

(Course outcomes), „týdenní cíle“ (Week-level objectives), a konečně „cíle jednotlivých hodin“ (Individual 

session objectives). V rámci „matrix“ jsou „týdenní cíle“ vizuálně namapovány na „milníky ročníku“ a ve 

virtuálních učebnicích rozloženy do „cílů jednotlivých hodin“. 

V systému Prudentia je implementován rámec kurikula o pěti úrovních [15]: Úroveň 1: atributy 

AMC (národní akreditační katalog) a Notre Dame Graduate Attributes (lokální katalog cílů učení dané 

univerzity); Úroveň 2: MBBS Course Outcomes; Úroveň 3: Unit Goals; Úroveň 4: Broad Learning 

Outcomes; Úroveň 5: Specific Learning Outcomes (znalosti či zkušenosti z výuky získané během 

jednotlivých hodin). Prudentia propojuje specifické výstupy z učení, tedy ty na mikroúrovni (Úroveň 5), 

se všemi vyššími úrovněmi, tzn. až po úroveň akreditačních standardů. Zobrazení tohoto vztahu může 

být později použito v analýzách, které pomohou určit, do jaké míry kurikulum skutečně pokrývá 

požadovaný rozsah výuky (např. požadované procento základních klinických věd, komunikaci a klinickou 

praxi, popř. osobní a profesionální rozvoj). 

V systému medtrics, který představili Al-Eyd a kol., jsou výstupy z učení popsány na čtyřech 

úrovních: ILOs (Institutional Learning Outcomes), PLOs (Program Learning Outcomes), CLOs (Course 

Learning Outcomes) a SLOs (Session Learning Outcomes) [6]. Systém podporuje analýzu kurikula tím, že 

ukazuje vztahy napříč různými úrovněmi výstupů z učení a výukové události, pedagogiku a hodnocení s 

nimi související. Vizualizace spočívá ve výčtu složek kurikula ve dvou sloupcích, které znázorňují výstupy 

z učení na vyšší úrovni (boxy) seskupené pod odpovídající nižší úrovní (Obr. 3) [6]. 
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Obr. 3 Mapování cílů učení na úrovni kurzu: v systému medtrics jsou cíle učení uspořádány ve dvou 
sloupcích, přičemž boxy („cihly“) znázorněné v pravém sloupci pod Knowledge Learning Outcomes 

jsou detailně vysvětleny v seznamu v levém sloupci. Zdroj: [6]. Licence: CC-BY 4.0. 

Komenda a kol. [12] používá ke znázornění tematické souvislosti (thematic association) mezi 

výukovými jednotkami v kurikulu vizualizaci. Jako měřítko podobnosti byl zvolen Jaccardův koeficient. 

V grafickém přehledu jsou pojmy MeSH, které byly použity k označení jednotlivých prvků kurikula, 

znázorněny jako uzly. Velikost uzlů znázorňuje sumu asociací mezi uzly. 

Konstruktivní propojení (constructive alignment) je vztah adekvátního uspořádání výstupů z učení, 

výukových aktivit a hodnotících úkolů. Vaitsis a kol. [21] navrhl soubor tří typů vizualizací, které zkoumají 

vztahy mezi těmito prvky. U všech tří typů jsou prvky kurikula znázorněny jako uzly v neorientovaném 

grafu. Poloměr uzlů značí váhu prvků v kurikulu (např. jak často se výuka týká daného výstupu z učení). 

Prvky téhož typu mají stejnou barvu pozadí uzlu (např. červená pro výstupy z učení, zelená pro výukové 

metody). Hrany mezi uzly jsou vážené, např. ukazují úspěšnost studentů, kteří byli hodnocení v daném 

výstupu z učení. Na Obr. 4 je ukázka vizualizace znázorňující, které výukové metody se používají 

k dosažení daných cílů učení. 
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Obr. 4 Typ vizualizace ilustrující vztah mezi výukovými metodami a jednotlivými výstupy z učení 
v kurikulu. Zdroj: [21]. Licence: CC-BY 4.0. 

4.6 Možnost vyhledávání podle klíčových slov 

Stěžejním prvkem systému pro mapování kurikula je fungující vyhledávání podle klíčových slov. 

Například Al-Eyd využil tuto funkčnost jednak k odhalení mezer a redundancí v obsahu kurzu, jednak ke 

kontrole toho, zda je obsah kurzu ve shodě s prvky LCME standardu [6]. Na Obr. 5 je zobrazen výsledek 

vyhledávání podle klíčového slova v systému medtrics. 
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Obr. 5 Příklad funkčnosti vyhledávání podle klíčového slova v systému medtrics. 
Zdroj: [6]. Licence: CC-BY 4.0. 

Protože lidský jazyk je velmi rozmanitý a obsahuje řadu synonym, výrazů blížících se synonymům a 

dalších pojmů, mezi kterými člověk díky svým kognitivním schopnostem automaticky vnímá asociace, je 

pro úspěšnou implementaci vyhledávání podle klíčových slov potřeba nasadit i podporu technologií z 

oblasti umělé inteligence. Patří sem využití kontrolovaných slovníků, tezaurů a ontologií. V této fázi je 

možné zvážit rovněž zapojení freetextového vyhledávání synonym a příbuzných (např. specifičtějších) 

slov ze všech napojených slovníků. 

Spreckelsen a kol. do svého systému začlenili širokou škálu kontrolovaných slovníků a klasifikačních 

systémů, včetně MeSH a MKN-10, a také terminologii používanou v němčině (OPS a IMPP-ID) [2]. Autoři 

systému Prudentia [15] vyvinuli rozhraní založené na Unified Medical Language System (UMLS), což je 

metatezaurus zahrnující více než 100 kontrolovaných zdrojů medicínského jazyka (např. SNOMED, 

MeSH, WHO). Komenda a kol. [12] se po rozsáhlém zkoumání různých terminologií a klasifikačních 

systémů rozhodli do svého systému implementovat tezaurus MeSH. Jedním z důvodů vedoucích 

k tomuto rozhodnutí byla dostupnost tohoto systému v mnoha pravidelně aktualizovaných národních 

vydáních, včetně českojazyčné verze. Za účelem vylepšení výsledků vyhledávání podle klíčových slov 

Balzer a kol. [5] navrhli, aby byly využívány strukturované slovníky (např. slovesa vycházející z modifikace 

Bloomovy taxonomie [27]), deskriptory (např. MeSH) a klasifikační systémy (např. MKN-10). Cottrell a 

kol. [18] uvádějí, že používají terminologii MedBiquitous za účelem standardizace výukových metod, 

hodnotících metod i zdrojů, a dále k vyplňování katalogů obsahujících štítky, které popisují samotné 

kurikulum. 
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Další vlastností, která je doporučována jako velmi užitečná ve vyhledávání podle klíčových slov, je 

našeptávač. Ten je použit např. při popisu cílů učení v ACLO-Web [2]. 

4.7 Začlenění mezinárodních doporučení 

Má-li být platforma pro mapování kurikula použitelná na mezinárodní úrovni, měla by být brána 

v úvahu i potřeba implementace místních či národních požadavků. V tomto smyslu je třeba počítat 

s existencí národních katalogů kompetencí: jedná se o katalogy navržené organizacemi (vládní instituce 

jako ministerstvo zdravotnictví či ministerstvo školství, dále akreditační komise, odborné společnosti 

apod.), které v tomto konkrétním případě mají pravomoc nastavovat standardy pro všechny lékařské 

fakulty v dané zemi. Takové standardy existují např. v Kanadě, ve Velké Británii, v Německu či v Polsku. 

Podpora národního katalogu cílů učení je proto důležitou vlastností univerzálně použitelného systému 

pro mapování kurikula. 

Níže uvádíme stručný přehled národních katalogů cílů učení pro lékařské fakulty, které existují 

v Německu a v Polsku. Ve třech zbývajících zemích, které jsou zapojeny do projektu BCIME (Česká 

republika, Slovensko a Rumunska), národní kompetenční katalogy cílů učení dosud nebyly zavedeny. 

V Německu (ale také v dalších německy mluvících zemích, tzn. v Rakousku a ve Švýcarsku): 

Katalog NKLM (Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin) pomocí cílů učení popisuje 

celé medicínské kurikulum a tím i profil absolventa. Je organizován napříč předměty a orgány a zahrnuje 

kompetence, cíle učení a role. Katalog je dostupný pouze v němčině na www.nklm.de. 

NKLM je rozdělen do tří sekcí: (1) Role, (2) Znalosti, dovednosti a postoje, a (3) Zdravotní péče 

orientovaná na pacienta. Všechny tři sekce jsou blíže popsány v následujících odstavcích. 

Sekce 1: Role 

Definice a popis rolí jsou založeny na rámci CanMEDS [28], zahrnuto je sedm rolí (Tab. 4). 

Tab. 4 Role v katalogu NKLM 

Role Popis Počet záznamů 

(5) Medical Expert Lékaři by se měli stát nezávislými a 
zodpovědnými odborníky a své znalosti, 
dovednosti i odborné postoje využívat tak, aby 
pacientům poskytovali profesionální péči. 

Čtyři kapitoly s 24 cíli učení 

(6) Scholar Lékaři zdokonalují péči, kterou sami poskytují, 
prostřednictvím celoživotního vzdělávání a 
kritického hodnocení. Pomáhají vzdělávat své 
studenty, pacienty i kolegy. 

Čtyři kapitoly s 
podkapitolami a 32 cíli učení 

(7) Communicator Lékaři uznávají důležitost komunikace ve své 
každodenní praxi. To zahrnuje zdvořilou 
komunikaci s pacienty, s profesionály z jiných 
oborů i s veřejností; patří sem i obtížné situace. 

Šest kapitol (cíle učení jsou 
definovány v kapitole 14c, 
„komunikace ve 
zdravotnictví“) 

(8) Collaborator Lékaři spolupracují a vzájemně komunikují 
s lékaři i nelékaři z jiných oborů. 

