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1. Ciele 

V súlade so zámerom projektu BCIME sme štruktúrovali túto správu o intelektuálnom výstupe (IO) 

tak, aby “pokryla súbor odporúčaní a osvedčených postupov na zlepšenie platformy pre správu 

učebných osnov lekárskych a zdravotníckych programov, ako aj pre optimalizáciu inovácií učebných 

osnov a procesov mapovania.” Naše aktivity boli zamerané na použitie intelektuálnych výstupov IO1, 

ktoré by v kombinácii s odbornými znalosťami z partnerských inštitúcií mali viesť k vysokokvalitnému 

metodickému materiálu prispôsobenému potrebám medicínskeho vzdelávania, ale potenciálne 

použiteľnému aj pre učebné osnovy v iných disciplínach. 

2. Úvod 

Na základe analýzy špecifických potrieb vykonanej na fakultách projektových partnerov (IO1), 

uskutočnenej v období od septembra do decembra 2018, bol sformulovaný súbor dvanástich kľúčových 

charakteristík, ktoré je potrebné implementovať do platformy správy učebných osnov [1]. 

Stanovené kľúčové charakteristiky sú: 

1. Dostupné online 

2. Vizuálny prehľad učebných osnov 

3. Integrácia rôznych používateľských rolí 

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

5. Vizuálne vzťahy medzi rôznymi zložkami učebných osnov 

6. Možnosti vyhľadávania podľa kľúčových slov 

7. Integrácia medzinárodných odporúčaní 

8. Možnosť modifikovať správy a výstupy podľa inštitucionálnych požiadaviek 

9. Hodnotenie vzdelávacích cieľov 

10. Identifikácia redundancií v cieľoch vzdelávania 

11. Kompatibilita vzdelávania založená na výsledkoch 

12. Komplexné reportovanie založené na dostupných stavebných blokoch učebných osnov 

 

Týchto dvanásť kľúčových charakteristík bolo vybraných ako vzorový rámec k vytvoreniu štruktúry 

odporúčaní a osvedčených postupov na vylepšenie platformy pre manažment učebných osnov 

lekárskych a zdravotníckych odborov. Navyše, tieto body dopĺňame o dva ďalšie: 13. podrobné 

odporúčania pre proces ako implementovať zmeny a 14. úvaha o zovšeobecnení výsledkov na iné 

disciplíny. 

3. Metódy 

V tejto správe sú uvedené dva hlavné zdroje odporúčaní. Na jednej strane sme využili skúsenosti, 

ktoré získali partneri projektu pri správe svojich učebných osnov. Na druhej strane, boli tieto skúsenosti 



   

             3 

rozšírené o poznatky, ktoré sme získali štúdiom literatúry zaoberajúcej sa návrhom softvéru pre správu 

a mapovanie učebných osnov, ktorá bola publikovaná v období posledných piatich rokov. 

3.1 Osvedčené postupy a potreby partnerov projektu 

Projektoví partneri boli požiadaní, aby zvážili čo by z ich predchádzajúcich skúseností, 

medzinárodných štandardov alebo národných predpisov mohlo byť zaujímavé pre vývoj systému 

mapovania učebných osnov. Zahrnuté sú predchádzajúce úspešné postupy, ktoré viedli k získaniu 

funkčných učebných osnov (aj keď boli iba v papierovej alebo poloautomatickej forme), národné 

predpisy (ako rámce a katalógy národných vzdelávacích cieľov), medzinárodné katalógy vzdelávacích 

cieľov pre relevantné projektové disciplíny a softvérové riešenia, ktoré sú lokálne používané, ale mohli 

by prispieť k vytvoreniu univerzálnejšieho softvérového riešenia v rámci projektu BCIME. 

3.2 Prehľad literatúry o osvedčených postupoch pri návrhu softvéru pre 

správu učebných osnov 

Keďže mnohí z partnerov projektu sú nováčikovia v oblasti elektronickej správy a mapovania 

učebných osnov, hľadali sme taktiež najnovšie publikované práce a literatúru o osvedčených postupoch 

a ponaučenia v nich. 

Kritéria pre zaradenie boli: 

● Opisné štúdie prezentujúce 

○ počítačové nástroje alebo webové platformy pre mapovanie učebných osnov 

○ algoritmy, metódy vizualizácie, rámce a modely počítačom riadeného mapovania 

učebných osnov 

● Štúdie zaoberajúce sa návrhom, analýzou alebo mapovaním učebných osnov, ak je opis 

softvérových nástrojov určených pre tento účel zdôraznený v abstrakte 

● Systematické prehľady metód návrhu učebných osnov, ktoré pokrývajú softvérové nástroje na 

mapovanie a inováciu učebných osnov 

 

Kritéria pre vylúčenie boli: 

● Štúdie opisujúce 

○ návrh alebo štruktúru učebných osnov, ak v abstrakte nebola spomenutá softvérová 

podpora 

○ modely pre návrh učebných osnov 

○ vývoj individuálnych kurzov alebo vzdelávacích zdrojov 

○ vývoj online učebných osnov (učebné osnovy programov, ktoré sú vyučované online) 

○ výsledky (medzi-) národných prieskumov (dotazníkov) o implementácii špecifických 

vzdelávacích cieľoch v učebných osnovách 

○ pohľady študentov na učebné osnovy 

○ návrh učebných osnov v pred univerzitnom vzdelávaní 

○ komunikačný softvér používaný pri spolupráci na vývoji učebných osnov (napr. Tumblr) 

● Posúdenie potrieb pre reformu učebných osnov 
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● Systematické prehľady porovnávajúce rozdiely v učebných osnovách ak porovnanie bolo 

vykonané manuálne a neobsahovalo špecializovaný softvér pre mapovanie učebných osnov 

(napr. ultrazvuk v medicínskych učebných osnovách) 

● Hodnotenie programov, kurzov alebo e-learningových zdrojov 

● Abstrakty z konferencií, listy editorom, komentáre 

Na základe literatúry k tejto téme zhromaždenej pred vykonaním tohoto prehľadu a našich 

skúseností, sme vytvorili zoznam hľadaných kľúčových termínov. Zatriedili sme ich do 

metodických/pedagogických a technických kľúčových slov (Tab. 1). 

Tab. 1 Metodické/pedagogické a technické kľúčové slová použité pri prehľadávaní literatúry 

Metodické/pedagogické kľúčové slová Technické kľúčové slová 

● 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 bola literatúra zahrnutá do prehľadu, jej abstrakt musel obsahovať tak metodické/pedagogické 

ako aj technické kľúčové slová. Navyše, ručne sme prehľadali zoznamy literatúry všetkých tu zahrnutých 

štúdií. 

Rozsah prehľadu literatúry sme sa rozhodli obmedziť na obdobie posledných 5 rokov a to od 1. 

januára 2013 do súčasnosti, aby sme udržali pracovnú záťaž v časovom limite vyhradenom pre tento 

intelektuálny výstup. Štandardy pre systematické prehľady zvyčajne odporúčajú vyhľadávať vo viacerých 

informačných zdrojoch. Vzhľadom na časové obmedzenie vyhradené na túto úlohu v rozpočte projektu, 

zamerali sme sa na referenčnú databázu PubMed/Medline, priznávajúc toto obmedzenie štúdie. 

Detail použitého dotazu v syntaxi PubMed/Medline je uvedený v Tab. 2. 

Tab. 2 PubMed/Medline dotaz na inováciu softvéru pre mapovanie učebných osnov 

((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-
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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]) 

Dotaz bol naposledy aktualizovaný 10. marca 2019. Vývojový diagram PRISMA štúdie je uvedený na 

Obr. 1. 

 

Obr. 1 Vývojový diagram PRISMA štúdie pre prehľadávanie literatúry 

Výsledkom vyhľadávania bolo 291 abstraktov. Tieto abstrakty boli nahrané do Mendeley softvéru 

pre správu referencií, zobrazené, a ak boli splnené vstupné kritériá boli analyzované projektovým 

konzorciom. Výsledkom tohoto procesu bolo stiahnutie 25 plno-textových štúdií. Po detailnej kontrole 

sme vyradili ďalšie štyri štúdie, ktoré priamo nesúviseli s cieľmi nášho dotazu (napr. zaoberali sa 

repozitármi opakovane použiteľných vzdelávacích objektov alebo boli zamerané na prehľad učebných 

osnov konkrétnych medicínskych disciplín). Prostredníctvom manuálneho vyhľadávania referencií sme 

do výberu zahrnuli ďalších päť štúdií. Výsledný zoznam recenzovaných dokumentov zahŕňal 21 štúdií. 

Nakoniec sme detailne analyzovali výsledné zozbierané štúdie a hľadali sme v nich informácie 

a poznatky, ktoré by mohli byť nápomocné pri vývoji vyššie spomenutých dvanástich špecifických 

kľúčových charakteristík a dvoch špeciálnych tém. 

4. Výsledky 

4.1 Dostupné online 

Na základe výsledkov nášho vyhľadávania, sme boli schopní nájsť nasledujúce elektronické systémy 

pre správu a mapovanie elektronických učebných osnov, o ktorých sa uvádza, že sú aktívne používané 

v posledných 5 rokoch (uvedené v abecednom poradí v Tab. 3). 
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Tab. 3 Systémy pre správu a mapovanie učebných osnov používané v posledných 5 rokoch 

Názov Popis Ref. 

ACLO-Web Systém pre tímovú tvorbu a správu vzdelávacích cieľov, ktorý je 
vyvinutých na RWTH Aachen (Nemecko) požívajúci sémantické webové 
technológie. Systém je založený na platforme MediaWiki a umožňuje 
pridávanie vzdelávacích cieľov pre všetky kurzy v učebných osnovách. 
ACLO CM je modul na kontrolou konzistencie učebných osnov. 

[2] 

CLUE 
(LKCMedicine 
Curriculum 
Explorer) 

Na mieru vyvinutý systém mapovania učebných osnov na LKC School of 
Medicine v Singapure. Je založený na informáciách zozbieraných v 
dátovom úložisku z viacerých zdrojov. 

[3] 

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

Lokálne vyvinutý systém na riešenie potrieb mapovania učebných osnov 
Univerzity of Iowe College of Dentistry. Nie sú dostupné žiadne 
informácie o tom, či bol systém použitý v inom prostrední alebo či je 
stále k dispozícii. 

[4] 

LOOOP “Learning Opportunities, Objectives and Outcome Platform” (LOOOP). 
Systém vyvinutý počas deviatich rokov v Charité - Universitätsmedizin 
Berlin hospital [5]. V súčasnej dobe sa používa na viacerých nemeckých 
lekárskych fakultách a ako nástroj na ďalší vývoj NKLM. 
 
https://looop.charite.de/en/ 

[5] 

medtrics Proprietárny produkt implementovaný komerčnou spoločnosťou. Uvádza 
sa, že sa používa na California University of Science & Medicine [6]. 
 
https://www.medtricslab.com 

[6] 

MERLIN Spoločný projekt niekoľkých nemeckých univerzít pod vedením 
University of Tübingen. Šesť fakúlt ukončilo pomocou tohto nástroja 
mapovanie celého učebného plánu. Celkovo ho používa 14 fakúlt. V 
nástroji je implementovaných niekoľko vizuálnych analytických 
prezentácií a je prepojený s národným katalógom kompetencií (NKLM). 
 
http://www.merlin-bw.de 

[7–9] 
 

OPTIMED 
(OPTImized 
MEDical 
education) 

Modulárny systém mapovania učebných osnov vyvinutý na Masarykovej 
univerzite v Brne v Českej republike. Pozostáva zo štyroch zložiek: a) 
register výsledkov vzdelávania; b) register vzdelávacích jednotiek; c) 
prehľadávač učebných osnov; d) modul pre reporty a export. 
 
http://opti.med.muni.cz/en 

[10–14] 
 

Prudentia Systém mapovania učebných osnov vyvinutý na Univerzite v Notre Dame 
v Austrálii. 
 
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia 

[15] 
 

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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Ďalšie systémy uvádzané v recenzovaných štúdiách podľa názvu, ktoré však nie sú podrobne 

popísané sú: CMaps [16], eMed [17], Entrada [18,19], E*Value [18], Illios [15], One45 [18], Rubicon Atlas 

[15], SOLE [18]. 

Všetky popísané systémy boli implementované pomocou webových technológií a navrhnuté na 

prevádzku cez webové prehliadače. Nie je to prekvapujúce, keďže webové grafické používateľské 

rozhrania sú ľahko akceptované používateľmi. Napríklad, autori systému LOOOP zverejnili, že ich 

produkt používa viac ako 95% študentov ich inštitúcie, t.j. číslo, ktoré je lepšie, než predpokladali 

vývojári [5]. 