Čtyři kapitoly s 
podkapitolami a 24 cíli učení 

http://www.nklm.de/
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(9) Health 
advocate 

Lékaři prosazují zdravý životní styl. Tři kapitoly s podkapitolami a 
18 cíli učení 

(10) Manager 
(Leader) 

Lékaři znají systém zdravotní péče, jeho instituce 
i právní aspekty. Aplikují opatření směřující ke 
zlepšování kvality a mají řídící kompetence. 

Deset kapitol s 
podkapitolami a 37 cíli učení 

(11) Professional Lékaři konají službu společnosti a musí 
respektovat etická pravidla a povinnosti. 

Čtyři kapitoly s 
podkapitolami a 45 cíli učení 

Sekce 2: Znalosti, dovednosti a postoje 

Tato kapitola je rozdělena do 10 podkapitol a zahrnuje aspekty relevantní pro roli Medical Expert: 

 Kapitola 12: Principy normálních struktur a funkcí 

 Kapitola 13: Principy patogeneze a patologických mechanismů 

 Kapitola 14a: Lékařsko-vědecké dovednosti 

 Kapitola 14b: Klinicko-praktické dovednosti 

 Kapitola 14c: Komunikace ve zdravotnictví 

 Kapitola 15: Diagnostické principy 

 Kapitola 16: Terapeutické principy 

 Kapitola 17: Akutní případy 

 Kapitola 18: Etické, historické a právní aspekty 

 Kapitola 19: Prosazování zdravého životního stylu, prevence 

Sekce 3: Zdravotní péče orientovaná na pacienta 

Tato sekce obsahuje dvě kapitoly: 

 Kapitola 20: Důvody ke konzultaci s lékařem (symptomy) 

 Kapitola 21: Diagnózy 

Struktura cílů učení: 

Cíle učení jsou definovány u sekcí 1 a 2. Každý cíl učení má následující atributy (Tab. 5). 

Tab. 5 Atributy cílů učení v katalogu NKLM 

Atribut Popis Příklad 

Kapitola, podkapitola Kapitola (viz sekce 2) nebo role 
(viz sekce 1) 

13.2. „Studenti objasní 
principy patogeneze.“ 
13.2.1. „Objasní adaptační, 
degenerační a regenerační 
reakce. Umí...“ 

Id Kapitola.podkapitola.id 13.2.1.1 

Název / Popis Obsah cíle učení „vysvětlit etiologii, patogenezi 
a důsledky poškození buňky a 
buněčné smrti, včetně 
příkladů.“ 
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Kompetenční úroveň – základy 
(něm. „Grundlagen“) 

1 = znalost faktů 
2 = znalost procedur 
3a = akční kompetence (pod 
dohledem) 
3b = akční kompetence (bez 
dohledu) 

1 

Kompetenční úroveň – báze, 
podstata (něm „Basis“) 

1 

Kompetenční úroveň – 
poslední ročník 

2 

Kompetenční úroveň – 
celoživotní vzdělávání 

 

Kompetenční úroveň – 
vědecká kompetence 

2 

Křížové odkazy Interně (id) nebo externě - 

Příklady užití  „význam stárnoucích buněk“ 

Důvody ke konzultaci Odkaz na kapitolu 20 - 

Odkaz na předmět Předměty založené na národním 
katalogu předmětů, které se 
vztahují k tomuto cíli učení 

„napříč disciplínami; 
gynekologie/porodnictví, 
genetika, hygiena, 
mikrobiologie, virologie, 
patologie, farmakologie, 
toxikologie, fyzika, fyziologie, 
zubní lékařství“ 

Struktura záznamů v kapitole 21 je shrnuta v Tab. 6. 

Tab. 6 Struktura záznamů v kapitole 21 katalogu NKLM 

Atribut Popis Příklad 

Kapitola, podkapitola  21.1.1 Primární orgánový 
systém: kardiovaskulární. 
Studenti vykazují znalost nebo 
akční kompetenci pro 
onemocnění 
kardiovaskulárního systému. 

Id Kapitola.podkapitola.id 21.1.1.1. 

Název / Popis obsah cíle učení Sepse 

Úroveň A (znalost) nebo B (akční 
kompetence) 

B 

Diagnostika D – zvolit, vysvětlit a aplikovat 
správné diagnostické metody 

D 

Terapie T – zvolit, vysvětlit a aplikovat 
správné terapeutické metody 

T 

Akutní případ N – vědět, co dělat v náhle 
vzniklé situaci (a aplikovat pod 
dohledem) 

N 
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Prevence P – znát, vysvětlit a aplikovat 
preventivní opatření 

P 

specifika u dětí x – jsou vyžadovány znalosti z 
pediatrie 

x 

vzácné onemocnění SE – vzácné onemocnění - 

křížové odkazy interně (id) nebo externě 13.2.2; 13.2.6; 13.2.3; 13.2.7; 
12.11.6.2; 12.12.1.2; 12.13.1.2; 
12.15.3.7; 12.19.10.2; 
12.11.6.2; 17.7; 17.6.1.9; 
15.3.1; 15.2 

NKLM se používá v německy mluvících zemích jako reference k procesům mapování kurikula. Nové 

kurikulum, které je vyvíjeno na Augsburské univerzitě, je rovněž založeno na NKLM. 

V Polsku: 

Systém vysokého školství v Polsku je regulován Zákonem o vysokém školství a vědě [29], který uvádí 

profese, které lze praktikovat pouze po absolvování programu, který splňuje vzdělávací standardy 

definované polským Ministerstvem vědy a vysokého školství. V tomto zákoně je vyjmenována většina 

zdravotnických profesí (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, zdravotní sestry, porodní asistentky, laboranti, 

fyzioterapeuti, záchranáři); každá ze zmiňovaných profesí má svůj vlastní vzdělávací standard, který 

společně sestavilo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vědy a vysokého školství. Všechny 

standardy jsou k dispozici pouze v polštině [30]. 

Jako příklad jsou níže jsou popsány vzdělávací standardy používané pro vzdělávání lékařů. 

Vzdělávací standardy pro lékařství, které byly zavedeny v roce 2012, sestávají z formálních 

požadavků (tj. minimální počet absolvovaných hodin: 5700), katalogu výstupů z učení a obecného popisu 

studijního programu. Dvanáct hlavních výstupů z učení je rozděleno do tří kategorií: 

A. Znalosti. 

Student zná: 

1. Vývoj, strukturu a funkce lidského organismu, a to v oblastech fyziologie i patologie 

2. Příznaky a vývoj nemocí 

3. Diagnostiku a léčbu konkrétních patologických stavů 

4. Etické, sociální a právní aspekty lékařské profese a je obeznámen s politikou veřejného zdraví. 

Znalosti studenta se zakládají na medicíně založené na důkazech (evidence-based medicine) 

B. Dovednosti. 

Student umí / je schopen: 

1. Rozeznat patologické stavy a určit priority léčby 

2. Rozpoznat život ohrožující stavy 

3. Naplánovat diagnostický postup a interpretovat jeho výsledky 

4. Nasadit správnou a bezpečnou léčbu a předvídat její vedlejší účinky 

C. Sociální kompetence. 
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Student: 

1. Dokáže navázat a udržet s pacienty smysluplný a zdvořilý vztah 

2. Aplikuje přístup orientovaný na pacienta 

3. Dodržuje lékařské tajemství a respektuje práva pacienta 

4. Je si vědom toho, že jeho znalosti jsou omezené a že je potřeba se neustále sebevzdělávat 

Po těchto 12 hlavních výstupech z učení následuje seznam 307 specifických výstupů z učení, které 

jsou seskupeny do 7 oblastí a jsou klasifikovány buď jako znalosti (W) nebo dovednosti (U). 

Tab. 7 Oblasti výstupů z učení v polských vzdělávacích standardech 

Kód Oblast Počet hodin Počet ECTS 

A.       Morfologické vědy 300 25 

B.       Vědecké základy lékařství 525 43 

C.        Preklinické vědy 525 43 

D.       Sociální vědy s prvky profesionality 240 12 

E.        Klinické nechirurgické vědy 1060 65 

F.        Klinické chirurgické vědy 900 50 

G.       Právní a formální aspekty lékařství 100 6 

Poslední (6.) ročník – klinická praxe 900 60 

Povinná letní praxe 600 20 

Výuka určená univerzitou 550 20 

Celkem  5700 344 

Jak je znázorněno v Tab. 7, polské vzdělávací standardy určují pro každou oblast minimální počet 

hodin a bodů ECTS. 

Každému specifickému výstupu z učení je přiřazen kód, který reflektuje tuto strukturu, např. 

„C.U10. Student dokáže interpretovat výsledky vyšetření z mikrobiologické laboratoře“. Tento výstup 

z učení je zařazen jako dovednost (U) k oblasti preklinických věd (C). 

Kromě vzdělávacích standardů v Polsku existuje národní katalog 143 explicitních 

praktických/technických dovedností, které si musí osvojit každý absolvent lékařství (i zubního lékařství). 

Tento katalog je publikován Ministerstvem vědy a vysokého školství [31]. Praktické dovednosti jsou 

rozděleny do dvou kategorií (přibližně založeno na Millerově pyramidě): 

A. Student provádí danou dovednost správně a zcela nezávisle 

B. Student ví, jak se daná dovednost provádí a umí u ní asistovat 

Katalog praktických dovedností zahrnuje více postupů (a ve větším detailu) než vzdělávací 

standardy. 
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Vzdělávací standardy ponechávají univerzitám volnost při návrhu struktury kurikula: to může být 

organizováno na základě předmětů souvisejících s konkrétními disciplínami (např. anatomie, patologie, 

kardiologie), kurzů zaměřených na orgánové soustavy (např. kardiovaskulární) nebo plně integrovaných 

PBL modulů. Vedení univerzity zodpovídá za namapování výstupů z učení z národních katalogů do 

struktury místního kurikula; každý předmět/kurz/modul musí být popsán pomocí výstupů z učení, tzn. 

sylabu. Univerzity mají možnost přidat si své vlastní výstupy z učení nebo rozdělit národní výstupy 

z učení do jemněji strukturovaných cílů a takto je začlenit do sylabů. Například do výuky lékařství na 

Lékařské fakultě Jagellonské univerzity je zahrnuto 530 výstupů z učení. To vytváří komplexní strukturu, 

kterou je potřeba reflektovat v platformě pro mapování kurikula (Tab. 8). 

Tab. 8 Dvě úrovně cílů učení na Jagellonské univerzitě 

Národní úroveň Vzdělávací standardy: výstupy z učení 
rozdělené do 7 oblastí a 2 skupin 

Katalog praktických dovedností 
rozdělených do 2 skupin 

Místní uroveň Sylabus pro každý předmět 

Na Slovensku: 

Ve Slovenské republice pro oblast vyššího vzdělávání existuje systém studijních oborů. Tento 

systém byl zaveden na základě rozhodnutí Ministerství školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské 

republiky (MŠVVaŠ SR) a uvádí detailní popis každého studijního programu, který je vyučován na první, 

druhé nebo třetí úrovni studia. V Tab. 9 je uveden seznam studijních oborů, které jsou rozděleny do 9 

skupin (dostupné ve slovenštině na https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory). 

Tab. 9 Seznam studijních oborů na Slovensku 

Skupina Studijní obory Počet 
studijních 
programů 

1. Výchova a vzdělávání 1.1 Učitelství, vychovatelství a pedagogické 
vědy 

1169 

2. Humanitní vědy a umění 2.1 Humanitní vědy 
2.2 Umění 

804 
131 

3. Společenské, ekonomické a právní 
vědy 

3.1 Společenské a behaviorální vědy 
3.2 Žurnalistika a informace 
3.3 Ekonomika a management 
3.4 Právo 

503 
107 
353 
134 

4. Přírodní vědy 4.1 Vědy o neživé přírodě 
4.2 Vědy o živé přírodě 
4.3 Ekologické a environmentální vědy 

254 
76 

102 

5. Stavebnictví, technologie, výroba a 
komunikace 

5.1 Architektura a stavebnictví 
5.2 Stavební inženýrství, technologie, výroba a 
komunikace 

133 
783 

6. Zemědělské a veterinární vědy 6.1 Zemědělství 101 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
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6.2 Lesnictví 
6.3 Veterinární vědy 
6.4 Vodní hospodářství 

32 
12 

3 

7. Zdravotnictví 7.1 Lékařské vědy 
7.2 Zubní lékařství 
7.3 Farmaceutické vědy 
7.4 Nelékařské zdravotnické vědy 

67 
7 
4 

140 

8. Služby 8.1 Osobní služby 
8.2 Dopravní a poštovní služby 
8.3 Bezpečnostní služby 
8.4 Obrana a vojenství 
8.5 Logistika 

52 
6 

52 
16 
10 

9. Informační vědy, matematika, 
informační a komunikační technologie 

9.1 Matematika a statistika 
9.2 Informační vědy, informační a komunkační 
technologie 

58 
120 

Studijní obory relevantní pro projekt jsou Všeobecné lékařství (kód 7.1.1) a Zubní lékařství (kód 

7.2.1). Absolventi doktorského studijního programu v oboru Všeobecného lékařství mají kvalifikaci 

vykonávat praxi všeobecného lékaře s akademickým titulem „doktor medicíny“ (MUDr.). Absolvent 

Všeobecného lékařství má teoretické znalosti ze všech teoretických, preklinických i klinických disciplín, 

v průběhu klinické praxe se naučil základní diagnostické, léčebné i preventivní postupy a umí je používat 

při výkonu svého povolání; chápe přitom existenci i význam vazeb mezi klinickou medicínou a jejími 

vědeckými základy. Podle Směrnice Rady 93/16/EHS musí „celková doba lékařské odborné přípravy 

zahrnovat nejméně šest let studia nebo 5500 hodin teoretické a praktické výuky na vysoké škole nebo 

pod dohledem vysoké školy“, podobný požadavek má i slovenská legislativa. 

Slovenská legislativa definuje i hlavní témata studijního oboru Všeobecného lékařství. Ta jsou vyučována 

v následujících předmětech: 

● Teoretické předměty (1. fáze studia): anatomie, histologie a embryologie, biofyzika, lékařská 

chemie a biochmie, lékařská biologie, fyziologie. 

● Preklinické předměty (2. fáze studia): patologická anatomie, patologická fyziologie, 

mikrobiologie a imunologie, farmakologie, epidemiologie, hygiena, lékařská psychologie, 

lékařská etika. 

● Klinické předměty (3. fáze studia): vnitřní lékařství, chirurgie, pediatrie, gynekologie a 

porodnictví, pneumologie, pracovní lékařství, infekční lékařství, hematologie a transfuzní 

lékařství, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie, anesteziologie, traumatologie a 

ortopedie, urologie, neurochirurgie, plastická chirurgie, oftalmologie, zubní chirurgie, klinická 

onkologie a radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. 

Znalosti obsáhnuté v základech znalostí musí být součástí obsahu každého vzdělávacího programu 

v tomto oboru. Studijní program tedy musí pokrývat celý obsah studijního oboru. Alespoň 1/2 obsahu 

studijního plánu musí zahrnovat témata (základní a další) studijního oboru, ve 100% ECTS kreditů oboru. 

Analogicky jako je tomu u Všeobecného lékařství, absolventi studijního oboru Zubní lékařství mají 

kvalifikaci vykonávat praxi zubního lékaře s akademickým titulem „doktor zubního lékařství“ (MDDr.). 



   

24              

Zubní lékař(ka) dokáže samostatně ošetřovat ústní dutinu pacienta a požadovaná jeho/jejích znalostí 

musí odpovídat Směrnici EU č. 78/686/EEC, kterou uznává slovenské ministerstvo školství (MŠVVaŠ SR). 

Hlavní témata oboru Zubní lékařství jsou vyučována v následujících předmětech: 

● morfologické a fyziologické disciplíny: makroskopická a mikroskopická anatomie, molekulární 

biologie a genetika, biochemie, fyziologie 

● preklinické disciplíny: patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie, imunologie, 

farmakologie 

● preklinické zubní lékařství, zubní materiály a technologie 

● klinické disciplíny zubního lékařství, včetně diagnostických: preventivní zubní lékařství, 

radiologie, konzervativní zubní lékařství a endodoncie, zubní protetika, dentoalveolární a 

maxilofaciální chirurgie, paradontologie, dětské zubní lékařství, ortodoncie, terapeutické zubní 

lékařství 

● klinické disciplíny všeobecného lékařství: vnitřní lékařství, chirurgie, neurologie, 

dermatovenerologie, infekční lékařství, pediatrie, psychologie a psychiatrie, oftalmologie, 

otorinolaryngologie 

Studijní programy obou výše uvedených studijních oborů (2. úroveň univerzitního studia) mají 

standardní délku 6 let a obsahují 360 kreditů ECTS. Ačkoli pro jednotlivé studijní programy existují 

detailní katalogy studijních oborů a souvisejících požadavků, dosud nebyl vytvořen národní katalog cílů 

učení, jak již bylo zmíněno výše. Každá instituce však má povinnost popsat veškeré detaily konkrétního 

kurzu, a to prostřednictvím standardizovaného sylabu daného kurzu (viz Příloha 1). 

4.8 Možnost modifikace reportů a výstupů podle požadavků dané instituce 

Timothy Willett v rámci svého průzkumu užívání softwaru pro mapování kurikula v Kanadě a ve 

Velké Británii nalezl velký počet různých řešení vytvořených na míru dané instituci [26]. Centralizovaný 

systém pro mapování kurikula CurrMIT, který se používá na všech lékařských fakultách v Severní 

Americe, je často kritizován jako málo flexibilní; mnohé školy si proto navrhly nebo zakoupily další 

systém, který provozují paralelně s CurrMIT a který vyhovuje jejich lokálním potřebám [32]. Je tedy 

nasnadě, že eventuální systémy pro mapování kurikula by měly umožňovat přizpůsobení funkčnosti, a to 

na základě konkrétních potřeb dané instituce. 

Adaptace na požadavky institucí může zahrnovat mj. užívání snadno vyměnitelných a 

aktualizovatelných institucionálních i národních katalogů cílů učení, a to na různých úrovních granularity 

(jak je diskutováno v kapitolách 4.5 a 4.7). Další možností je podpora místní jazykové mutace 

uživatelského rozhraní. Systémy, jako je zejm. LOOOP, MERLIN a ACLO-Web, jsou dostupné v němčině, 

zatímco systém OPTIMED je dostupný v češtině. Užití místního jazyka – nebo dokonce žargonu – je však 

důležité, má-li být systém široce akceptován a má-li být překonán případný odpor dané instituce vůči 

inovacím. Dokonce i v zemích, kde je užíván jen jeden jazyk – jako např. v Německu – některé systémy 

(např. MERLIN) umožňují, aby do nich místní administrátoři doinstalovali terminologii specifickou pro 

dané místo [7]. 

Některé systémy umožňují, aby komunita využívající nějaký konkrétní nástroj společně tvořila své 

institucionální slovníky, např. katalog cílů učení [2,22]. Příkladem takového přístupu je systém ACLO-

Web [2], který je vybudován na platformě MediaWiki: ta umožňuje doplňování seznamu cílů učení ve 

stylu wikipedie, vzniká tak popis kurikula vytvářený samotnými uživateli (tzv. folksonomie). 
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Charakteristické pro konkrétní instituci mohou být odlišné modely kurikula, struktura předmětů, 

rozdělení organizace do kateder, nebo jedinečné vlastnosti či silné stránky kurikula, jako je např. 

interdisciplinarita. Softwarový balík LOOOP nabízí zajímavou vlastnost, která umožňuje přidat do mapy 

kurikula výukové kapacity konkrétní katedry či dokonce statistické rozložení dostupnosti pacientů [5]. Na 

tato data pak lze snadno nahlížet při plánovacích procesech dané instituce. 