Systémy mapovania učebných osnov boli implementované pomocou rozdielnych špecifických 

technológií, ktoré sú len zriedkavo uvádzané v správach. Fritze et al. [7] implementovali ich platformu 

MERLIN na PHP/MariaDB technológii. Ako softvérovú knižnicu pre vizuálne analytické grafy použili 

jpGraph. Komenda et al. vyvinuli OPTIMED systém používajúci PHP/PostgreSQL [13]. Grafické 

znázornenia sa zobrazovali pomocou D3.js a NVD3 knižníc [10]. Spreckelsen et al. vyvinul ich systém na 

základe platformy MediaWiki a semantických webových technológiách (RDF, OWL, SPARQL) [2]. 

Aldrich [20] zozbieral údaje učebných osnov z univerzitnej webovej stránky s použitím scriptov 

jazyka Python a potom ich prezentoval ako sieť požadovaných učebných osnov, pričom využil knižnicu 

NetworkX. Vaitsis et al. [21] prezentoval vizualizácie učebných osnov pre analytické účely a použil 

softvér Cytoscape. Tieto prezentácie boli vytvorené len pre tento účel ako prototypy a neboli súčasťou 

softvérového systému mapovania učebných osnov v bežnom používaní administráciou, učiteľmi alebo 

študentmi. Komenda et al. [12] aplikoval grafický editor (yEd Graph Editor), aby prezentoval pokrytie a 

spojenia medzi dekriptormi z MeSH slovníka a mapou učebných osnov na Masarykovej Univerzite. Tento 

výskumný tím tiež použil štatistický balíček R na hlbšie analýzy mapy učebných osnov vrátane analýzy 

sociálnej siete a detekcie podobností založenej na získavania textu (text-mining) [11,14]. 

Napriek všetkým výhodám webovej prezentácie, niektoré systémy si stále ponechávajú možnosť 

tradičného výtlačku. Napríklad v systéme MERLIN je export obsahu do PDF (napr. rozvrhy) stále 

používaný mnohými študentmi a považovaný za dôležitú súčasť používateľského prostredia [7]. 

Analýza literatúry potvrdila náš zámer, že navrhnutý systéme má byť dostupný online a poskytla 

viacero vizuálnych príkladov ako navrhnúť webové používateľské rozhranie. 

4.2 Vizuálny prehľad učebných osnov 

Prirodzený vývoj elektronických systémov mapovania učebných osnov často začína predstavou 

prezentovať učebné osnovy v tabuľkovej forme pomocou obľúbených kancelárskych nástrojov ako 

Microsoft Excel, Word alebo Access. Hoci statické textové dokumenty alebo tabuľky sú neskôr často 

nahrádzané komplexnejšími prezentačnými formami, prvá generácia máp učebných osnov podáva 

uspokojivý prehľad o učebných osnovách, vizuálne zvýrazňuje priority a preto stojí za pozornosť. 

Dobrým príkladom vyššie uvedeného prístupu je mapa učebných osnov používaná na British 

Columbia University, Alberta v Kanade [19]. Jarvis-Selinger & Hubinette prezentujú v ich štúdii proces 

obnovy učebných osnov implementovaný s použitím hárkov Microsoft Excel nazývaných “The Matrix” 

s hypertextovými odkazmi na dokumenty Microsoft Word nazývané “virtuálne knihy kurzov” 

poskytujúce viac podrobností o jednotlivých týždňoch v učebných osnovách. 
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Hárok “The Matrix” prezentuje v stĺpcoch tabuľky: Systémy (hlavné biomedicínske systémy, napr.: 

kardiovaskulárny, tráviaci, vylučovací); Témy (napr.: lekárske vedy (napr. anatómia a embryológia); 

Liečba (napr.: konzultácia); Starostlivosť o pacientov (napr.: e-zdravotníctvo a informatika)) a Klinické 

skúsenosti. Riadky tabuľky “The Metrix” formujú týždne programu/špecifické témy alebo prezentáciu 

pacienta (napr.: hypertenzia, nález v prsníku). Bunky prezentujú ciele na týždennej úrovni (zamerané na 

učenie v týždni) podrobnejšie rozpísané vo virtuálnej knihe kurzov. 

Podobná metóda je aplikovaná v lekárskom programe na Jagiellonian University Medical College, 

kde bola matica koncipovaná ako výsledok potreby mapovať nový národný katalóg vzdelávacích 

výstupov do tradičných učebných osnov založených na jednotlivých disciplínach. Táto matica prezentuje: 

● v riadkoch - všetky vzdelávacie výstupy, ktoré majú študenti medicíny dosiahnuť, 

● v stĺpcoch - všetky predmety vyučované v medicínskom študijnom programe, 

● v bunkách - oddelenia/kliniky, ktoré sa podieľajú na výučbe konkrétnych výučbových výstupov 

v konkrétnych predmetoch. 

Hlavnou funkciou tejto tabuľkovej prezentácie je rozdelenie všetkých cieľov vzdelávania medzi 

konkrétne oddelenia a konkrétne predmety (Fig. 2). 

 

Fig. 2 Ukážka z matice používanej na mapovanie učebných osnov na Lekárskej fakulte Jagellonskej 
univerzity v Poľsku 

Avšak, s rastúcimi očakávaniami na funkčnosť máp učebných osnov používanie všeobecných 

tabuľkových programov vedie k technologickým obmedzeniam súvisiacim s limitovaným množstvom 

informácií, ktoré môže tabuľka obsahovať. V záveroch svojej štúdie autori “The Metrix” na British 

Columbia univerzity uviedli, že v roku 2015 sa dostali do štádia prevodu “The Matrix” na systém 

mapovania učebných osnov s názvom Entrada, vyvinutý na Queen’s University, Kingston, Ontario 

v Kanade [19]. Podobne, aj Steketee uvádza, že pri prvotných pokusoch mapovania učebných osnov 

chcel pre tento účel použiť Microsoft Access, ale čoskoro sa zistilo, že je potrebné aby sa do učebných 

osnov pre túto alebo akúkoľvek inú aplikáciu vnieslo viac logiky, ktorá by dokázala fungovať efektívne, 

a preto bol vytvorený webový systém Prudentia [15]. Impulzom k vývoju elektronického systému 

mapovania učebných osnov MERLIN na univerzite v Tübingene bolo odmietnutie niekoľkých pracovísk 

používať rozsiahle tabuľky programu Excel na úlohy mapovania [9]. 
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Grafy a siete ponúkajú používateľsky jednoduchšiu alternatívu v porovnaní s tabuľkovou 

prezentáciou učebných osnov. Rozdiel medzi týmito dvoma alternatívami je, že siete sú špecializované 

grafy, ktoré môžu obsahovať atribúty uzlov a hrán. Napríklad, Aldrich [20] prezentuje učebné osnovy na 

Benedictine University ako komplexne orientovaný acyklický graf. V analýze učebných osnov sú 

používané nasledovné prvky z konceptu teórie grafov: stupeň uzla, najkratšia cesta, centralita a spojené 

prvky. To umožňuje identifikovať izolované prvky učebných osnov, tzv. rozbočovacie prvky a výučbové 

komunity. Pre vizuálne kompaktný a čitateľný graf učebných osnov aplikoval Aldrich tzv. Kamada-Kawai 

silovo-orientovanú metódu [20]. Komenda et al. [12] ukázali pomocou komplexného grafu (asociačná 

mapa) ako sú medicínske témy, reprezentované MeSH descriptormi, vzájomne previazané vo 

výučbových jednotkách v mape učebnej osnovy Masarykovej Univerzity. V inej štúdii toho istého tímu 

výskumníkov použili grafy podobnosti na ukázanie klasterov (komunít) úzko súvisiacich disciplín v 

učebných osnovách [14]. Stupeň podobnosti bol hodnotený meraniami centrality (blízkosť, vzájomnosť a 

centrálnosť vlastného vektora). 

Siete a grafy prezentujú sofistikovaný spôsob vizualizácie učebnej osnovy, ale pre komplexné 

súbory údajov môžu rásť do veľkostí, ktoré je náročné pochopiť. V takýchto prípadoch môže byť 

vhodnejšie použiť zhustené formy vizualizácie. Napríklad, Hege & Fischer v riešení zobrazovania mapy 

učebných osnov je graf konvertovaný na stromový model [22].  

Fritze et al. poskytujú vyčerpávajúci prehľad rôznych vizualizácií, ktorý používa systém mapovania 

učebných osnov MERLIN [7]. Tieto vizualizácie obsahujú stĺpcové, koláčové a bublinové grafy ako aj 

farebne kódované tabuľky. Napríklad, dlhodobý profil implementácie konkrétnych cieľov vzdelávania v 

celej učebnej osnove je prezentovaný formou stĺpcových grafov. Stĺpce ukazujú frekvenciu výskytu 

konkrétneho vzdelávacieho cieľa počas semestrov. Žlté stĺpce sú implicitné učené ciele, modré - ciele 

explicitne vyučované na rôznych úrovniach kompetencií. 

Ďalšia forma kontroly komplexnosti pre súhrnnejší prehľad učebných osnov je založená na 

kombinovateľných filtroch, napríklad výberom deskriptorov (diagnóz, symptómov), oddelení alebo 

cieľov z národných katalógov, napríklad tak, ako sú dostupné v systéme LOOOP [5]. V systéme ACLO-

Web sú k dispozícii štyri prehľady učebných osnov: zoznam zoradený podľa modulov učebných osnov, 

medicínskej špecializácie zodpovednej za ciele vzdelávania, medicínskej témy a kategórie cieľov 

vzdelávania podľa MeSH [2]. 

Pomocou týchto vizualizácií sa učebné osnovy stávajú transparentnými, učitelia a študenti môžu 

vidieť svoju pozíciu v odbore a ich očakávané zapojenie v celom učebnom pláne. To môže tiež pomôcť aj 

v interdisciplinárnej komunikácii [23]. 

4.3 Integrácia rozdielnych používateľských rolí 

Ako zdôraznil Harden [24], dôležitý krok pri vývoji mapy učebnej osnovy je “rozdelenie 

zodpovednosti za mapu”. Analyzovaná literatúra uvádza rozdielne používateľské role a ukázalo sa, že sú 

vhodné na riadenie procesu mapovania učebných osnov s využitím softvérových nástrojov. 

Fritze et al. [7] rozlišujú tri role pri správe softvérového nástroja: 

● Globálny administrátor: zodpovedný za konfiguráciu a adaptáciu zastrešujúcich štruktúr (napr. 

programová organizácia, aktualizácia katalógov vzdelávacích cieľov, možnosti mapovania). 
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● Lokálny administrátor: zodpovedný za miestne riadenie organizačných štruktúr. Zahŕňa sa tu 

napr. zadávanie miestne špecifickej terminológie a definícia lokálnych charakteristík. Táto osoba 

je tiež zodpovedná za správu lokálnych používateľov. 

● Skupina lokálnych používateľov: zodpovedná priamo za zadávanie a revíziu údajov mapovania 

učebných osnov. Patria sem “mapovači” aj vývojári učebných osnov. 

Balzer et al. vyvinuli “hierarchický systém online používateľských rolí s konkrétnymi 

zodpovednosťami” na štruktúrovanie “príslušných oprávnení na čítanie alebo zapisovanie do určených 

sekcií systému LOOOP” [5]. Napríklad, pridelené počty pacientov, výučbová kapacita oddelení a 

priradzovanie učiteľov sú dostupné len pre učiteľov a plánovačov učebných osnov. Používatelia majú 

právo editovať podriadené procesy. Všetky ich zmeny sú sledované a môžu byť vizualizované. 

V štúdii Cottrella et al. [18] sú prezentované dva modely používateľských rolí mapovania učebných 

osnov. Decentralizovaný model s individuálnymi vedúcimi kurzov a klinických cvičení, ktorí popisujú 

svoje vlastné kurzy štítkami z kontrolovaného slovníka (University West Virginia) je prvým modelom. 

Druhý model je centralizovaný s 1-2 kontaktnými bodmi, na ktorých sú zbierané vyplnené šablóny 

k témam, ktoré majú byť zadané do systému pre mapovanie učebných osnov (Texas A&M). Oba modely 

sú reálne a majú svoje silné aj slabé stránky. 

Komenda a kol. použili v svojom systéme OPTIMED autentizačné a autorizačné služby tretej strany, 

ktorá je poskytovaná eduID.cz (Czech Academic Identity Federation), a ktorá umožňuje prihlásiť sa do 

systému akademickým zamestnancom a študentom univerzít z celej Českej republiky [13]. Výhodou 

tohto riešenia je, že na bezpečný prístup k systému mapovania učebných osnov nie je potrebné pamätať 

si žiadne samostatné používateľské mená a heslá. Navyše, rozdielne role systému ako študent, učiteľ, 

tvorca učebných osnov, garant a vedúci oddelenia sú systematicky používané počas procesu popisu 

a optimalizácie učebných osnov. 