Spreckelsen a kol. [2] doporučují, aby systém pro plánování kurikula měl dva typy pohledů: 

předdefinovaný přehled a možnost specifikovat detaily konkrétního vyhledávání, které budou založeny 

na stavebních blocích kurikula. Tento proces je usnadněn využitím technologií sémantického webu. 

Platforma MediaWiki, kterou používá Spreckelsen a kol., umožňuje snadné rozšíření on-line formulářů 

pro zadávání dat (zatím 13) a formulářů pro flexibilní vyhledávání (zatím 4). 

4.9 Hodnocení cílů učení 

Kromě národních katalogů cílů učení, které byly diskutovány již v kapitole 4.7, existují i katalogy cílů 

učení specifické pro konkrétní disciplíny, neboli oborově specifické katalogy. Ačkoli v některých zemích – 

jako např. v Německu – byly již katalogy specifické pro konkrétní disciplíny překonány díky existenci 

centrálně spravovaných, holistických národních katalogů cílů učení (NKLM pro německy mluvící země), 

stále existuje potenciální prostor k využití oborově specifických katalogů: konkrétní využití by mohly najít 

v platformě pro mapování kurikula. Prvním důvodem je to, že v případě mezinárodních aktivit 

směřujících k mapování kurikula, jako je v rámci BCIME projektu zamýšleno pro obor anatomie, by 

národní katalogy mohly být problematické: různé země používají různé katalogy, a oborově specifický 

katalog by mohl v mapování pomoci. Mohlo by to být i řešením pro země, které dosud národní katalogy 

nemají. A konečně, národní katalogy jsou často pojaté tak široce, že jejich granularita není dostatečně 

jemná k dostatečně detailnímu popisu konkrétní sady dovedností (jako je tomu např. v případě cílů 

učení u komunikačních dovedností v polském národním katalogu). 

Katalogy cílů učení v anatomii 

„Anatomie je odedávna základním kamenem ve vzdělávání budoucích lékařů, a to bez ohledu na 

národnost, rasový původ či systém vzdělávání mediků.“ [33]. 

Důležitost anatomie uznávají všechny základní dokumenty, které definují výstupy z učení pro 

absolventy lékařských fakult. V dokumentu Tuning project for Medicine [34], který je výsledkem 

iniciativy Evropské komise, směřující k harmonizaci vysokoškolského vzdělávání v rámci EU, se můžeme 

dočíst, že „absolventi studia lékařských oborů v Evropě by měli být schopni prokázat znalost (...) 

normálních struktur (anatomie).“ 

Poněkud méně obecně – stále však nikoli granulárně – byly výstupy z učení v oboru anatomie 

popsány v dokumentu Outcome for graduates [35], který popisuje principy výuky lékařství na 

pregraduální úrovni ve Velké Británii. Konstatuje se v něm: „Nově kvalifikovaní lékaři musí být schopni 

do své lékařské praxe aplikovat osvojené principy, metody a poznatky biomedicínské vědy a začlenit je 

do péče o pacienty. Zahrnuje to i principy a poznatky vztahující se k anatomii (...). Musí být schopni (...) 

vysvětlit, jak fungují normální tělesné struktury, funkce a fyziologické procesy, včetně obou konců 

věkového spektra, u dětí, mladých lidí, během těhotenství a porodu.“ 

Navzdory tomu, že v druhém dokumentu lze vysledovat pouze důraz na uplatnění poznatků, nikoli 

na jejich osvojení, je neznalost anatomie u absolventů medicíny i nadále významným problémem. 
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Dalším faktorem vedoucím k tomu, že byla uznána potřeba detailního popisu anatomického kurikula, je 

fakt, že v posledních letech můžeme u většiny univerzit pozorovat změnu v kurikulech. Hlubší integrace 

výuky a důraz na klinický kontext medicíny vedla mj. k omezení počtu hodin věnovaných výuce anatomie 

a k rozdělení poznatků této vědy mezi předměty zabývající se jednotlivými orgány [36]. 

O definici detailního sylabu pro anatomii se již pokusilo několik autorů. Některé návrhy byly 

vyhodnoceny jako buď jako příliš detailní, nebo jako příliš specializované pro potřeby absolventů 

medicíny [37,38]. Proces definice minimálních znalostí v oblasto topografické anatomie dosud není 

ukončen a dokumenty se stále vyvíjejí, tak jako se celosvětově vyvíjejí medicínská kurikula. Odráží se to i 

v debatě na téma, jaká je ta „správná“ hloubka i šířka znalostí základních věd u lékaře/lékařky na začátku 

jeho/její kariéry. 

Dokumenty, které existují v dnešní době, lze rozdělit do dvou typů: buď jsou věnovány jedné 

anatomické oblasti nebo celému lidskému tělu. První skupinu představují články publikované pod 

záštitou Mezinárodní federace asociací anatomů (International Federation of Associations of 

Anatomists, IFAA). Dodnes byly vytvořeny a publikovány čtyři sylaby, které jsou věnovány různým 

oblastem lidského těla. Jmenovitě se jedná o: 

● A Core Syllabus for the Teaching of Neuroanatomy to Medical Student [36] 

● A Core Syllabus for the Teaching of Head and Neck Anatomy to Medical Students [39] 

● A Core Syllabus for Teaching Musculoskeletal Anatomy of the Vertebral Column and Limbs to 

Medical Students [40] 

● A Core Syllabus for the Teaching of Embryology and Teratology to Medical Students [41] 

Na opačném konci spektra je poněkud obecnější dokument, který zahrnuje celou anatomii, a na 

základě sylabů používaných ve Velké Británii a v Irsku jej vyvinuli členové Council and the Education 

Committee of the Anatomical Society: jedná se o The regional anatomy syllabus for undergraduate 

medicine [42]. 

Katalogy cílů učení v komunikačních dovednostech 

Je dobře známo, že pro všechny zdravotníky je zcela nezbytné osvojit si komunikační dovednosti. 

V posledních 20 letech se zvětšil objem výzkumu komunikačních dovedností, a výuka těchto dovedností 

je explicitně zmiňována v kurikulu budoucích lékařů čím dál častěji [43]. 

Na začátku je vhodné zmínit, že komunikace ve zdravotnictví je jedinečná, komplexní a vyznačuje se 

jemnými rozdíly. Ačkoli komunikační dovednosti lze nepochybně vyučovat, existují pochyby o tom, zda 

je vůbec možné – s přihlédnutím ke složitosti tohoto procesu – popsat komunikaci jako sadu 

behaviorálních dovedností a cílů učení. Někteří autoři argumentují tím, že tento přístup je 

redukcionistický a že „atomizace komunikace do jednotlivých pozorovatelných dovedností (cílů učení) 

pravděpodobně nebere v úvahu složitost interakcí v komunikaci a neohlíží se na autentičnost a 

kreativitu, která je v praxi potřeba.“ [44]. 

První katalog společných cílů učení v medicínském vzdělávání byl uveden po vzniku Boloňské 

deklarace, a to jako součást publikace The Tuning Project for Medicine-learning outcomes for 

undergraduate medical education in Europe [34]. Cíle učení zmiňované v tomto dokumentu jsou 

rozděleny do tří sekcí. První sekce (Level 1) zahrnuje dvanáct obecných výstupů. Druhá sekce (Level 2) 

obsahuje řadu výstupů, které jsou přiřazeny k jednotlivým položkám první sekce. Třetí sekci (Outcomes 
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for Medical Professionalism) tvoří generické výstupy vysokoškolského vzdělávání, které zahrnují řadu 

aspektů profesionálního chování. 

V katalogu The Tuning Project for Medicine je jeden výstup v první sekci (Level 1) zcela věnován 

komunikačním dovednostem lékařů („Efektivně komunikovat v medicínském kontextu“ / Communicate 

effectively in a medical context) a obsahuje 10 detailních výstupů. Kromě toho výstup „Uskutečnit 

konzultaci s pacientem“ (Carry out a consultation with a patient) obsahuje dva detailní výstupy týkající 

se komunikace. 

Dalším proslulým katalogem dovedností pro absolventy medicíny je nejnovější publikace Outcomes 

for graduates 2018, kterou vydala British General Medical Council. Autoři tohoto dokumentu tvrdí, že 

tato sada standardů může sloužit jako „podklad pro lékařské fakulty k tvorbě jejich kurikul a výukových 

programů a také jako plán pro hodnocení lékařských fakult“ [35]. Tento katalog výstupů z učení se 

skládá ze tří částí: profesionální hodnoty a chování (professional values and behaviours), profesionální 

dovednosti (professional skills) a profesionální znalosti (professional knowledge). Většina výstupů 

týkajících se komunikace je zařazena do skupiny „profesionálních dovedností“, ale některé z nich jsou 

obsaženy i ve skupině „profesionálních hodnot a chování“. 

Zatímco výše popsané dokumenty se týkaly výstupů z učení pro širokou škálu dovedností lékaře 

nebo absolventa (tzn. nikoli komunikačních dovedností), kromě toho existuje i publikace nazvaná A 

European consensus on learning objectives for a core communication curriculum in health care 

professions [45]. Tento katalog uvádí 61 cílů výuky a byl schválen 121 experty na komunikaci, kteří 

pocházeli z 16 různých zemí a 15 různých profesí. Dokument byl přeložen i adaptován do němčiny [46]. 