Veľmi otvorený prístup autorizácie mapovania učebnej osnovy prezentuje Spreckelsen a kol. [2], 

ktorý umožňuje všetkým členom fakulty editovať všetky vzdelávacie ciele. Bezpečnosť tohto riešenia je 

zaručená možnosťou vrátenia zmien z histórie wiki stránok. Avšak, táto politika je považovaná mnohými 

používateľmi za kontroverznú a časť zamestnancov fakulty požaduje zavedenie používateľských rolí. 

Sumárne je možné odporučiť, aby bola zavedená hierarchia používateľov vrátane rolí ako študent, 

učiteľ, návrhár učebných plánov a administrátor. Každá z týchto rolí má svoju jedinečnú perspektívu 

a požiadavky. Napríklad, prístup pre študenta by mal byť celkom otvorený a všestranný, kým funkcie pre 

návrhára učebnej osnovy by mali byť komplexnejšie a lepšie chránené. Ak je to možné, je vhodné využiť 

mechanizmus jednoduchého federatívneho spôsobu prihlasovania používateľov. Použitie mechanizmu 

sledovania zmien pomáha zaistiť bezpečnosť a transparentnosť systému. 

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

fakúlt 

Softvérový nástroj pre mapovanie učebných osnov by nemal byť izolovaným dátovým ostrovom, ale 

mal by spolupracovať s inými prvkami informačnej infraštruktúry univerzity. Je potrebné vytvárať rôzne 

výstupné zostavy alebo exporty údajov, pre napríklad pre potreby akreditácie alebo benchmarkingu. 

Podpora pre vlastné rozhrania a štandardy interoperability údajov sú taktiež hodnotnou vlastnosťou. 

Najčastejšie spomínaný štandard pre výmenu údajov je inventár učebných osnov (Curriculum 

Inventory) vytvorená American National Standards Institute v spolupráci s Association of American 
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Medical Colleges (AAMC), MedBiquitous konzorciom a ostatnými zúčastnenými stranami [25]. Táto 

technická špecifikácia je založená na objektovo orientovanom modeli, ktorý definuje mnoho rôznych 

štruktúr učebných osnov na rôznych úrovniach komplexnosti pomocou niekoľkých stavebných blokov 

alebo prvkov. Prvky definované týmto štandardom sú:: 

● Základné komponenty 

○ Udalosti - kedy sa čo deje (napr. prednášky, PBL blok, blok virtuálnych pacientov) 

○ Očakávania - aké ciele sa majú dosiahnuť; plánovaný konečný stav: ciele, kompetencie 

alebo výsledky vzdelávania 

● Organizácia a štruktúra učebných osnov 

○ Akademická úroveň (napr. ročník, etapa) 

○ Sekvenčný blok - agregácia udalostí; môže byť vnorený; môže mať vstupné podmienky; 

môže mať výstupné podmienky; môže odkazovať na pridružené očakávania a 

akademickú úroveň, v ktorej sa vyskytujú 

○ Integračné bloky - “zoskupujú položky (ako očakávania a/alebo sekvenčné bloky) pre 

znázornenie toho, ako sa témy alebo očakávania adresujú postupne alebo opakovane 

v rámci učebnej osnovy” (napr. témy, vlákna alebo špirály vysokej úrovne); sústredia sa 

na znázornenie ako sú riešené témy v učebných osnovách 

● Všeobecný slovník – napr. štandardizované pojmy používané na popis a vysvetlenie čiastkových 

aktivít 

Štandard MedBiquitous Curriculum Inventory stanovuje technickú syntax, cez ktorú môže byť 

vyjadrený a následne porovnávaný a analyzovaný široký rozsah rôznych učebných osnov [25]. Napríklad, 

AAMC zhromažďujú pomocou tohto štandardu údaje o učebných osnovách lekárskych fakúlt z ich 

systémov pre správu učebných osnov do centrálneho úložiska, ktoré umožňuje podrobné analýzy 

a reporty. MedBiquitous Curriculum Inventory je podporovaný pomocnými špecifikáciami: MedBiquitous 

Competency Object (popis každého očakávania) a MedBiquitous Competency Framework (ako 

jednotlivé očakávania spolu súvisia a to hierarchicky aj nehierarchicky). 

Je náročné udržať jasne definované hranice medzi rôznymi typmi systémov, ktorých funkčnosť sa 

prelína a môže viesť k redundancii a nekonzistentnosti informácií. Willett rozlišuje štyri typy systémov 

mapovania učebných osnov z pohľadu funkčnosti [26]. Tieto systémy mapovania učebných osnov sa 

zaoberajú hlavne aspektami ako sú a) tvorba harmonogramu; b) hodnotenie; c) analýza vzdelávacích 

výstupov a d) získavanie informácií pomocou ontológie. K tomu je pridaná nejasnosť o používaní 

populárnych systémov elektronickej infraštruktúry ako sú systémy pre správu výučby, e-portfólia, 

systémy pre správu univerzitných areálov alebo softvérové nástroje používané pri skúšaní. Z pohľadu 

používateľa môže byť náročné pochopiť rozdiely medzi špecializovanými nástrojmi. 

Steketee upozorňuje, že je veľmi dôležité objasniť nedorozumenia týkajúce sa prekrývania medzi 

tým čo má systém mapovania učebných osnov robiť a čo už poskytuje systém pre správu výučby [15]. Vo 

svojej štúdii rozberá potrebu vytvorenia rozhrania, ktoré by kombinovalo funkčnosť ich systému 

mapovania učebných osnov Prudentia so systémom pre správu výučby Blackboard. 

Takéto rozhrania pomáhajú pri implementácii mapovania učebných osnov v zmiešaných učebných 

osnovách, ktoré sú dané rastúcim počtom inštitúcií vyššieho vzdelávania. Napríklad, na Lekárskej fakulte 

Augsburgskej univerzity sú plánované dlhodobé kurzy klinickej a vedeckej spôsobilosti, ktoré budú 

prebiehať vo formáte „invertovanej triedy”. Navyše, ďalšie moduly budú obsahovať viac ako 30% online 

kurzov formou kombinovanej výučby. Vzdelávacie ciele pre kombinovanú výučbu (online a prezenčná) 
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sú zhrnuté v softvérovom nástroji mapovania učebných osnov a sprístupnené študentom. Vzdelávacie 

ciele pre online fázy sú tiež zhromaždené a zobrazované študentom v e-learningových nástrojoch 

a systémoch, akými sú napríklad Moodle a systém virtuálnych pacientov CASUS, ktoré sú priamo 

dostupné na kurzoch ako výučbové zdroje [22]. Hlavnou nevýhodou takéhoto duplicitného ukladania 

údajov je, že aktualizácie sa musia vykonávať na dvoch miestach a riziko vzniku nezrovnalostí je vysoké. 

Preto by mal moderný softvérový systém mapovania učebných osnov poskytovať štandardné rozhrania 

na získavanie vzdelávacích cieľov z nástrojov pre správu vzdelávania a e-learningu. 

Požiadavky na takého rozhrania zahŕňajú dohodnutý popis/špecifikáciu (xml schému) vzdelávacích 

cieľov medzi softvérom mapovania učebných osnov a e-learningovými nástrojmi, pričom pri každej 

zmene obsahu e-learningového systému sa automaticky spustí proces, ktorý zmeny premietne aj do 

softvéru pre mapovanie učebných osnov, pričom je možné použiť SOAP alebo REST technológie. Pre 

realizáciu takéhoto rozhrania môže byť nápomocné aj dôkladné preskúmanie kompetenčného rámca 

MedBiquitous. 

Na Jagielonskej univerzite je pravdepodobným zdrojom zmätku a možno aj odporu k použitiu 

nového nástroja mapovania učebných osnov možné prekrývanie tohto systému s iným systémom 

označovaným ako USOS, ktorý poskytuje rozvrhy, zoznamy študentov, spätnú väzbu, výsledky 

hodnotenia študentov či neštruktúrované sylaby. To by zodpovedalo stretu medzi prvou a treťou triedou 

nástrojov mapovania učebných osnov v typológii vysvetlenej vyššie Willettom [26]. Pre zabránenie 

vzniku redundancií údajov, nekonzistentnosti a zmätku medzi používateľmi je potrebné vytvoriť návod 

ktorý systém majú používať a k akému účelu. 

Ďalšími príkladmi výmeny informácií medzi softvérom mapovania učebných osnov a ďalšími IT 

systémami nájdenými v literatúre sú rozhrania pre elektronických systémov správy rozvrhov. V systéme 

LOOOP môžu byť študijné pokyny a plány pre denné použitie exportované vo formáte iCal [5]. 

Spreckelsen a kol. [2] vyvinuli rozhrania ich systému mapovania učebných osnov do sémantickej siete 

používanej na indexovanie vzdelávacích médií a na online systém pre správu kalendárov a učební. 

Riešenie mapovania učebných osnov vyvinuté na univerzite Ludwig-Maximilians v Mníchove umožňuje 

exportovať graf učebnej osnovy v GML syntaxe, ktorá je kompatibilná s množstvom grafických 

a analytických nástrojov [22]. 

Canning a kol. vytvorili ich systém mapovania učebných osnov CLUE použitím riešenia pre správu 

dátového skladu. Údaje sú zhromažďované z troch zdrojov: databázy vzdelávacích objektov, repozitára 

vzdelávacích zdrojov a rozvrhu asociovaných vzdelávacích aktivít [3]. 

Záverom je potrebné uviesť, že Komenda a kol. preskúmali algoritmy na detekciu podobnosti medzi 

prípadmi virtuálnych pacientov na portáli Akutne.cz a mapou učebnej osnovy v systéme OPTIMED [11]. 

Tým sa otvára možnosť používať systémy mapovania učebných osnov v automatickom vyhľadávaní 

vzdelávacích zdrojov pre adaptívne vzdelávanie. 

4.5 Vizuálne vzťahy medzi rôznymi zložkami učebných osnov 

Vzťahy medzi prvkami učebných osnov môžu byť rôznorodej povahy. Na základe prehľadu použitej 

literatúry sme rozlíšili niektoré z nich, konkrétne: prerekvizity, širší/užší vzťah, tematické závislosti 

a konštruktívne prepojenie. 
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Prerekvizity ukazujú vzťah tematickej závislosti. Študenti, ktorí budú chcieť navštevovať daný kurz, 

najprv musia dokončiť rad základných vzdelávacích aktivít alebo dosiahnuť zoznam vzdelávacích cieľov. 

Tento vzťah je vizualizovaný sieťami v štúdii realizovanej Aldrichtom [20] alebo stromami v štúdii Hege & 

Fischer [22]. 

Širší/užší vzťah je často používaný v softvéroch pre mapovanie učebných osnov, aby bolo 

znázornené ako sú všeobecné vzdelávacie výsledky alebo ciele výučby (napr.: úroveň národného 

akreditačného katalógu) rozdelené na podrobnejšie ciele, a to smerom dole až na úroveň jednotlivých 

výučbových hodín alebo dokonca aj testovacích položiek používaných v sumatívnych skúškach. 

Napríklad, Jarvis-Selinger [19] rozdeľuje hierarchiu vzdelávacích cieľov do piatich úrovní: celkové 

výstupné kompetencie; míľniky ročníka; výstupy kurzu/predmetu; týždenné ciele a ciele jednotlivých 

výučbových hodín. V systéme “Matrix” sú týždenné ciele vizuálne mapované na míľniky ročníka a sú 

rozdelené do cieľov jednotlivých výučbových hodín v knihách virtuálnych kurzov. 

Päť úrovňový rámec učebných osnov je implementovaný v systéme Prudentia [15]: úroveň 1: AMC 

atribúty (národný akreditačný katalóg) a Notre Dame atribúty absolventa (lokálny katalóg univerzitných 

vzdelávacích cieľov); úroveň 2: MBBS výstupy kurzu; úroveň 3: jednotkové ciele; úroveň 4: širšie výsledky 

vzdelávania; úroveň 5: špecifické výsledky vzdelávania (znalosti získané počas jednotlivých výučbových 

hodín). Prudentia prepája mikro-úrovňové špecifické vzdelávacie ciele (úroveň 5) na úroveň výstupov 

kurzu a akreditačných štandardov. Znázornenie tohto vzťahu môže byť neskôr použité v analýzach na 

určenie do akej miery skutočne učebné osnovy odrážajú reprezentáciu požadovaných oblastí (napr. 

požadované percento základných klinických vied, komunikačná a klinická prax, alebo osobný 

a profesionálny rozvoj). 

V systéme medtrics, ktorý prezentuje Al-Eyd a kol. sú vzdelávacie výstupy popísané v štyroch 

úrovniach: ILO – vzdelávacie výstupy inštitúcie; PLO – vzdelávacie výstupy programu; CLO – vzdelávacie 

výstupy kurzu a SLO – vzdelávacie výstupy výučbovej hodiny [6]. Systémy podporujú analýzu učebných 

osnov ukazujúc vzťahy naprieč rozdielnymi úrovňami vzdelávacích výstupov a ich súvisiace vzdelávacie 

udalosti, pedagogiku a hodnotenie. Toto je zobrazované výpisom komponentov učebných osnov v dvoch 

stĺpcoch ukazujúcich vzdelávacie výstupy vyššej úrovne (boxy) zoskupených pod príslušnou nižšou 

úrovňou (Obr. 3) [6]. 
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Obr. 3 Mapovanie vzdelávacích cieľov kurzu na ciele programu so zvýraznením vzdelávacích cieľov 
v dvoch stĺpcoch a zobrazením adresných vzdelávacích cieľov v boxoch/”tehličkách” v systéme 

medtrics. Zdroj: [6]. Licencia: CC-BY 4.0. 