Kromě toho byl v roce 2016 vyvinut a publikován A Latin American, Portuguese and Spanish 

consensus on a core communication curriculum for undergraduate medical education [47]. V rámci této 

studie 46 expertů z 8 různých zemí pracovalo na seznamu cílů učení v oblasti komunikace v klinické 

praxi, a bylo dosaženo konsenzu 136 výstupů z učení, které byly sdruženy do 6 kompetenčních domén. 

Ve výčtu katalogů cílů učení stojí za zmínku i nejnovější systematický přehled literatury na téma 

výstupů z učení v oblasti komunikačních dovedností od Dennistona a kol. [48]. Autoři této studie 

prozkoumali 168 článků, ze kterých získali 1669 výstupů z učení a následně je s využitím kvalitativní 

syntézy pročistili, čímž nakonec získali 205 výstupů, které rozdělili do čtyř oblastí: znalosti (knowledge), 

„obsahové dovednosti“ (content skills, tzn. co je sdělováno), „procesní dovednosti“ (process skills, tzn. 

jakým způsobem je sdělení podáváno) a „percepční dovednosti“ (perceptual skills, tzn. uvědomělost 

sebe sama i druhých, a jak toto ovlivňuje komunikaci). 

Cíle učení v analýze, managementu dat a informatice pro zdravotnické specializace 

Behrends a kol. [8] využili německý katalog NKLM ke zmapování cílů učení v oblasti medicínské 

informatiky, aby odhalili společná východiska mezi medicínskou informatikou a medicínským kurikulem 

v Německu. Jako katalog cílů učení v oblasti medicínské informatiky byla použita publikace Německé 

společnosti pro medicínskou informatiku, biometrii a epidemiologii (Deutsche Gesellschaft für 

Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, GMDS) [49]. Proces mapování byl uskutečněn 

pomocí platformy MERLIN. 

Cíle učení v konzervativním a protetickém zubním lékařství 
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Tematikou mapování kurikula pomocí počítače v oblasti zubního lékařství se ve své studii zabývá 

Schneider a kol. [4]. Elektronická mapa témat, která byla vyvinuta na College of Dentistry při University 

of Iowa, využívá tři katalogy cílových kompetencí: dva z nich jsou institucionální (charakteristiky 

absolventa College of Dentistry and Dental Clinics při University of Iowa; kompetence definované touto 

školou), zatímco třetí katalog vydala CODA (Commission on Dental Accreditation) a jedná se o 

celonárodní standard používaný napříč USA ve všech vzdělávacích institucích, které se zabývají výukou 

budoucích zubních lékařů [50]. 

V německy mluvících zemích se používá národní kompetenční katalog cílů učení pro zubní lékařství 

(Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Zahnmedizin, NKLZ), který je obdobou výše zmíněného 

katalogu NKLM a publikovali jej Fisher a kol. [51]. Katalog popisuje kompetence, které by měli mít 

absolventi zubního lékařství v době ukončení studia. Katalog je dostupný pouze v němčině na 

www.nklz.de. 

Problémy spojené s užíváním cílů učení ve výuce zubního lékařství popsali Bateman a kol. [52]. 

Uvádějí však, že pokud zainteresované strany pochopí důvod vzniku a zamýšlený účel cílů učení, je 

možné sepsat cíle učení tak, aby byly skutečně aplikovány a tím i efektivně využívány. Zákonným 

dohledovým orgánem nad poskytovateli stomatologické péče ve Velké Británii je General Dental Council 

(GDC). Jejím hlavním cílem je chránit bezpečnost pacientů a pečovat o důvěru veřejnosti v poskytovatele 

stomatologické péče. Kromě toho však GDC nastavuje standardy, které musí splňovat všichni britští 

poskytovatelé vzdělávání a navazující praxe pro budoucí zubní lékaře. Cíle učení uvádí GDC ve svých 

dokumentech, které byly sepsány v rámci práce na standardech pro vzdělávání (Standards for education) 

[53]. V pojetí GDC jsou cíle učení odlišné pro zubní lékaře/lékařky, dentální terapeut(k)y, dentální 

hygienist(k)y, dentální sestry, ortodontist(k)y, klinické zubní techniky a zubní techniky. Cíle učení pro 

všechny tyto kategorie jsou rozděleny do čtyř domén: klinické dovednosti, komunikace, profesionalita, a 

nakonec řídící a vůdčí dovednosti. 

Mahmoodi a kol. [54] vytvořili Catalogue of Interactive Learning Objectives of the University Clinic 

of Mainz (ILKUM), jehož hierarchická struktura je navržena v souladu s kompetenčními úrovněmi podle 

Association for Dental Education in Europe (ADEE). Plán výuky budoucích zubních lékařů a pomocného 

zubního personálu dělí ADEE do tří navazujících kompetenčních úrovní: úroveň 1 – „být obeznámen s“ 

(be familiar with) – student musí mít povědomí o základních teoretických poznatcích, nejsou však 

vyžadovány žádné praktické dovednosti; úroveň 2 – „mít znalosti o“ (have knowledge of) – kromě 

solidních teoretických znalostí jsou vyžadovány základní praktické zkušenosti a dovednosti; a konečně 

úroveň 3 – „být způsobilý k“ (be competent at) – student musí mít důkladné nejen teoretické znalosti, 

ale i praktické zkušenosti a dovednosti. 

V partnerských zemích zapojených do projektu BCIME, s výjimkou Německa a Polska, zatím 

neexistují katalogy cílů učení pro výuku zubního lékařství. Většina lékařských univerzit a fakult, které 

zajišťují výuku v oblasti zubního lékařství, však respektuje a dodržuje pravidla daná směrnicí 

2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES. Podle těchto pravidel celková doba základní odborné 

přípravy budoucích zubních lékařů zahrnuje nejméně pět let studia, což lze vyjádřit rovněž v 

odpovídajících kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 5 000 hodinách teoretické a praktické výuky na 

vysoké škole nebo pod dohledem vysoké školy. Studijní program zahrnuje: (a) základní předměty 

(chemie, fyzika, biologie), (b) medicínsko-biologické předměty a obecné medicínské předměty 

(anatomie, embryologie, histologie včetně cytologie, fyziologie, biochemie nebo fyziologická chemie, 

patologická anatomie, obecná patologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a 

http://www.nklz.de/
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epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, obecná chirurgie, všeobecné lékařství včetně pediatrie, 

otorinolaryngologie, dermatovenerologie, obecná psychologie – psychopatologie, neuropatologie, 

anesteziologie) a (c) předměty přímo související se zubním lékařstvím (protetické zubní lékařství, 

dentální materiály a vybavení, konzervativní zubní lékařství, preventivní zubní lékařství, anestezie a 

sedace, speciální chirurgie, speciální patologie, klinická praxe, dětské zubní lékařství, ortodoncie, 

parodontologie, zubní radiologie, skus a funkce čelisti, odborné organizace, etika a legislativa, sociální 

aspekty praxe zubního lékaře). Detailní sylaby těchto předmětů si vytváří každá univerzita/fakulta 

individuálně. 

Cíle učení v klinických dovednostech 

Klinické dovednosti pro absolventy lékařství v německy mluvících zemích jsou detailně popsány 

v patřičné sekci národního katalogu NKLM, konkrétně v kapitole 14b. 

Cíle učení v neurochirurgii 

V Rumunsku neexistuje žádný národní katalog cílů učení; každá univerzita si vytváří svůj vlastní 

seznam požadavků, které musí splňovat její absolventi. Níže popsané cíle učení jsou proto specifické pro 

Katedru neurochirurgie Lékařské a farmaceutické univerzity v Jasech. 

Volitelná stáž v oboru Neurochirurgie spočívá v čtyřtýdenní klinické praxi zaměřené na léčbu 

poranění a onemocnění nervového systému. Během praxe může být student(ka) vyzván(a), aby 

dojížděl(a) na danou kliniku, chirurgickou ambulanci nebo nemocniční pracoviště. Většina studentů, kteří 

si zvolí tuto stáž, je ve 3. nebo 4. ročníku studia. Po ukončení stáže není vyžadováno přezkoušení 

nabytých znalostí či dovedností. 

Medicínské znalosti 

Neurologické vyšetření 

1. Vyhodnoťte duševní stav a řeč pacienta. 

2. Vyšetřete hlavové nervy. 

3. Vyšetřete senzorické funkce. 

4. Vyšetřete motorické funkce. 

5. Vyšetřete centrální a periferní reflexy. 

6. Vyšetřete funkci mozečku a chůzi. 

Základy neurozobrazovacích metod 

1. Rozpoznejte běžné fraktury a dislokace páteře. 

2. Na počítačových snímcích rozlište krev, vzduch, tukovou tkáň, mozkomíšní mok a kostní tkáň. 

3. Rozpoznejte typické zobrazovací charakteristiky epidurálního hematomu, akutního subdurálního 

hematomu, chronického subdurálního hematomu, krvácení do mozku a subarachnoidálního 

krvácení. 

Intrakraniální hypertenze 

1. Definujte mozkový perfuzní tlak a vysvětlete, jaký je jeho význam v léčbě pacientů se zvýšeným 

intrakraniálním tlakem. 

2. Popište, jak krevní plyny, tekutinová a elektrolytová rovnováha ovlivňují intrakraniální tlak. 

3. Popište klinické projevy akutní herniace mozku, včetně souvisejících syndromů. 
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Diagnostika a léčba ischemické cévní mozkové příhody 

1. Rozpoznejte příznaky a znaky ischemie v přední a zadní cirkulaci. 

2. Rozlište RTG snímky různých typů ischemické CMP: embolický, hemodynamický a lakunární. 

3. Popište úlohy a indikace následujících možností léčby ischemické CMP: farmakoterapie, úprava 

rizikových faktorů, chirurgická léčba. 

Diagnostika a léčba netraumatických problémů s krkem a zády 

1. Definujte radikulopatii, myelopatii a syndrom kaudy (syndroma caudae equinae). 

2. Popište obecné principy léčby vyhřezlé krční ploténky, vyhřezlé bederní ploténky, nestability 

bederní páteře a bolesti v bederní páteři. 

3. Vyjmenujte nejčastěji se vyskytující extradurální, intradurální-extramedulární a intramedulární 

nádory páteře. 

Péče o pacienta 

Neurologické vyšetření 

1. Vyhodnoťte duševní stav a řeč pacienta. 

2. Vyšetřete hlavové nervy. 

3. Vyšetřete senzorické funkce. 

4. Vyšetřete motorické funkce. 

5. Vyšetřete centrální a periferní reflexy. 

6. Vyšetřete funkci mozečku a chůzi. 

Diagnostika a léčba úrazů hlavy 

1. Vyhodnoťte hloubku bezvědomí podle Glasgowské stupnice hloubky bezvědomí (Glasgow Coma 

Scale). 

2. Zahajte terapii zvýšeného intrakraniálního tlaku u pacienta s úrazem hlavy. 

3. Definujte otřes mozku, zhmoždění mozku a difuzní axonální poranění a zahajte léčbu každého z 

nich. 

4. Rozpoznejte anatomicky a radiograficky akutní subdurální a epidurální hematom a popište 

chirurgickou indikaci každého z nich. 

5. Popište zahajovací terapii penetrujícího poranění hlavy. 

6. Popište terapii chronického subdurálního hematomu. 

Diagnostika a léčba mozkových nádorů a abscesů 

1. Uveďte relativní incidenci a lokalizaci hlavních typů primárních a sekundárních nádorů mozku. 

2. Popište obvyklé klinické projevy nádorů mozku v následujících lokalizacích: mozková hemisféra, 

mozeček, mozkový kmen, hypofýza a angulus cerebellopontinus. 

3. Vyjmenujte výhody a limitace následujících diagnostických metod, které se používají v hodnocení 

mozkových nádorů: CT, MRI, MR spektroskopie, angiografie. 

4. Popište chirurgické indikace pro nejčastější benigní a maligní nádory uvedené v bodě č. 2. 

5. Popište indikace pro a rozdíly mezi radioterapií a radiochirurgií v léčbě zhoubných nádorů mozku. 

6. Vyjmenujte hlavní rozdíly v diagnostice a léčbě mozkových nádorů a abscesů. 

7. Vyjmenujte nejčastější etiologie mozkových abscesů. 

Diagnostika a léčba bolestí hlavy 
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1. Rozlište RTG snímky hlavních příčin intrakraniálního krvácení: hypertenzní krvácení do mozku, 

subarachnoidální krvácení, ruptura arteriovenózní malformace, krvácení z nádoru, koagulopatie. 

2. Použijte následující diagnostické nástroje v hodnocení akutní bolesti hlavy: CT, MRI, angiogram, 

lumbální punkce. 

3. Popište obecné léčebné strategie (chirurgie, radiochirurgie, intervenční radiologie, léčba 

vazospasmu) u intrakraniálních aneurysmat a cévních malformací. 

4. Odlište symptomatologii migrény, cluster headache, tenzních bolestí hlavy a bolestí hlavy při 

sinusitidě. 

Poranění míchy 

1. Popište princip rychlého zhodnocení pacienta s poraněním míchy. 

2. Rozpoznejte běžné poranění míchy na RTG snímku. 

3. Zahajte akutní terapii poranění míchy, vč. znehybnění, aplikace steroidů a systémových opatření. 

4. Definujte nestabilitu páteře. 

Interpersonální a komunikační dovednosti 

CÍLE: Interpersonální a komunikační dovednosti 

1. Komunikuje efektivně se všemi členy zdravotnického týmu. 

2. Dokumentace ve zdravotních záznamech je čitelná. 

3. Komunikuje přiměřeně a profesionálně jak s pacientem, tak s členy jeho rodiny. 

4. Prokazuje schopnost vypracovat a realizovat plán péče o pacienta odpovídající stávající úrovni 

dosažené praxe. 

Popis kazuistik 

1. Popište svému mentorovi kazuistiku, včetně relevantní anamnézy, neurologického vyšetření, 

nálezů ze zobrazovacích metod a plánu léčby. 

Aktivní zapojení na lůžkových odděleních 

1. Tažte se neurochirurgů na témata, která prohloubí Vaše znalosti v dané problematice. 

Profesionalita 

CÍLE: Profesionalita 

1. Vykazuje odhodlání k zajištění návaznosti péče o pacienta. 

2. Vykazuje smysl pro zodpovědnost a respekt k pacientům, jejich rodinám i zdravotnickému 

personálu. 

3. Vykazuje citlivost ke kulturním odlišnostem. 

4. Zachovává si profesionální vzhled, má upravený zevnějšek a nosí patřičný oděv. 

5. Je dochvilný, ve službě je na výzvu dostupný. 

6. Má motivaci k dalšímu učení, vykazuje patřičnou asertivitu, flexibilitu a adaptibilitu k dalšímu 

vzdělávání. 

7. Vykazuje patřičné postoje, spolupracuje a přijímá zpětnou vazbu. 

8. Představuje se spolupracovníkům, nadřízeným, pacientům apod. 

Operační sál 

1. V operačním sále se chovejte profesionálně: nevyrušujte, ale nebojte se zapojit, tzn. ptejte se, 

zkoumejte snímky, patologické a intraoperační nálezy apod. 
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2. Ukažte svůj zájem tím, že se se souhlasem Vašeho nadřízeného zapojíte do vybraných 

chirurgických případů. 

Konference 

1. Účastněte se všech naplánovaných konferencí. 

2. Nebojte se zapojit a klást otázky. 

4.10 Odhalení redundancí [a mezer] v cílech učení 

Od mapování kurikula se mj. očekává, že dokáže odhalit mezery a redundance v kurikulu, což je 

jeden z problémů „nezmapovaných“ kurikul. Uvážíme-li, že konkrétní studijní program může obsahovat i 

více než 7 000 cílů učení [12], je nasnadě, že odhalit v tak komplikované struktuře chybějící výstupy nebo 

nezamýšlená opakování je pro člověka úkol velmi obtížný, pracný a někdy dokonce nesplnitelný. 

Prvním krokem k odhalení těchto nedokonalostí je získat kvalitní přehled kurikula, což bylo popsáno 

již v kapitole 4.2. Nezbytná je rovněž správná implementace funkce vyhledávání podle klíčových slov (jak 

bylo popsáno v kapitole 4.6). Existují však i specializovaná řešení, která odhalí nedokonalosti jen pomocí 

základních funkčností. 

Například systém pro mapování kurikula Prudentia [15] využívá pětiúrovňový kompetenční rámec. 

Hierarchické vztahy jsou kontrolovány ve směru shora dolů, tzn. od nejvyšší (makro-) úrovně 

akreditačních standardů až po specifické cíle učení v jednotlivých výukových hodinách (mikroúroveň). 

Chybí-li v jakékoli úrovni vazba na nižší úroveň hierarchie, výstupy na vyšší úrovni jsou označeny 

výstražným červeným příznakem. To upozorní na mezery v implementaci požadovaných kompetencí a 

jsou tak odhaleny oblasti, které vyžadují větší pozornost a lepší uspořádání. 

V elektronické mapě témat College of Dentistry při University of Iowa mohou plánovači kurikula 

zvolit kompetence ze tří sad, přičemž tyto jsou k dispozici v rozbalovacím menu [4]. Po výběru konkrétní 

kompetence se objeví tabulka, ve které jsou v řádcích zobrazeny všechny kurzy, které se dané 

kompetence týkají, je zde uvedeno formativní nebo sumativní hodnocení a jakým způsobem se tak děje 

(sloupce tabulky) [4]. To umožňuje odhalit mezery i redundance v kurikulu. 

Bublinový graf může pomoci při vizualizaci toho, zda je konkrétní cíl učení součástí kurikula napříč 

semestry (pak je v grafu přítomen odpovídající kruh) – a pokud ano, v jaké intenzitě (o tom vypovídá 

velikost kruhu); takový přístup zvolili např. Fritze a kol. [7]. Tento formát lze použít i ke znázornění 

hodnoticího profilu (přítomnost a intenzita hodnocení dosažených cílů učení). Prostřednictvím tohoto 

zobrazení lze mezery odhalit jednoduše – jedná se o místa, kde chybí odpovídající kruhy. 

Cottrell et al. [18] doporučují, aby napříč kurikulem byla vytvořena vlákna. Pod pojmem vlákno se v 

tomto případě rozumějí „důležité oblasti obsahu, které by měly být prosazovány napříč kurikulem a 

sloužily tak k prospěchu studentů“. Jako konkrétní příklady uvedli autoři radiologii a ultrazvuk, orální 

zdraví a nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči. Podle této studie by tato vlákna měli spravovat tzv. 

thread directors, kteří při procesu implementace vlákna odhalí mezery i redundance. 

Různé vizualizace při mapování kurikula, které představili Vaitsis a kol. [21] pamatují i na případy 

výstupů z učení, které nejsou nikam přiřazeny. Je tak zaručeno, že i když určité prvky nejsou vázány na 

žádný jiný prvek v grafu, stále jsou viditelné, aby nebyly vynechány z analýzy. Přitom jsou automaticky 

zařazeny do jedné z následujících sekcí: (a) výstupy z učení nezahrnuté do výuky, (b) výstupy z učení 
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nezahrnuté do písemných zkoušek, (c) výstupy z učení zahrnuté do zkoušek, avšak nezahrnuté do výuky. 

Nízké bodové ohodnocení v hodnoticích vahách grafu vypovídá o tématech, ve kterých mají studenti 

špatné výsledky, a je tedy potřeba jejich pozici v kurikulu posílit (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Vizualizace analýzy mezer v kurikulu ve studii Vaitsise a kol. Zdroj: [21]. Licence: CC-BY 4.0. 