Komenda et al. [12] používa vizualizáciu pre znázornenie tematických súvislostí medzi vzdelávacími 

jednotkami učebnej osnovy. Ako miera podobnosti bol zvolený Jaccardov koeficient. Grafické zobrazenie 

prezentuje MeSH pojmy ako uzly, ktorými boli označili jednotlivé prvky učebnej osnovy. Veľkosť uzlov 

ukazuje súčet spojení medzi uzlami. 

Konštruktívne prepojenie je vzťah adekvátneho usporiadania vzdelávacích výstupov, vzdelávacích 

aktivít a hodnotiacich úloh. Vaitsis a kol. [21] navrhli sadu troch typov vizualizácií na preskúmanie 

vzťahov medzi týmito prvkami. Všetky tri zobrazenia znázorňujú prvky učebnej osnovy ako uzly 

v neorientovanom grafe. Polomer uzlov označuje váhu prvkov v učebnej osnove (napr. ako často je 

vzdelávací výstup riešený). Prvky skupiny uzlov rovnakého typu majú rovnaké farebné pozadie (napr. 

červená pre vzdelávacie výsledky, zelená pre metódy učenia). Hrany medzi uzlami sú vážené, napr. 

poukazujú na mieru úspešnosti študentov, ktorí boli hodnotení v danom výstupe vzdelávania. Obr. 4 

ukazuje vzorovú vizualizáciu znázorňujúcu, ktoré vzdelávacie metódy sú používané na dosiahnutie 

daných vzdelávacích cieľov. 
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Obr. 4 Typ vizualizácie použitý na ilustráciu vzťahu vyučovacích metód a individuálnych vzdelávacích 
výstupov v učebných osnovách. Zdroj: [21]. Licencia: CC-BY 4.0. 

4.6 Možnosti vyhľadávania pomocou kľúčových slov 

Rozhodujúcim prvkom systému mapovania učebných osnov je funkčné vyhľadávanie pomocou 

kľúčových slov. Napríklad Al-Eyd použil túto funkciu pri kontrole obsahu kurzu pre odhalenie medzier 

a redundancií, ako aj pri kontrole súladu obsahu kurzu s prvkami štandardu LCME [6]. Obr. 5 je 

zobrazený výsledok použitia kľúčového slova v systéme medtrics. 
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Obr. 5 Príklad funkčného vyhľadávania podľa kľúčového slova v systéme medtrics.  
Zdroj: [6]. Licencia: CC-BY 4.0. 

Keďže ľudská reč je veľmi rozmanitá a obsahuje množstvo synoným, výrazov blízkych synonymám 

a ďalších pojmov, ktoré si človek automaticky asociuje pomocou kognitívnych schopností, je pre úspešnú 

implementáciu vyhľadávania pomocou kľúčových potrebné nasadiť technológie z oblasti umelej 

inteligencie. To zahŕňa použitie kontrolovaných slovníkov, tezaurov a ontológií. Pritom ich použitie 

umožňuje pri vyhľadávaní vo voľnom texte vyhľadať synonymá a súvisiace (napr. špecifickejšie) kľúčové 

slová zo všetkých pripojených slovníkov. 

Spreckelsen a kol. začlenili do svojho systému rozsiahle kontrolované slovníky a klasifikačné 

systémy, ktoré zahŕňajú: MeSH, ICD10 a terminológie používané v Nemecku: OPS a IMPP-ID [2]. Autori 

systému Prudentia [15] vyvinuli rozhranie so systémom zjednoteného medicínskeho jazyka ULMS, ktorý 

predstavuje meta-tezaurus obsahujúci viac ako 100 kontrolovaných lekárskych jazykových zdrojov (napr. 

SNOMED, MeSH, WHO). Komenda a kol. [12] sa po preskúmaní rôznych terminológií a klasifikačných 

systémov rozhodli do svojho systému implementovať MeSH tezaurus. Jeden z dôvodov pre toto 

rozhodunutie bola dostupnosť mnohých pravidelne aktualizovaných národných verzií vrátane verzie 

českého jazyka. S cieľom zlepšiť vyhľadávanie pomocou kľúčových slov Balzer a kol. [5] navrhol 

používanie štruktúrovaných slovníkov (napr. slovesá pochádzajúce z modifikácie Bloomovej taxonómie 

[27]), deskriptori (napr. MeSH) a klasifikačné systémy (napr. ICD-10). Cottrell a kol. [18] uvádzajú 

používanie MedBiquitous terminológie pre štandardizáciu výučbových metód, metód a zdrojov 

hodnotenia ako aj USMLE krok 1 & 2 koncoročných správ, pre spopulárnenie tag katalógov pri popise 

učebných osnov. 
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Ďalšou funkciou, ktorá bola odporúčaná ako užitočná pri vyhľadávaní podľa kľúčových slov, bolo 

automatické dopĺňanie výrazov, tzv. našepkávač. Napríklad, používa na opis vzdelávacích cieľov 

v systéme ACLO-Web [2]. 

4.7 Integrácia medzinárodných odporúčaní 

Pri príprave platformy učebných osnov pre použitie na medzinárodnej úrovni, mala by byť zvážená 

potreba implementácie miestnych či národných požiadaviek. To v sebe zahŕňa uvedomenie si prípadnej 

existencie národných katalógov kompetencií. Takéto katalógy sú navrhované organizáciami (vládne 

inštitúcie, napr. Ministerstvo zdravotníctva alebo školstva), akreditačné komisie, profesionálne 

spoločnosti, a pod.), ktoré majú právomoc nastaviť štandardy pre všetky lekárske fakulty v danej krajine. 

Takéto štandardy existujú napr. v Kanade, Spojenom kráľovstve, Nemecku alebo v Poľsku. Podpora 

katalógov národných vzdelávacích cieľov je preto dôležitým prvkom univerzálneho systému mapovania 

učebných osnov. 

Nižšie uvádzame krátky prehľad katalógov národných cieľov vzdelávania pre lekárske fakulty 

v Nemecku a Poľsku. Zostávajúce tri krajiny zastúpené v projekte BCIME: Česko, Slovensko a Rumunsko, 

ešte nezaviedli národné katalógy vzdelávacích cieľov, ktoré sú založené na kompetenciách. 

V Nemecku (vrátane Rakúska a Švajčiarska): 

Katalóg NKLM (Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin) opisuje pomocou cieľov 

vzdelávania základné medicínske učebné osnovy a následne aj profil absolventa. Je organizovaný naprieč 

predmetmi a orgánmi a zahŕňa kompetencie, vzdelávacie ciele a role. Katalóg je k dispozícii len 

v nemčine na adrese www.nklm.de. 

NKLM je štruktúrovaný do troch sekcií: (1) Role, (2) Vedomosti, zručnosti a postoje a (3) Zdravotná 

starostlivosť zameraná na pacienta, ktoré sú podrobne opísané v nasledujúcich odsekoch. 

Sekcia 1: Role 

Definícia a opis rolí vychádza z rámca CanMEDS [28] a zahŕňa sedem rolí (Tab. 4). 

Tab. 4 Role v NKLM katalógu 

Rola Popis Počet záznamov 

(5) Medicínsky 
Expert 

Lekári by sa mali stať nezávislými a 
zodpovednými lekármi a aplikovať svoje 
vedomosti, zručnosti a profesionálny prístup tak, 
aby poskytovali pacientom profesionálnu 
starostlivosť. 

Štyri kapitoly s 24 cieľmi 
vzdelávania 

(6) Akademik Lekári zlepšujú svoje aktivity celoživotným 
vzdelávaním a kritickým hodnotením. Pôsobia 
ako učitelia pre študentov, pacientov, kolegov. 

Štyri kapitoly s podkapitolami 
a 32 vzdelávacími cieľmi 

(7) Komunikátor Lekári uznávajú dôležitosť komunikácie pri svojej 
každodennej praxi. Zahŕňa to zdvorilú 
komunikáciu s pacientmi, v medziodborových 
kontextoch alebo s verejnosťou. Patria sem aj 
náročné situácie. 

Šesť kapitol (Ciele 
vzdelávania sú definované 
v kapitole 14c „Komunikácia 
v zdravotníctve") 

http://www.nklm.de/
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(8) Spolupracovník Lekári spolupracujú a komunikujú 
v interdisciplinárnych a interprofesionálnych 
podmienkach. 

Štyri kapitoly s podkapitolami 
a 24 vzdelávacími cieľmi 

(9) Zdravotný 
poradca 

Lekári propagujú zdravý životný štýl. Tri kapitoly s podkapitolami 
a 18 vzdelávacími cieľmi 

(10) Manažér 
(Líder) 

Lekári poznajú zdravotný systém aj jeho 
inštitúcie a právne aspekty. Aplikujú opatrenia 
na zlepšenie kvality a preukazujú manažérske 
zručnosti. 

Desať kapitol 
s podkapitolami a 37 
vzdelávacími cieľmi 

(11) Profesionál Lekári poskytujú službu spoločnosti a musia 
rešpektovať etické pravidlá a povinnosti. 

Štyri kapitoly s podkapitolami 
a 45 vzdelávacími cieľmi 

Sekcia 2: Vedomosti, zručnosti, postoje 

Táto kapitola je rozdelená do 10 podkapitol a obsahuje relevantné aspekty pre úlohu zdravotníckeho 

experta: 

 Kapitola 12: Princípy normálnych štruktúr a funkcií 

 Kapitola 13: Princípy patogenézy a patologických mechanizmov 

 Kapitola 14a: Medicínsko - vedecké zručnosti 

 Kapitola 14b: Klinicko - praktické  zručnosti 

 Kapitola 14c: Komunikácia v zdravotníctve 

 Kapitola 15: Diagnostické princípy 

 Kapitola 16: Terapeutické princípy 

 Kapitola 17: Urgentné/Akútne prípady 

 Kapitola 18: Etické, historické a právne aspekty 

 Kapitola 19: Propagácia zdravia a prevencia 

Sekcia 3: Zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta 

Táto sekcia obsahuje dve kapitoly: 

 Kapitola 20: Dôvody pre poradenstvo (symptómy) 

 Kapitola 21: Diagnózy 

Štruktúra vzdelávacích cieľov: 

Vzdelávacie ciele sú definované pre sekciu 1 a 2. Každý vzdelávací cieľ má nasledujúce atribúty (viď 

Tab. 5). 

Tab. 5 Atribúty vzdelávacích cieľov v katalógu NKLM 

Atribút Popis Príklad 

Kapitola, podkapitola Kapitola (pozri sekciu 2) alebo 
rolu (pozri sekciu 1) 

13.2. " Študenti vysvetľujú 
princípy patogenézy." 
13.2.1. " Vysvetľujú reakcie 
adaptácie, degenerácie a 
regenerácie. Vedia ..." 
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Id Kapitola.podkapitola.id 13.2.1.1 

Názov / Popis Obsah vzdelávacieho cieľa "vysvetliť etiológiu, 
patogenézu a následky 
poškodenia buniek a bunkovej 
smrti, vrátane príkladov." 

Úroveň kompetencie – základy 
("Grundlagen") 

1 = faktické znalosti 
2 = procedurálne znalosti 
3a = akčné kompetencie (pod 
dohľadom) 
3b = akčné kompetencie (bez 
dohľadu) 

1 

Úroveň kompetencie – 
podstata ("Basis") 

1 

Úroveň kompetencie – 
posledný ročník 

2 

Úroveň kompetencie – 
kontinuálne vzdelávanie 

 

Úroveň kompetencie – 
vedecká spôsobilosť 

2 

Krížové odkazy Vnútorne (id) alebo externe - 

Príklady použitia  "dôležitosť starnúcich buniek" 

Dôvody pre poradenstvo Odkaz na kapitolu 20 - 

Odkaz na predmet Predmety založené na 
národnom katalógu predmetov, 
ktoré súvisia s týmto cieľom 
vzdelávania 

"medzi-disciplinárny, 
gynekológia a pôrodníctvo, 
genetika, hygiena, 
mikrobiológia, virológia, 
patológia, farmakológia, 
toxikológa, fyzika, fyziológia, 
zubné lekárstvo" 

Záznamy v kapitole 21 sú štruktúrované tak, ako je to uvedené v Tab. 6. 