4.11 Kompatibilita vzdělávání založená na cílech z učení 

Vzdělávání založené na výstupech klade důraz na koncový produkt [55]. V případě medicíny jsou to 

vlastnosti kvalitně vzdělaných lékařů. Steketee popsal svůj systém pro mapování kurikula následovně: 

Prudentia je založená na výstupech, což znamená, že „výroky na každé úrovni definují, čeho studenti 

dosáhnou na konci daného časového období“ [15]. 

Úlohou softwaru pro mapování kurikula ve vzdělávacím procesu založeném na výstupech je ukázat, 

do jaké míry jsou požadované výstupy zahrnuty v kurikulu. S tímto přístupem jsou kompatibilní systémy 

pro mapování kurikula LOOOP a MERLIN, neboť oba jsou založeny na NKLM, tzn. široce akceptovaném 

kompetenčním katalogu cílů učení. V systému LOOOP [5] jsou cíle učení vizualizovány podle příslušné 

kategorie Andersonovy tabulky o 24 polích [27] a podle odpovídajících rolí „Reporter / Interpreter / 

Manager / Educator“ (RIME) [56]. Vaitsis a kol. ve své vizualizaci výstupů z učení definovaných Swedish 

Higher Education Authority využívají jako referenční kompetenční rámec výstupy z učení v 

pregraduálním studiu lékařství [21]. Systém pro mapování kurikula CLUE je založen na kompetenčních 

rámcích britské General Medical Council (CMG) a rovněž britské Accreditation Council for Graduate 

Medical Education (ACGME) [3], zatímco Schneider a kol. používají standardy americké Commission on 

Dental Accreditation (CODA) [4], a Prudentia se odkazuje na AMC Student Outcomes for Australia and 

New Zealand [15]. 

Dalším způsobem, jak usnadnit kompatibilitu vzdělávání založeného na výstupech v softwaru pro 

mapování kurikula, je používat strukturované záznamy nově zadávaných cílů učení. V systému OPTIMED 

je toho dosaženo tím, že uživatel může vybírat pro jednotlivé výroky z předdefinovaného seznamu 

akčních sloves, který je v souladu s doporučeným slovníkem Bloomovy taxonomie [13]. Ještě těžší je 

dosáhnout kompatibility výuky založené na výstupech napříč Evropou. Projekt MEDCIN [58] 

(http://www.medcin-project.eu) se zaměřuje na datové standardy související s kurikulem v reálných 

procesech vzdělávání lékařů a dalších zdravotníků. V rámci MEDCIN byla vyvinuta jednotná platforma, 

http://www.medcin-project.eu/


   

34              

která podporuje široce rozšířené technické standardy (garantované konsorciem MedBiquitous, tzn. 

vedoucí organizací ve vývoji a prosazování technologických standardů ve zdravotnických profesích), a je 

plně v souladu s prokázaným teoretickým pozatím (řada dohod založených na výstupech, které byly 

sjednány v rámci tzv. Boloňského procesu). Platforma MEDCIN nabízí účinné on-line nástroje pro import 

kurikula v souladu s dohodnutými standardy, přehled a srovnání kurikula s využitím následujících 

vlastností: souhrnný report, kontext stavebních bloků, vyhledávání podle klíčových slov a pokročilá 

analýza textu. 

 

Obr. 7 Dendrogram analýzy založené na vyhledávání klíčových slov, zde znázorňující podobnosti mezi 
konkrétními lekcemi kurzu Pediatrie – SRZ (státní rigorózní zkouška), který je vyučován na 

Masarykově univerzitě. 

4.12 Komplexní reporting založený na dostupných stavebních blocích 

kurikula 

Analýza medicínského kurikula je nevyhnutelně komplexní proces, což je dáno nutností zvažovat 

velký počet prvků a jejich vysoký stupeň vzájemné propojenosti. Z toho důvodu neustále roste poptávka 

po dynamických systémech, které by dokázaly správu kurikula zjednodušit a zefektivnit, a to na různých 

úrovních [32]. Složitost počítačových analýz by však neměla vést k tomu, že jejich výsledek bude 

nesnadno použitelný. Podle Hardena by dvěma významnými atributy jakékoli mapy kurikula měly být 

komunikovatelnost a transparentnost [24]. Přesto však hrozí riziko, že těžkopádné uživatelské rozhraní 

odradí potenciální uživatele od mapování kurikula. Nebezpečí spočívá v tom, že špatně navržené nebo 

informacemi přetékající reporty podají o kurikulu velmi nejasný obraz. Příliš mnoho prvků může zastínit 

původně zamýšlený pohled analyzovaných aspektů kurikula [6]. 

Spreckelsen a kol. doporučují, aby do procesu vývoje softwaru pro mapování kurikula byly zavedeny 

formativní studie použitelnosti [2]. Navrhli sedm hypotetických scénářů (tzv. user stories), kdy testovací 

uživatelé měli zastávat funkce studentů a učitelů medicíny. Počet osob testujících použitelnost nemusí 

být vysoký: 5–8 osob by mělo dostačovat. Malá skupina testujících v této studii poskytla cenné 

komentáře, které nasměrovaly další vývoj softwarového nástroje. V souladu s tímto považují Schneider a 

kol. zlepšování použitelnosti za další krok ve vývoji jejich systému [4]. 

Další věcí, která komplikuje užívání softwaru pro mapování kurikula, je těžkopádný proces zadávání 

dat. V průzkumu, který uskutečnil Willett, byly jako nejčastější obtíž v procesu mapování kurikula 

zmiňovány vysoké nároky na lidské zdroje [26]. Fritze a kol. [7] doporučují, aby tento problém byl řešen 
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snížením počtu mapovacích kritérií (např. omezením počtu implementovaných Hardenových oken [24]). 

Cottrell a kol. doporučují, aby jako motivační faktor byla začleněna vizuální informace o postupu práce. 

Zaměstnanci fakulty ocenili možnost, že v průběhu času se mohli průběžně dívat, jak proces mapování 

kurikula postupuje a čeho již bylo dosaženo [18]. 

V neposlední řadě je doporučováno nastavit proces reportingu tak, aby byl prováděn 

poloautomaticky. Například Al-Eyd a kol. generují předvyplněné šablony pro jednotlivá mapování (Obr. 

8). čímž mapovačům ušetří velké množství času, který by jinak strávili zbytečným zadáváním dat [6]. 

 

Obr. 8 Jedním způsobem snižování složitosti správy kurikula je generování šablon pro zadávání dat, 
v nichž je část obsahu předvyplněna (zvýrazněno žlutě). Zdroj: [6]. Licence: CC-BY 4.0. 

V systému MERLIN je snížení objemu dat dosaženo tím, že výuka na subkompetenční úrovni je 

charakterizována zaškrtnutím cílů učení, které jsou vyučovány, místo toho, aby byly vybírány z dlouhého 

rozbalovacího seznamu nebo dokonce ručně vpisovány [7]. 

4.13 Podrobný manuál pro implementaci požadovaných změn 

Při procházení shromážděné literatury týkající se softwaru pro mapování kurikula jsme věnovali 

pozornost rovněž použitému modelu softwarového inženýrství. 

Někteří vývojáři použili vodopádový model (waterfall model) s jasně definovanými navazujícími 

fázemi. Fritze a kol. [7] uskutečnili implementaci systému MERLIN v sedmi krocích: (1) analýza potřeb, 

(2) identifikace společných klíčových komponent pro mapování a jejich struktur, (3) modelování 

architektury databáze, (4) programování, (5) hodnocení proveditelnosti, (6), implementace, (7) adaptace 

databáze. Balzer a kol. popsal 9-letý proces vývoje, implementace a evaluace jejich systému pro 
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mapování kurikula LOOOP, který sestával ze tří fází: (1) analýza potřeb a vývoj, (2) analýza efektů 

implementace, (3) vyhodnocení statistik stávajícího užití [5]. 

V jiných systémech byly využity dynamické metody softwarového inženýrství. Například Steketee 

[15] informoval o využití agilního přístupu při vývoji systému pro mapování kurikula (iterativní proces 

plánování, výstavby a testování oproti požadavkům). S využitím metodiky extrémního programování 

(extreme programming), tzn. populárního agilního přístupu, byl implementován systém OPTIMED [12]. 

Canning a kol. [3] charakterizují proces vývoje nástroje pro mapování kurikula CLUE jako přístup 

založený na návrzích (design-based approach). V tomto pojetí zainteresované strany poskytují 

pravidelnou zpětnou vazbu ve smyslu, jakým způsobem byla data v kurikulu vizualizována a jaká 

funkčnost byla k nástroji přidána. Iterativní proces vývoje měl tři hlavní milníky: (1) funkční prototyp, (2) 

prototyp uživatelského rozhraní, (3) finální iterace. 

Jak již bylo zdůrazněno v kapitole 4.12, fáze hodnocení použitelnosti i získání zpětné vazby od 

uživatelů jsou významné kroky, které by při vývoji softwaru pro mapování kurikula neměly být 

opomenuty [2,4]. 

4.14 Jsou tato doporučení přijatelná i pro kurikula v jiných než medicínských 

oborech? 

Je zajímavé uvážit, zda by doporučení z této zprávy mohla být zobecněna i na jiné než lékařské 

disciplíny. V tomto ohledu je poučná studie Rawleho a kol. [57]. Na základě systematické přehledové 

studie, ale i z místních diskusí mezi několika katedrami na University of Toronto Mississauga (včetně 

fakult biologie, geografie nebo jazykových věd), autoři poukázali na to, že napříč disciplínami existuje do 

značné míry shoda v požadavcích. Týkalo se to jak procesu implementace kurikula, tak vizualizačních 

metod. Například startovním bodem v procesu mapování kurikula jsou často tabulky v Excelu 

s obarvenými sloupci, a teprve později bývají rozšířeny v sofistikovanější prezentace. Postupně se vyvíjejí 

i způsoby, jak umožnit fakultám i studentům on-line prohlížení obsahu kurikula. Společným problémem 

je to, že snaha fakult zapojit se do procesu mapování kurikula je často komplikována specifickým 

pedagogickým žargonem; i to je však významné poučení pro návrh uživatelských rozhraní. Autoři této 

studie zpozorovali i to, že některé fakulty (dokonce i tak vzdálené od výuky lékařství, jako je výuka 

geografie či věd o životním prostředí) potřebují zmapovat své kurikulum, aby dostály požadavkům 

národních akreditačních procesů, což s sebou nese užívání společných katalogů cílů učení, podobně jako 

je tomu ve výuce lékařských oborů. 