Tab. 6 Štruktúra záznamov v kapitole 21 katalógu NKLM 

Atribút Popis Príklad 

Kapitola, podkapitola  21.1.1 Primárny orgánový 
systém: Kardiovaskulárny. 
Študenti majú znalosti alebo 
akčné kompetencie pre 
ochorenia kardiovaskulárneho 
systému. 

Id Kapitola.podkapitola.id 21.1.1.1. 

Názov / Popis obsah vzdelávacieho cieľa Sepsa 

Úroveň A (vedomosti) alebo B (akčné 
kompetencie) 

B 

Diagnostika D – vyber, vysvetli a použi 
správne diagnostické metódy 

D 
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Terapia T - vyber, vysvetli a použi 
správne terapeutické metódy 

T 

Urgentné/akútne prípady N – vedieť čo robiť v naliehavých 
situáciách (a aplikovať to pod 
dohľadom) 

N 

Prevencia P – vedieť, vysvetliť a uplatňovať 
opatrenia na prevenciu 

P 

Pediatrická špecifikácia x - požadované pediatrické 
vedomosti 

x 

Vzácne ochorenie SE - vzácne ochorenie - 

Krížové odkazy vnútorné (id) alebo vonkajšie 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 sa používa v nemecky hovoriacich krajinách ako referenčný model pre proces mapovania 

učebných osnov. Nové učebné osnovy vyvinuté univerzitou v Augsburgu sú tiež navrhnuté podľa NKLM. 

V Poľsku: 

Systém vysokoškolského vzdelávania v Poľsku sa riadi zákonom o vysokých školách a vede [29], 

ktorý špecifikuje profesie, ktoré sa môžu vykonávať len po absolvovaní programu, ktorý spĺňa štandardy 

vzdelávania (SoE - standards of education) Ministerstva vedy a vysokoškolského školstva. Väčšina 

zdravotníckych profesií uvedených v tomto zákone (všeobecné lekárstvo, stomatológia, farmakológia, 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, laboratórna analýza, fyzioterapia, záchranári) má svoje štandardy 

vzdelávania stanovené spoločne Ministerstvom zdravotníctva aj Ministerstvom vysokoškolského 

vzdelávania a vedy, ktoré je dostupné iba v poľskom jazyku [30]. 

Nižšie sú opísané príklady štandardov vzdelávania pre štúdium medicíny. 

Štandardy vzdelávania pre medicínu, implementované v roku 2012, pozostávajú z formálnych 

požiadaviek (napr. minimálny celkový počet hodín – 5700 hodín), katalógu vzdelávacích výstupov 

a všeobecného popisu študijného programu. Je tu 12 hlavných výstupov vzdelávania, ktoré sú rozdelené 

do 3 kategórií: 

A. Vedomosti. 

Študent ovláda: 

1. Vývoj, štruktúru a funkcie ľudského organizmu vo fyziológii a patológii 

2. Príznaky a priebeh ochorení 

3. Diagnostiku a liečbu konkrétnych patológií 

4. Etické, sociálne a právne aspekty lekárskej profesie a je si vedomí postupov verejného zdravia. 

Vedomosti študentov sú založené na dôkazoch (Evidence Based Medicine) 

B. Zručnosti. 

Študent vie / je schopný: 
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1. Rozoznať lekárske patológie a určiť priority liečby 

2. Diagnostikovať život ohrozujúce stavy 

3. Plánovať diagnostický postup a interpretovať jeho výsledok 

4. Nasadiť správnu a bezpečnú liečbu a predvídať jej vedľajšie účinky 

C. Sociálne kompetencie. 

Študent: 

1. Dokáže udržiavať zmysluplný a úctivý vzťah s pacientmi 

2. Uplatňuje prístup orientovaný na pacienta 

3. Dodržiava lekárske tajomstvo a práva pacientov 

4. Uvedomuje si svoje vedomostné obmedzenia a potrebu neustáleho vzdelávania 

Za týmito 12 hlavnými výstupmi vzdelávania nasleduje zoznam 307 špecifických vzdelávacích 

výstupov, ktoré sú zoskupené v 7 oblastiach a sú priradené k jednotlivým poznatkom (W) alebo 

zručnostiam (U). 

Tab. 7 Oblasti vzdelávacích výstupov v poľských štandardoch vzdelávania 

Kód Oblasť Počet hodín Počet ECTS 

A.       Morfologické vedy 300 25 

B.       Vedecké základy medicíny 525 43 

C.        Predklinické vedy 525 43 

D.       Sociálne vedy s prvkami profesionality 240 12 

E.        Klinické nechirurgické vedy 1060 65 

F.        Klinické chirurgické vedy 900 50 

G.       Právne a formálne aspekty medicíny 100 6 

Posledný 6. rok – klinická prax 900 60 

Letné povinné stáže 600 20 

Hodiny určené univerzitou 550 20 

Celkom  5700 344 

Ako vidíme v Tab. 7, poľské štandardy vzdelávania určujú minimálny počet hodín a ECTS bodov pre 

každú oblasť. 

Každý špecifický výstup učenia je kódovaný tak, aby odrážal túto štruktúru, napr. „C.U10. Študent 

dokáže interpretovať mikrobiologické laboratórne testy”. Tento študijný výsledok je priradený ako 

zručnosť (U) pre oblasť predklinických vied (C). 

Okrem štandardov vzdelávania existuje národný katalóg 143 explicitných praktických/technických 

zručností, vydaný ministerstvom vedy a vysokoškolského vzdelávania, ktoré majú absolventi medicíny (a 

zubného lekárstva) získať [31]. Praktické zručnosti sú rozdelené do dvoch kategórií (zovšeobecnených 

podľa Millerovej pyramídy): 
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A. Študent vykonáva zručnosti správne a úplne samostatne 

B. Študent vie ako sa zručnosť vykonáva a vie asistovať 

Katalóg praktických zručností zahŕňa viac postupov (a sú podrobnejšie) než štandardy vzdelávania. 

Štandardy vzdelávania poskytujú univerzitám voľnosť pri navrhovaní štruktúry učebných osnov, 

môžu byť organizované na základe predmetov súvisiacich s disciplínou (napr. anatómia, patológia, 

kardiológia), predmetov zameraných na orgánové sústavy (napr. kardiovaskulárny) alebo plne 

integrované moduly PBL. Zodpovednosťou vedení univerzít je mapovať výstupy vzdelávania z národných 

katalógov do štruktúry učebných osnov – každý predmet/kurz/modul je potrebné popísať cieľmi 

vzdelávania – sylabami. Univerzity môžu pridať svoje vlastné vzdelávacie výstupy alebo rozdeliť národné 

vzdelávacie výstupy na podrobnejšie rozčlenené ciele a zaradiť ich do sylabov. Napríklad, program 

Lekárskej fakulty Jagelonskej univerzity pozostáva z 530 vzdelávacích výstupov. Vytvára to komplexnú 

štruktúru, ktorá by mala byť uvedená v platforme učebných osnov (Tab. 8). 

Tab. 8 Dve úrovne vzdelávacích cieľov na Jagielonskej univerzite 

Národná úroveň Štandardy vzdelávania: výsledky 
vzdelávania rozdelené do 7 oblastí a 2 
skupín 

Katalóg praktických zručností 
rozdelený do 2 skupín 

Miestna úroveň Sylabus pre každý predmet 

Na Slovensku: 

V Slovenskej republike je pre vysokoškolské vzdelávanie špecifikovaný systém študijných odborov. 

Tento systém je daný rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky a definuje podrobný opis 

každého študijného programu vyučovaného na 1., 2. a 3. stupni štúdia. Tab. 9 predstavuje zoznam 

študijných odborov klasifikovaných do 9 skupín (dostupné slovenčine na 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory). 

Tab. 9 Zoznam študijných odborov na Slovensku 

Skupina Študijné odbory Počet 
študijných 
programov 

1. Vzdelávanie a odborná príprava 1.1 Učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 

1169 

2. Humanitné vedy a umenie 2.1 Humanitné vedy 
2.2 Umenie 

804 
131 

3. Sociálne, ekonomické a právne vedy 3.1 Spoločenské a behaviorálne vedy 
3.2 Žurnalistika a informácie 
3.3 Ekonómia a manažment 
3.4 Právo 

503 
107 
353 
134 

4. Prírodné vedy 4.1 Vedy o neživej prírode 
4.2 Vedy o živej prírode 
4.3 Ekologické a environmentálne vedy 

254 
76 

102 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
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5. Konštruovanie, technológie, výroba 
a komunikácie 

5.1 Architektúra a staviteľstvo 
5.2 Konštrukčné inžinierstvo, technológie, 
výroba a komunikácie 

133 
783 

6. Poľnohospodárske a veterinárne 
vedy 

6.1 Poľnohospodárstvo 
6.2 Lesníctvo 
6.3 Veterinárne vedy 
6.4 Vodné hospodárstvo 

101 
32 
12 

3 

7. Zdravotníctvo 7.1 Lekárske vedy 
7.2 Zubné lekárstvo 
7.3 Farmaceutické vedy 
7.4 Nelekárske zdravotnícke vedy 

67 
7 
4 

140 

8. Služby 8.1 Osobné služby 
8.2 Doprava a poštové služby 
8.3 Bezpečnostné služby 
8.4 Obrana a vojenstvo 
8.5 Logistika 

52 
6 

52 
16 
10 

9. Informačné vedy, matematika, 
informačné a komunikačné 
technológie 

9.1 Matematika a štatistika 
9.2 Informačné vedy, informačné 
a komunikačné technológie 

58 
120 

Pre projekt sú relevantné študijné odbory Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo kódované ako 

7.1.1 resp. 7.2.1. Absolventi doktorského študijného programu v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo 

sú spôsobilí vykonávať povolanie praktického lekára s akademickým titulom „lekár medicíny“ (MUDr.). 

Absolvent všeobecného lekárstva má teoretické vedomosti zo všetkých teoretických, predklinických 

a klinických disciplín a osvojil si základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy v praktickom 

výcviku a je schopný svoje vedomosti aplikovať vo svojej profesii, pochopiť existenciu a význam väzieb 

medzi klinickou medicínou a jej vedeckým základom. Podľa smernice EÚ 93/16 / ES ako aj slovenskej 

legislatívy sa na získanie odbornej spôsobilosti pre profesionálnu spôsobilosť kategóriu lekára vyžaduje 

príprava lekárskej profesie v rozsahu 5 500 hodín štúdia v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo. 

Legislatíva špecifikuje kľúčové témy štúdia v odbore Všeobecná medicína. Tieto sú: 

● Teoretické predmety (1. stupeň štúdia): anatómia, histológia a embryológia, biofyzika, lekárska 

chémia a biochémia, lekárska biológia, fyziológia. 

● Predklinické predmety (2. stupeň štúdia): patologická anatómia, patologická fyziológia, 

mikrobiológia a imunológia, farmakológia, epidemiológia, hygiena, lekárska psychológia, 

lekárska etika. 

● Klinické predmety (3. stupeň štúdia): interná medicína, chirurgia, pediatria, gynekológia 

a pôrodníctvo, pneumológia, pracovná medicína, infektológia, hematológia a transfúzia, 

neurológia, psychiatria, dermatovenerológia, anestéziológia, traumatológia a ortopédia, 

urológia, neurochirurgia, plastická chirurgická oftalmológia, otorinolaryngológia, dentálna 

chirurgia, klinická onkológia a rádioterapia, rádiodiagnostika a nukleárna medicína. 

Znalosti v jadre vedomostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto 

študijnom odbore. Preto musí študijný program prekryť obsah celého študijného odboru. Najmenej 
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polovica obsahu učebnej osnovy musí zahŕňať témy (kľúčové a iné) odboru štúdia, v 100% ECTS kreditov 

odboru. 

Podobne ako u Všeobecného lekárstva, absolventi študijného odboru Zubné lekárstvo sú spôsobilí 

vykonávať povolanie zubného lekára s akademickým titulom „Medicinae dentale doctor (MDDr.). Zubní 

lekári musia mať klinické kompetencie, vedieť sa kompletne postarať o pacienta, byť schopní pracovať 

samostatne a ich vedomosti musia byť v súlade s nariadením EU No.78/686/EEC, ktoré je akceptované 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

Kľúčové témy Zubného lekárstva musia zahŕňať: 

● morfologické a fyziologické disciplíny: makroskopická a mikroskopická anatómia, molekulárna 

biológia a genetika, biochémia, fyziológia 

● predklinické disciplíny (pochopiť a ovplyvniť procesy ochorenia): patologická anatómia, 

patologická fyziológia, mikrobiológia, imunológia, farmakológia 

● predklinická stomatológia, dentálne materiály a technológie 

● zubné klinické disciplíny vrátane diagnostiky (ovplyvňovanie a udržiavanie zdravia tváre): 

preventívna stomatológia, rádiológia, konzervatívna stomatológia a endodoncia, zubná 

protetika, dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia, parodontológia, pedostomatológia, 

ortodoncia, terapeutická stomatológia 

● klinické všeobecno-lekárske disciplíny, ktoré úzko súvisia so všeobecnými chorobami významne 

ovplyvňujú predmet študijného odboru, zaručujú jeho lekársky charakter a spojenie s celým 

organizmom: interná medicína, chirurgia, neurológia, dermatovenerológia, infektológia, 

pediatria, psychológia a psychiatrická oftalmológia, otorinolaryngológia 

Študijné programy v obidvoch spomínaných študijných odboroch (2. stupeň vysokoškolského 

štúdia) majú štandardnú dĺžku štúdia 6 rokov a obsahujú 360 ECTS kreditov. Národný katalóg 

vzdelávacích cieľov ešte nie je stanovený (ako je spomínané vyššie) napriek tomu, že existuje podrobný 

katalóg študijných odborov a požiadaviek na ich štúdium. Avšak, každá inštitúcia musí vypracovať 

podrobné osnovy všetkých vyučovaných predmetov a to v jednotnej podobe (pozri prílohu 1). 

4.8 Možnosť modifikovať správy a výstupy podľa požiadaviek danej inštitúcie 

Prieskum o používaní softvéru na mapovanie učebných osnov v Kanade a Spojenom kráľovstve 

uskutočnený Timothy Willettom priniesol veľké množstvo rôznych riešení na mieru [26]. CurrMIT, čo je 

centralizovaný systém mapovania učebných osnov používaný na všetkých lekárskych fakultách 

v severnej Amerike bol často kritizovaný za nedostatočnú flexibilitu, a preto si mnoho škôl navrhlo alebo 

zakúpilo vlastné systémy, ktoré vyhovujú ich lokálnym potrebám [32]. To naznačuje, že perspektívne 

systémy mapovania učebných osnov by mali umožniť prispôsobenie svojej funkčnosti v závislosti od 

miestnych inštitucionálnych potrieb. 

Prispôsobenie sa požiadavkám inštitúcií môže zahŕňať použitie ľahko vymeniteľných 

a aktualizovateľných inštitucionálnych a národných katalógov vzdelávacích cieľov na rôznych úrovniach 

členitosti (ako je to diskutované v kapitolách 4.5. a 4.7). Inou možnosťou by mohla byť podpora 

národných jazykov v používateľskom rozhraní. Systémy ako LOOOP, MERLIN a ACLO-Web sú dostupné v 

nemčine, OPTIMED systém je dostupný v češtine. Aktuálne je veľmi dôležité používať lokálny jazyk alebo 

dokonca žargón pre zvýšenie akceptácie a prekonávanie odporu voči inováciám. Niektoré systémy (napr. 
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MERLIN) umožňujú inštaláciu špeciálnych miestnych terminológií lokálnymi administrátormi a to 

dokonca v krajinách, kde používajú jeden jazyk (ako napr. v Nemecku) [7]. 

Niektoré systémy umožňujú komunite používateľov nástroja spoločne vytvárať ich inštitucionálne 

slovníky (napr. katalógov vzdelávacích cieľov) [2, 22]. Dobrým príkladom je ACLO-Web systém [2] 

postavený na technológii platformy MediaWiki, ktorá umožňuje rozširovanie zoznamu vzdelávacích 

cieľov vo Wiki – štýle, a teda vytváranie používateľsky generovaného popisu učebných osnov 

(folksonómia). 

Pre inštitúciu môžu byť charakteristické rôzne modely učebných osnov, štruktúra predmetov, 

členenie organizácie na oddelenia, jedinečné vlastnosti alebo silné stránky učebných osnov, ako je 

napríklad interdisciplinárnosť. Zaujímavá vlastnosť je ponúkaná softvérovým balíkom LOOOP, ktorý 

umožňuje pridať do mapy učebných osnov výučbové kapacity jednotlivých oddelení a dokonca aj 

štatistické rozloženie dostupnosti pacientov [5]. Tieto údaje sú takto pripravené na použitie v procese 

lokálneho plánovania danej inštitúcie. 

Spreckelsen a kol. [2] odporúčajú, aby mal systém mapovania učebných osnov dva typy zobrazení: 

preddefinované prehľady a možnosť špecifikovať detaily konkrétneho vyhľadávania zo stavebných 

blokov učebných osnov. Toto bolo možné dosiahnuť použitím technológií sémantického webu. 

Platforma MediaWiki, ktorú používajú Spreckelsen a kol. umožňuje jednoduché rozšírenie online 

formulárov pre zadávanie údajov (zatiaľ 13) a formulárov pre flexibilné vyhľadávanie (zatiaľ 4). 

4.9 Hodnotenie cieľov vzdelávania 

Okrem katalógov národných vzdelávacích cieľov, o ktorých sa už diskutovalo v kapitole 4.7 sú 

k dispozícii aj katalógy vzdelávacích cieľov pre konkrétne disciplíny. Aj keď v niektorých krajinách, ako 

napr. v Nemecku, boli katalógy špecifické pre konkrétne disciplíny nahradené centrálne spravovanými, 

holistickými národnými katalógmi výučbových cieľov (NKLM pre nemecky hovoriace krajiny), stále 

existuje potenciálny priestor na používanie odborovo špecifických katalógov, ktoré by mohli byť 

dôvodom na zváženie ich použitia v platforme mapovania učebných osnov. Prvou dôvodom je, že 

v prípade medzinárodných mapovacích aktivít, ako je to plánované v projekte BCIME pre anatómiu, by 

národné katalógy mohli byť problematické, keďže rôzne krajiny používajú rôzne katalógy a katalóg danej 

disciplíny by mohol pomôcť pri mapovaní. To by tiež mohlo byť riešením pre tie krajiny, ktoré nemajú 

dostupné národné katalógy. Nakoniec, vzhľadom na široký záber národných katalógov, tieto nie je 

možné použiť k detailnému popisu konkrétnej sady zručností, keďže často nie sú dostatočne podrobné 

(napr. tak, ako je to v prípade vzdelávacích cieľov komunikačných zručností v poľskom národnom 

katalógu). 

Katalógy vzdelávacích cieľov v anatómii 

" Anatómia tvorila historicky základný kameň medicínskeho vzdelávania, a to bez ohľadu na 

národnosť, rasový pôvod alebo systém medicínskeho vzdelávania." [33]. 

Významnosť anatómie bola uznaná v hlavných dokumentoch, ktoré definujú výstupy vzdelávania 

pre absolventov medicíny. V dokumente Tuning project for Medicine [34], ktorý je výsledkom iniciatívy 

Európskej komisie, smerujúcim k harmonizácii európskeho vysokoškolského vzdelávania, sa možno 

dočítať, že „absolventi študijných programov v oblasti medicíny v Európe by mali byť schopní preukázať 

znalosť (…) normálnej štruktúry (anatómia).” 
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O čosi menej všeobecne, ale stále nie podrobne, boli anatomické výstupy opísané v dokumente 

Výsledky pre absolventov [35], ktorý popisuje princípy učenia medicíny v pregraduálnom stupni štúdia 

v Spojenom kráľovstve. Uvádza: “Novo kvalifikovaní lekári musia byť schopní aplikovať biomedicínske 

vedecké princípy, metódy a znalosti do medicínskej praxe a integrovať ich do starostlivosti o pacienta. 

To musí zahŕňať princípy a znalosti týkajúce sa anatómie (…). Musia byť schopní (…) vysvetliť, ako 

fungujú normálne ľudské štruktúry, funkcie a fyziologické procesy, a to aj v rôznych vekových obdobiach, 

u detí a mladých ľudí, počas tehotenstva a pôrodu.” 

Pretrvávajúci nedostatok znalostí anatómie u absolventov medicíny je zásadným problémom, a to 

aj napriek tomuto, že v druhom dokumente možno pozorovať dôraz na aplikáciu poznatkov, nie len na 

ich osvojenie. Ďalším faktorom vedúcim k rozpoznaniu potrieb na podrobný popis učebnej osnovy 

anatómie, je fakt, že za posledné roky väčšina univerzít urobila zmeny v učebných osnovách. Väčšia 

integrácia výučby a dôraz na klinický kontext medicíny vyústili okrem iného do obmedzenia hodín 

venovaných anatomickému vzdelávaniu a rozdeleniu tejto vedy na predmety rozdelené podľa orgánov 

[36]. 

Existovalo viacero pokusov definovať kľúčový detailný sylabus anatómie. Niekoľko návrhov bolo 

hodnotených buď ako príliš podrobných alebo príliš špecializovaných pre absolventov medicíny [37, 38]. 

Proces definovania minimálnych znalostí v odbore topografickej anatómie nie je ešte dokončený 

a dokumenty sa vyvíjajú, tak ako sa celosvetovo vyvíjajú medicínske učebné osnovy. Poukazuje to aj na 

diskusiu o tom, aké množstvo vedomostí o základných vedách je dostatočné pre praktického lekára na 

začiatku jeho kariéry. 

Dokumenty, ktoré existujú v súčasnosti by mohli byť rozdelené na dva typy – venované jednej danej 

anatomickej oblasti alebo kompletne celému ľudskému telu. Dokumenty prezentované pod záštitou 

Medzinárodnej federácie združenia anatómov (IFAA) reprezentujú prvý typ. Dodnes boli vyvinuté 

a publikované štyri sylaby určené pre rozdielne oblasti ľudského tela. Menovite: 

● Základný sylabus pre výučbu neuroanatómie u študentov medicíny [36] 

● Základný sylabus pre výučbu anatómie hlavy a krku u študentov medicíny [39] 

● Základný sylabus pre výučbu muskuloskeletálnej anatómie chrbtice a končatín u študentov 

medicíny [40] 

● Základný sylabus pre vyučovanie embryológie a teratológie u študentov medicíny [41] 

Na druhom konci spektra je o niečo všeobecnejší dokument, ktorý uzatvára celú anatómiu založenú 

na základných sylabách Spojeného kráľovstva a Írska, ktorú pripravili členovia Rady a členovia Výboru 

pre vzdelávanie anatomickej spoločnosti - sylabus regionálnej anatómie pre pregraduálnu medicínu [42]. 

Katalóg vzdelávacích cieľov v komunikačných zručnostiach 

Je dobre známe, že komunikačné zručnosti sú nevyhnutné pre všetkých zdravotníckych 

pracovníkov. Za posledných 20 rokov sa zvýšil počet výskumov v oblasti komunikačných zručností 

a výučba týchto zručností je explicitne zahrnutá do zdravotníckych programov čoraz častejšie [43]. 

Na úvod stojí za zmienku, že komunikácia je v zdravotníctve jedinečná, komplexná a odlišná. Hoci 

komunikačné zručnosti sa nepochybne dajú naučiť, existujú pochybnosti, či vzhľadom na komplexnosť 

tohto procesu je možné včleniť komunikáciu ako súbor behaviorálnych zručností a vzdelávacích cieľov. 

Niektorí autori tvrdia, že takýto prístup je redukcionistický a „atomizácia komunikácie do diskrétnych 



   

             27 

pozorovateľných zručností (vzdelávacích cieľov) nemusí brať do úvahy komplexnosť komunikačnej 

interakcie a neberie do úvahy autenticitu a kreativitu vyžadovanú v praxi” [44]. 

Prvý katalóg všeobecných základných vzdelávacích cieľov v medicínskom vzdelávaní bol 

predstavený po Bolonskej deklarácii ako časť publikácie The Tuning Project for Medicine-learning 

outcomes for undergraduate medical education in Europe [34]. V tomto dokumnete sú výučbové ciele 

zoskupené do troch sekcií. Prvá sekcia – úroveň 1 zahŕňa 12 všeobecných výstupov. Druhá sekcia – 

zahŕňa pod každým výstupom úrovne 1 sériu výstupov úrovne 2. Tretia sekcia pozostáva zo všeobecných 

výstupov pre vysokoškolské vzdelávanie, ktoré majú mnohé aspekty profesionality. 

V katalógu The Tuning Projekt for Medicine je jeden výstup úrovne 1 plne venovaný komunikačným 

zručnostiam lekárov „efektívne komunikovať v lekárskom kontexte“ a obsahuje 10 podrobných 

výstupov”. Okrem toho, výstup „Uskutočnenie konzultácie s pacientom“ obsahuje dva podrobnejšie 

výstupy týkajúce sa komunikácie. 

Medzi ďalšími dobre známymi katalógmi lekárskych zručností pre absolventov je aj najnovšia 

publikácia Outcomes for graduates 2018 vydaná Britskou všeobecnou medicínskou radou. Autori tohto 

dokumentu tvrdia, že tento súbor štandardov môže slúžiť ako “základy pre lekárske fakulty na vývoj ich 

učebných osnov a programov vzdelávania a tiež plán pre hodnotenia na lekárskych fakultách” [35]. 

Tento katalóg vzdelávacích výstupov pozostáva z troch častí: profesionálne hodnoty a správanie, 

profesionálne zručnosti a profesionálne vedomosti. Väčšina výstupov týkajúcich sa komunikácie je 

v skupine „profesionálne zručnosti“, ale niektoré z nich sú aj v skupine „profesionálne hodnoty 

a správanie”. 