Ellaway a kol. konstatují, že ačkoli standard MedBiquitous Curriculum Inventory byl vyvinut pro 

účely vzdělávání v lékařských oborech, a ačkoli za ním stáli ti, kdo sehrávají významnou roli ve vzdělávání 

lékařů, měl by v principu fungovat i v kurikulu jiných zdravotnických oborů a alespoň hypoteticky i 

v jakémkoli jiném typu kurikula [25]. 

Aldrich považuje mapování kurikula za prostředek pro překračování hranic mezi tradičními 

akademickými discplínami. Moderní a aktivní oblasti studia se často nacházejí na pomezí několika 

disciplín (např. biomatematika, bioinformatika, medicínská informatika) a je zapotřebí iniciativ, které by 

kurikula tohoto typu integrovala [20]. Projektová platforma BCIME by tuto funkci mohla zastat. 
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5. Diskuse 

V tomto intelektuálním výstupu představujeme sadu nejnovějších doporučení pro vývoj softwaru 

pro mapování kurikula. Moderní informační systémy jsou on-line, podporují hierarchii různých 

uživatelských rolí s poskytují komplexní a interaktivní přehled kurikula s různými formami zobrazení, jako 

jsou např. barevné tabulky, sítě, bublinové grafy apod. Je zcela zásadní, aby nástroj pro mapování 

kurikula byl vybaven snadným přístupem ke kompetenčním rámcům relevantním pro danou instituci. To 

zahrnuje mj. podporu pro národní katalogy výukových objektů, ale může obsahovat také výstupy z učení 

na úrovni instituce nebo specializované kompetence vybraných lékařských oborů. V mnoha případech 

analyzovaných systémů byly tyto katalogy uspořádány hierarchicky podle rostoucí granularity a 

umožňovaly různé úrovně analýz. Inteligentní funkcionalitu pro prohledávání volného textu umožňují 

kontrolované slovníky, jako je např. tezaurus MeSH. Uživatelské rozhraní IT systému musí být snadno 

použitelné, avšak zároveň dostatečně výkonné, aby zainteresovaným osobám usnadňovalo jejich úsilí o 

popis a analýzu kurikula. Z tohoto důvodu je důležité dokončit testy použitelnosti a nabídnout 

autokompletaci jednoduchých úkolů. Má-li být systém široce akceptován, musí být přizpůsoben na míru 

konkrétním potřebám cílového prostředí. Zároveň je nutné umožnit export dat pro účely reportingu, a 

to v některém ze standardních formátů, jako je např. MedBiquitous Curriculum Inventory. Nástroj pro 

mapování kurikula musí být také otevřen integraci s jinými prvky univerzitního informačního systému, 

jako jsou např. systémy pro správu výuky (LMS), služby pro sestavování rozvrhu nebo terminologické 

servery.  

Na Obr. 9. jsou v přehledu graficky znázorněny identifikované vlastnosti, které by měl mít nástroj 

pro mapování kurikula. 

 

Obr. 9 Myšlenková mapa vlastností, které by měly být zvažovány při implementaci systému pro 
mapování kurikula 
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Silnou stránkou naší zprávy o intelektuálním výstupu je systematický přístup k prohledávání 

literatury, který v kombinaci s technickou i lékařskou odborností projektových partnerů poskytl 

komplexní pohled na nejmodernější způsoby inovace kurikula pomocí počítače, a to v oblasti výuky 

lékařských a zdravotnických studijních oborů. Zpráva je strukturovaná a podává výčet nejvýznamnějších 

vlastností, které by měly být implementovány v systémech pro mapování kurikula; tyto vlastnosti jsou 

odvozeny z analýzy potřeb, která našim doporučením dodává důvěryhodnost. Význam zprávy spočívá 

v poskytnutí tzv. toolkitu ověřených řešení, která byla buď popsána v literatuře, nebo byla odvozena 

z vlastních zkušeností a mohou být – v závislosti na potřebách konkrétní instituce – aplikována na 

vybrané kroky v procesu vývoje softwaru. 

Zpráva je limitována relativně úzkým časovým obdobím, neboť zahrnuje pouze literaturu 

publikovanou v posledních pěti letech, a zaměřením na jedinou výzkumnou databázi. To však bylo 

plánováno od začátku s přihlédnutím k času vymezenému na řešení projektu. Stojí za to rovněž 

zdůraznit, že mezi zahrnutými studiemi byly systematické přehledy [32,57] a studie založené na 

rozsáhlých přehledech [12], které zahrnovaly doporučení odvozené z široké škály publikovaných studií. 

Dále jsme manuálně přidali pět významných článků, které jsme nalezli ručním prohledáváním seznamů 

literatury odkazovaných na konci vyhledaných článků. 

Náš přehled se zaměřoval na aspekty, které přímo souvisejí s vývojem technických vlastností 

softwaru pro mapování kurikula. Diskusi témat, které se vztahují k řízení lidských zdrojů v procesu 

inovace kurikula, jsme do našeho přehledu nezahrnovali. Například Lammerding-Koeppel a kol. 

podtrhují, že je nutné mít patřičně vyškolený personál a že je potřeba zřídit efektivní komunikační 

kanály, do kterých budou zapojeni i členové vedení fakulty, má-li se iniciativa pro mapování kurikula 

setkat s úspěchem [23]. Důležité je nejen vyvíjet nové vlastnosti systému pro mapování kurikula, ale také 

zvažovat, jak v tomto ohledu školit personál, jak usnadňovat komunikaci a jak by tyto aspekty mohly být 

podporovány ve vyvíjeném systému. 

Dále je třeba uvést, že tato zpráva nepokrývá metodiku vývoje kurikula per se. Například Komenda 

a kol. popisují čtyřfázový model pro plánování inovací kurikula v kontextu užití systému OPTIMED [13]. 

Navzdory důležitosti tohoto tématu jej pokládáme za natolik široké a převážně nezávislé na použité 

technologii, že je mimo rámec možností této zprávy. 

Ke zvážení je i otázka, na kterou dostupná literatura nedává jasnou odpověď, a to je požadovaná 

úroveň granularity zmapovaných prvků modelových kurikul. Analyzované studie vykazují v tomto 

aspektu značnou různorodost. Nalezené studie však mají některé společné aspekty, jako je zejm. 

vícestupňová hierarchie vykazující přechod z vysokých úrovní (tzn. obecné popisy) k jemným detailům 

kurikula. Prvky prezentované v takových hierarchiích jsou především kompetence, v rozsahu několika 

položek na institucionální úrovni až po tisíce detailních cílů učení na úrovni jednotlivých výukových 

hodin. V následujících úrovních jsou používány odlišné kontrolované slovníky. Hierarchické struktury 

popisují rovněž organizaci výuky a hodnocení, od několika studijních bloků (disciplín), z nichž se skládá 

celé kurikulum, až po úroveň jednotlivých položek v otázkách s více odpověďmi (multiple-choice tests). 

Detailní popisy jednotlivých položek umožňují implementovat efektivní funkci prohledávání celého 

kurikula a kvalitní reporting; zároveň to však znamená velké množství vynaloženého úsilí v zadávání a 

správě dat, které může snadno přesáhnout časové i personální možnosti, které má daná instituce k 

dispozici. 
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Jedinečným aspektem našeho projektu je jeho mezinárodní působnost. Většina systémů v našem 

přehledu představuje řešení na úrovni jedné země – např. LOOOP a MERLIN v Německu, CurrMIT 

v Severní Americe nebo Entrada v Kanadě. Řešení, která projekt BCIME nabídne, budou prostupovat 

hranicemi několika evropských zemí, z nichž každá má své specifické požadavky. V oblasti vývoje 

softwaru pro mapování kurikula je podpora mnoha kompetenčních rámců, lokalizace uživatelského 

rozhraní do různých jazyků a nasazení systému k užití v různých institucích vyššího vzdělávání v mnoha 

ohledech průkopnickou prací. 

Ačkoli projektoví partneři BCIME jsou kmenovými zaměstnanci lékařských fakult, máme solidní 

technické zázemí. Naše know-how, co se týče zkušeností a analýz dostupné literatury, nás přivedlo k 

závěru, že poznatky, ke kterým jsme dospěli při práci na nových vlastnostech nástroje pro mapování 

kurikula, lze zobecnit (jen s nepatrými modifikacemi) i na jiné obory než lékařské a zdravotnické. 

6. Závěry 

Cílem tohoto intelektuálního výstupu bylo shromáždit sadu doporučení a osvědčených postupů 

týkajících se vývoje softwarové platformy pro inovaci a mapování kurikula. Systematický přehled 

literatury publikované během posledních pěti let, doplněný o zkušenosti pěti projektových partnerů, 

poskytl komplexní přehled toho, co a jak je dnes implementováno v softwarech pro mapování kurikula. 

Doporučení jsou strukturována podle klíčových charakteristik zmíněných v analýze potřeb v prvním 

intelektuálním výstupu (IO1), jsou snadno použitelná a krok za krokem mohou informovat a inspirovat 

všechny, kdo pracují buď na zavedení nového elektronického systému pro mapování kurikula, nebo na 

rozšíření funkčnosti stávajícího systému. 
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