Zatiaľ čo vyššie spomínané dokumenty uvádzali vzdelávacie výstupy pre širokú škálu lekárskych 

alebo absolventských zručností (nie iba komunikačných zručností) je tu tiež “A European consensus on 

learning objectives for a core communication curriculum in health care professions” [45]. Tento katalóg 

zaznamenáva 61 vzdelávacích cieľov a bol schválený 121 expertami na komunikáciu zo 16-tich krajín a 15 

profesií. Bol preložený do nemčiny a prispôsobený nemčine [46]. 

V roku 2016 bol tiež vyvinutý a publikovaný “Latinskoamerický, portugalský a španielsky konsenzus 

o základných komunikačných učebných osnovách pre vysokoškolské medicínske vzdelávanie” [47]. V tejto 

štúdii 46 expertov z 8 krajín pracovalo na vytvorení zoznamu vzdelávacích výstupov klinickej 

komunikácie a dosiahli konsenzus na 136 vzdelávacích výstupoch zoskupených do 6 kompetenčných 

oblastí. 

Keďže píšeme o katalógoch vzdelávacích cieľov, za spomenutie stojí najnovší Dennistonov 

systematický prehľad literatúry, týkajúci sa vzdelávacích výstupov a komunikačných zručností [48]. 

V tejto štúdii autori preskúmali 168 dokumentov, z ktorých získal 1669 vzdelávacích výstupov, potom ich 

prečistili pomocou kvalitatívnej syntézy, aby konečne dospeli k 205 výstupom, ktoré boli zoskupené do 

štyroch oblastí: vedomosti, obsahové zručnosti (o čom sa komunikuje), procesné zručnosti (ako sa 

komunikuje) a percepčné zručnosti (uvedomenie si seba a iných a ako to vplýva na komunikáciu). 

Vzdelávacie ciele v analýze, dátovom manažmente a informatike pre zdravotnícku špecializáciu 

Behrends a kol. [8] mapovali vzdelávacie ciele medicínskej informatiky z NKLM (nemeckého 

národného katalógu medicínskych kompetencií), aby identifikoval spoločný základ medzi medicínskou 

informatikou a medicínskymi učebnými osnovami v Nemecku. Katalóg učených cieľov v oblasti 



   

28              

medicínskej informatiky bol GDMS “lekárska informatika” pre vysokoškolská lekárske vzdelávanie [49]. 

Proces mapovania bol podporený platformou MERLIN. 

Vzdelávacie ciele v oblasti konzervatívneho a protetického zubného lekárstva 

Téma počítačovej podpory pri mapovaní učebných osnov v zubnom lekárstve je riešená v štúdii [4]. 

Eelektronická tematická mapa vytvorená na The University of Iowa College of Dentistry používa tri 

katalógy cieľových kompetencií: dve z nich sú miestne (charakteristika absolventa a kompetencie školy). 

Tretím používaným katalógom je CODA (komisia pre akreditáciu zubného lekárstva): USA národný 

štandard pre školy zubného lekárstva [50]. 

Národné kompetenčné katalógy vzdelávacích cieľov pre vysokoškolské vzdelávanie v oblasti 

zubného lekárstva (NKLZ, www.nklz.de), podobné vyššie uvedenému NKLM sú dostupné v nemecky 

hovoriacich krajinách tak, ako to publikoval Fisher a kol. [51]. Katalógy popisujú kompetencie študentov 

zubného lekárstva v Nemecku, ktoré by mali nadobudnúť v čase ukončenia ich štúdia. 

Bateman a kol. [52] vysvetlili problémy používania vzdelávacích výstupov vo výučbe zubného 

lekárstva. Tvrdia, že ak človek rozumie pozadiu, stavbe a zamýšľanému účelu vzdelávacích výstupov, 

potom je možné ich napísať tak, aby mohli byť skutočne použité a teda efektívne využívané. Generálna 

rada pre zubné lekárstvo (GDC) so sídlom v Spojenom kráľovstve je štatutárnym regulačným orgánom 

a jej primárnym účelom je ochrana bezpečnosti pacientov a udržanie dôvery verejnosti v poskytovateľov 

zubnej starostlivosti. Okrem iného, stanovujú normy pre poskytovateľov zubného vzdelávania 

a odbornej prípravy v Spojenom kráľovstve. V ich dokumentoch, vytvorených ako výsledok práce na 

štandardoch pre vzdelávanie [53] sú špecifikované vzdelávacie výstupy. Vzdelávacie výstupy sú 

rozdelené pre zubných lekárov, dentálnych hygienikov, dentálne sestry, ortodontických terapeutov, 

dentálnych klinických technikov a pre zubných technikov. Všetky tieto kategórie majú výstupy 

zoskupené do štyroch oblastí: klinická, komunikačná, profesionálna a riadenie a vodcovské schopnosti. 

Mahmoodi a kol. [54] vytvorili Katalóg interaktívnych vzdelávacích cieľov Univerzitnej kliniky v 

Mainzi (ILKUM), kde je hierarchická štruktúra navrhnutá v súlade s kompetenčnými úrovňami podľa 

Association for Dental Education in Europe (ADEE). ADEE rozdeľuje rozvrh výučby dentálneho 

vzdelávania na tri stúpajúce kompetenčné úrovne: úroveň I: “byť oboznámený s”: Študent si musí byť 

vedomý základných teoretických vedomostí, ale nie sú potrebné žiadne praktické zručnosti, úroveň II: 

“mať vedomosť o”: Okrem dobrých teoretických vedomostí sú potrebné aj základné praktické skúsenosti 

a základné praktické schopnosti, a napokon úroveň III: “byť spôsobilý v”: Študent musí mať silné 

teoretické a praktické znalosti. 

Katalógy vzdelávacích cieľov pre zubné lekárstvo v ostatných partnerských krajinách projektu 

BCIME neexistujú okrem Nemecka a Poľska. Avšak, väčšina lekárskych univerzít a fakúlt ponúka 

vzdelávanie v odbore zubné lekárstvo v súlade s pravidlami smernice 2013/55/EU, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 2005/36/EC. Základná odborná príprava zubných lekárov zahŕňa celkovo najmenej päť 

rokov štúdia, ktoré môžu byť navyše vyjadrené rovnocennými kreditmi ECTS a pozostáva najmenej z 5 

000 hodín dennej teoretickej a praktickej odbornej prípravy študijného odboru zubného lekárstva. Tento 

program zahŕňa: A. základné predmety (chémia, fyzika, biológia); B. medicínsko-biologické predmety a 

všeobecné lekárske predmety (anatómia, embryológia, histológia, cytológia, fyziológia, biochémia, 

patologická anatómia, všeobecná patológia, farmakológia, mikrobiológia, hygiena, preventívna medicína 

a epidemiológia, rádiológia, fyzioterapia, všeobecná chirurgia, všeobecné lekárstvo, ktoré zahŕňa 
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pediatriu, otorinolaringológiu, dermatovenerológiu, všeobecnú psychológiu, patopsychológiu, 

neuropatológiu, anestéziológiu) a C. predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom: protetika, zubné 

materiály a vybavenie, konzervatívna stomatológia, preventívna stomatológia, anestéziológia a sedatíva, 

špeciálna chirurgia, špeciálna patológia, klinická prax, paedodoncia, ortodoncia, periodontika, dentálna 

rádiológia, dentálna oklúzia a funkcia čeľuste, profesionálna organizácia, etika a legislatíva, sociálne 

aspekty a dentálna prax. Sylaby týchto predmetov sú individuálne opísané jednotlivými 

univerzitami/fakultami. 

Vzdelávacie ciele v klinických zručnostiach 

Klinické zručnosti pre nemecky hovoriace krajiny sú najlepšie charakterizované národným 

katalógom. Relevantnou časťou je kapitola 14b. 

Vzdelávacie ciele v neurochirurgii 

V Rumunsku neexistuje žiaden národný katalóg vzdelávacích cieľov a každá univerzita si vytvára svoj 

vlastný zoznam požiadaviek, ktoré musia byť splnené. Vzdelávacie ciele sú vysvetlené nižšie, sú striktne 

špecifické pre Kliniku neurochirurgie Lekárskej a farmaceutickej univerzity Grigore T. Popa v Iasi. 

Táto voliteľná stáž v neurochirurgii je štvortýždňová rotácia zameraná na liečbu poranení a chorôb 

neurologického systému. Študent by mal počas praxe navštevovať kliniku, centrum ambulantnej 

chirurgie a/alebo nemocničné zariadenie. Veľa študentov, ktorí si vyberú túto rotáciu sú v treťom alebo 

štvrtom ročníku štúdia. Po skončení nie je požadované preskúšanie získaných skúseností. 

Medicínske vedomosti 

Neurologické vyšetrenie 

1. Vyšetriť pacientov mentálny stav a reč. 

2. Vyšetriť kraniálne nervy. 

3. Vyšetriť centrálnu a periférnu senzorickú funkciu. 

4. Vyšetriť motorickú funkciu. 

5. Vyšetriť kraniálne a periférne reflexy. 

6. Vyšetriť funkciu mozočku a chôdzu. 

Základy neuro-zobrazovacích metód 

1. Rozoznať základné zlomeniny a dislokácie chrbtice. 

2. Rozlíšiť v počítačových snímkach krv, vzduch, tuk, mozgovo-miešny mok a kostné tkanivo. 

3. Rozpoznať typické zobrazovacie charakteristiky epidurálneho hematómu, akútneho 

subdurálneho hematómu, chronického subdurálneho hematómu, intracerebrálneho krvácania 

a subarachnoidného krvácania. 

Intrakraniálna hypertenzia 

1. Definovať mozgový perfúzny tlak, vysvetliť ako sa používa pri liečbe pacientov so zvýšeným 

intrakraniálnym tlakom. 

2. Vysvetliť ako krvné plyny, tekutiny a elektrolytická rovnováha vplývajú na intrakraniálny tlak. 

3. Popísať klinické prejavy akútnej hernie mozgu, vrátane transtentorálnych, nežiadúcich 

a subfalcínnych herniačných syndrómov 
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Diagnostika a manažment ischemickej cievnej mozgovej príhody 

1. Rozpoznať symptómy a príznaky ischémie v prednej a zadnej cirkulácii. 

2. Rozlišovať RTG snímky rôznych typov ischemickej cievnej mozgovej príhody: embolickej, 

hemodynamickej a lakunárnej. 

3. Popísať úlohy a indikácie nasledujúcich možností liečby pri ischemickej chorobe: lekársky 

manažment, modifikácia rizikových faktorov a chirurgická liečba. 

Diagnóza a liečba netraumatických problémov s krkom a chrbticou 

1. Definovať radikulopatiu, myelopatiu a syndróm cauda equine. 

2. Popísať všeobecný manažment liečby hernie cervikálneho disku, hernie lumbálneho disku, 

lumbálnej nestability a bolesti v krížovej oblasti chrbtice. 

3. Uviesť najbežnejšie príklady extradurálnych, indtradurálnych-extramedulárnych a 

intramedulárnych nádorov chrbtice. 

Starostlivosť o pacienta 

Neurologické vyšetrenie 

1. Ohodnotiť pacientov mentálny stav a reč. 

2. Vyšetriť kraniálne nervy. 

3. Vyšetriť centrálnu a periférnu senzorickú funkciu. 

4. Vyšetriť motorickú funkciu. 

5. Vyšetriť kraniálne a periférne reflexy. 

6. Vyšetriť funkciu mozočku a chôdzu. 

Diagnóza a manažment liečby poranenia hlavy 

1. Vyhodnotiť stav bezvedomia podľa Glasgow Coma Scale. 

2. Zahájiť liečbu zvýšeného intrakraniálneho tlaku pri poranení hlavy. 

3. Definovať a zahájiť manažment liečby otrasov mozgu, pomliaždenín mozgu a difúzneho 

axonálneho poškodenia. 

4. Rozlišovať anatomicky a rádiograficky akútny subdurálny a epidurálny hematóm a vysvetliť ich 

chirurgické indikácie. 

5. Popísať počiatočný manažment liečby penetrujúcich poranení hlavy. 

6. Popísať manažment chronického subdurálneho hematómu. 

Diagnóza a manažment liečby nádorov a abscesov mozgu 

1. Poznať relatívny výskyt a lokalizáciu hlavných typov primárnych a sekundárnych nádorov mozgu. 

2. Popísať všeobecné klinické prejavy mozgových nádorov na nasledujúcich miestach: mozgová 

hemisféra, mozoček, mozgový kmeň, hypofýza a cerebellopontínový uhol. 

3. Uviesť zoznam výhod a obmedzení nasledujúcich diagnostických nástrojov používaných pri 

hodnotení mozgových nádorov: CT, MRI, MR spektroskopia a angiografia. 

4. Popísať chirurgické indikácie najbežnejších benígnych a malígnych nádorov v lokalitách 

uvedených v zozname bodu č. 2. 

5. Opísať indikácie a rozdiely medzi rádioterapiou a radiačnou chirurgiou pri liečbe zhubných 

nádorov mozgu. 

6. Uviesť hlavné rozdiely medzi diagnózou a liečbou nádoru mozgu a abscesu. 

7. Uviesť zoznam najčastejších etiológií mozgových abscesov. 
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Diagnostika a liečba bolestí hlavy 

1. Rozlišovať RTG snímky hlavných príčin intrakraniálneho krvácania: hypertenznú intracerebrálnu 

hemorágiu, amyloidné intracerebrálne krvácanie, subarachnoidné krvácanie, krvácanie do 

arteriovenóznej malformácie, krvácanie z nádoru a krvácanie z koagulopatie. 

2. Pri hodnotení akútnej bolesti hlavy aplikovať nasledujúce diagnostické nástroje (CT, MRI, 

angiogram a lumbálna punkcia). 

3. Popísať všeobecné stratégie liečby (chirurgiu, rádiochirurgiu, intervenčnú rádiológiu a rovnako aj 

liečbu vazospazmu) intrakraniálnych aneuryzmov a cievnych malformácií. 

4. Odlíšiť symptomatológiu migrény, klastrových bolestí hlavy, tlaku a bolesti hlavy pri 

prechladnutí. 

Poranenie chrbtice 

1. Popísať rýchle hodnotenie pacienta s poranením chrbtice. 

2. Rozoznať zlomeniny chrbtice na RTG snímkach. 

3. Začať akútnu liečbu poranenia miechy, vrátane imobilizácie, steroidov a systémových opatrení. 

4. Definovať nestabilitu chrbtice. 

Interpersonálne a komunikačné zručnosti 

CIELE: Interpersonálne a komunikačné zručnosti 

1. Efektívna komunikácia s návštevníkmi, rezidentmi, členmi tímu a inými zdravotníckymi 

profesionálmi. 

2. Dokumentácia v lekárskych záznamoch je čitateľná. 

3. Komunikovať vhodne a profesionálne s pacientom a rodinnými príslušníkmi. 

4. Preukázať schopnosť vypracovať a realizovať plány starostlivosti o pacienta odpovedajúce úrovni 

odbornej prípravy a dodržiavať formát SOAP/problémovo orientovaný formát. 

Prezentácia prípadov (kazuistiky) 

1. Prezentovať prípad svojmu mentorovi vrátane príslušnej anamnézy, neurologického vyšetrenia, 

nálezov zobrazovacích metód a plánu liečby. 

Účasť na oddeleniach 

1. Pýtať sa vhodné otázky neurochirurgických pracovníkov (rezidentov, účastníkov, atď.), ktoré by 

zvýšili možnosti vzdelávania v danej problematiky. 

Profesionalita 

CIELE: Profesionalita 

1. Preukazovať väzbu na kontinuitu starostlivosti o pacienta. 

2. Prezentovať zmysel pre zodpovednosť a rešpekt voči pacientom, rodinám, zamestnancom 

a kolegom. 

3. Preukazovať kultúrnu toleranciu. 

4. Udržiavať profesionálny vzhľad, byť dobre upravený, vhodne oblečený. 

5. Presnosť v dochádzke, promptný a dostupný v prípade potreby. 

6. Motivácia k učeniu, preukázať vhodnú asertivitu, flexibilitu, prispôsobivosť smerom 

k vzdelávaniu. 

7. Demonštrovať vhodný prístup, spoluprácu, prístupnosť k spätnej väzbe. 
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8. Predstaviť sa tým, s ktorými pracuje, pacientovi, účastníkom, iným lekárom, zdravotným 

sestrám, zamestnancom atď. 

Operačná sála 

1. Preukázať profesionalizmus na operačnej sále, nevyrušovať, ale nebáť sa zapojenia vrátane 

kladenia otázok, prezerania snímok, patológií a nálezov atď. 

2. Demonštrovať záujem o prípady podľa uváženia rezidenta a prítomných. 

Konferencie 

1. Zúčastňovať sa všetkých naplánovaných konferencií. 

2. Neobávať sa zapájania do diskusií a pýtať sa otázky. 

4.10 Identifikácia redundancií (a medzier) v cieľoch vzdelávania 

Jeden z problémov, ktorý dúfame, že sa mapovaním učebných osnov vyrieši je identifikácia 

redundancií a medzier učebných osnovách. Uvažujúc, že študijný program by mohol obsahovať viac ako 

7000 vzdelávacích cieľov [12], je jasné, že ľudská schopnosť rozpoznať v tak komplikovanej štruktúre 

chýbajúce výstupy alebo neúmyselné opakovania je obmedzená a ich odhalenie veľmi ťažké, prácne 

a niekedy dokonca nemožné. 

Prvým krokom identifikácie takýchto problémov je mať dobrý prehľad o učebných osnovách, ktorý 

už bol popísaný v 4.2. Podstatné je tiež implementovať funkciu vyhľadávania podľa kľúčových slov 

(vysvetlené v 4.6). Existujú však aj špecializované riešenia vychádzajúce zo základných funkcií, ktoré 

poukazujú na problémy. 

Napríklad, systém mapovania učebných osnov Prudentia [15] používa päť úrovňový rámec 

kompetencií. Hierarchické vzťahy sú kontrolované zhora dole z najvyššej (makro) úrovne akreditovaných 

štandardov dole smerom ku konkrétnym vzdelávacím cieľom jednotlivých vzdelávacích jednotiek (mikro 

úroveň). Ak v ktoromkoľvek štádiu chýba spojenie s nižšou úrovňou v hierarchii, výsledky vyššej úrovne 

sú označené červenými vlajkami. Poukazuje to na medzery v implementácii požadovaných kompetencií, 

a tým sa identifikujú oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť a správne usporiadanie. 

V elektronickej tematickej mape Univerzity zubného lekárstva v Iowe môžu plánovači učebných 

osnov vyberať kompetencie z troch súborov, ktoré sú umiestnené v rozbaľovacích ponukách [4]. Po 

výbere kompetencie sa zobrazí tabuľka ukazujúca v riadkoch všetky kurzy, v ktorých bola kompetencia 

riešená, hodnotená formálne alebo celkovo a v akej forme sa tak stalo (stĺpce tabuľky) [4]. Identifikuje 

tým medzery a nadbytočnosti v učebnej osnove. 

Bublinový graf môže podľa prítomnosti a veľkosti kruhových tvarov pomôcť pri vizualizácii toho ako 

je riešený a ako intenzívne je adresovaný daný učebný cieľ v učebných osnovách počas semestrov (napr. 

tak ako je to prezentované v [7]). Tento formát je možné tiež použiť na zobrazenie profilu hodnotenia 

(prítomnosť a intenzita pri posudzovaní dosiahnutých vzdelávacích cieľov). Medzery môžu byť pri tomto 

zobrazení ľahko spozorované v miestach kde chýba kruhový tvar. 

Cottrell a kol. [18] odporúčajú tvorbu vlákien v učebných osnovách. Vláknami sú myslené “oblasti 

dôležitého obsahu, ktoré by sa mali rozvíjať naprieč učebnými osnovami, a aby tak slúžili k prospechu 

študentov”. Príklady obsahujú napr.: rádiológiu a ultrazvuk, orálne zdravie a nerovnosť v prístupe ku 
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zdravotnej starostlivosti. “Podľa tejto štúdie by tieto vlákna mali spravovať tzv. threat directors, ktorí 

v procese implementácie vlákna odhalia medzery aj redundancie. 

Vizualizácie systému mapovania učebných osnov podľa Vaitsis a kol. [21] majú tiež časť pre 

neadresované výsledky vzdelávania. Týmto spôsobom, aj keď prvky nesúvisia so žiadnym iným prvkom v 

grafe, stále sa zobrazujú, aby neboli z analýzy vynechané. Sú automaticky zlučované do nasledujúcich 

sekcií: a) vzdelávacie výstupy nevyučované vo vyučovacích metódach; b) vzdelávacie výstupy neskúšané 

v písomnej skúške; c) skúšané, ale nevyučované vzdelávacie výstupy. V grafe je znázornená nízka váha 

hodnotiaceho skóre v tých témach, v ktorých študenti majú slabý výkon a je potrebné posilniť témy v 

učebných osnovách (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Vizualizácia analýzy medzier učebných osnov v štúdii podľa Vaitsis et al. 
Zdroj: [21]. Licencia: CC-BY 4.0. 

4.11 Kompatibilita vzdelávania založená na výstupoch učenia 

Vzdelávanie/odborná prax založené na výsledkoch je vzdelávanie s dôrazom na konečný produkt 

[55]. V medicíne to sú vlastnosti dobre vzdelaných lekárov. Steketee pri popise ich systému mapovania 

učebných osnov uviedol nasledovné: Prudentia je založená na výsledkoch, čo znamená, že “výroky na 

každej úrovni určujú, čo študenti dosiahnu na konci časového obdobia” [15]. 

Úlohou softvéru na mapovanie učebných osnov vo vzdelávacom procese založenom na výsledkoch 

je ukázať ako dobre boli adresované výstupné výsledky v učebnej osnove. Systémy mapovania učebných 

osnov LOOOP a MERLIN sú vo výsledkoch kompatibilné, pretože sú založené na všeobecne 

akceptovanom katalógu cieľov vzdelávania NKLM. Systém LOOOP [5] vizualizuje vzdelávacie ciele podľa 

príslušnej kategórie Andersonovej štvorcovej tabuľky s 24 poliami [27] a podľa zodpovedajúcich rolí 

Reporter-Interpreter-Manager-Educator (RIME) [56]. Vaitsis a kol. používajú pri vizualizácii výsledkov 

vzdelávania definovaných Švédskym úradom pre vysokoškolské vzdelávanie ako referenčný rámec 

kompetencií výstupy z učenia v pregraduálnom lekárskom štúdiu [21]. Systém mapovania učebných 

osnov CLUE je založený na kompetenčných rámcoch Veľkej Británie General Medical Council (GMC) a 

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) [3], Schneider a kol. používajú štandardy 

Komisie pre zubnú akreditáciu (CODA) [4], Prudendia sa odvoláva na Študentské výsledky AMC pre 

Austráliu a Nový Zéland [15]. 
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Ďalším spôsobom ako uľahčiť kompatibilitu vzdelávania založenú na výsledkoch v softvéri 

mapovania učebných osnov je využiť štruktúrovaný vstup nových cieľov vzdelávania. V systéme 

OPTIMED je to dosiahnuté tým, že používateľ môže vyberať pre jednotlivé výroky aktívne slovesá pre 

vyhlásenia v súlade s odporúčaným slovníkom Bloomovej taxonómie [13]. Okrem toho, dosiahnutie 

kompatibility kvality vzdelávania založenej na výsledkoch po celej Európe znie celkom náročne. MEDCIN 

projekt [58] (http://www.medcin-project.eu) je zameraný na učebné osnovy pomocou štandardov v 

reálnych lekárskych a zdravotníckych vzdelávacích procesoch. V rámci riešenia projektu MEDCIN bola 

vyvinutá jednotná platforma podporujúca rozsiahle technické normy (garantované MedBiquitous 

Consortium, vedúcou organizáciou vo vývoji a presadzovaní technologických noriem pre zdravotnícke 

povolania), ktorá je plne v súlade s overenými teoretickými poznatkami (séria dohôd zameraných na 

výstupoch v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorý sa všeobecne nazýva Bolonský 

proces). Platforma MEDCIN poskytuje výkonné online nástroje na import súhlasných štandardov 

učebných osnov, prehľad a porovnávanie pomocou nasledujúcich vlastností: súhrnná správa, kontext 

stavebných blokov, vyhľadávanie podľa kľúčových slov a pokročilá analýza textu. 

 

Obr. 7 Dendrogram analýzy založenej na vyhľadávaní kľúčových slov predstavujúci podobnosti medzi 
jednotlivými hodinami v pediatrii – štátna rigorózna skúška, ktorá sa vyučuje na Masarykovej 

univerzite. 

4.12 Komplexné reportovanie založené na dostupných stavebných blokoch 

učebných osnov 

Komplexnosť je neoddeliteľnou časťou analýzy lekárskych učebných osnov pretože je nutné zvážiť 

veľké množstvo prvkov a ich vysokú mieru prepojenia. Z tohto dôvodu je tu vždy rastúca požiadavka po 

dynamických systémoch, ktoré môžu ponúknuť efektívnejší manažment učebných osnov na rôznych 

úrovniach [32]. Avšak, komplexnosť výpočtových analýz by nemala viesť k tomu, že ich výsledok bude 

náročné použiteľný v praxi. Podľa Hardena by mala mať každá mapa učebnej osnovy dva dôležité 

postoje: komunikovateľnosť a transparentnosť [24]. Existuje však riziko, že nepraktické používateľské 

rozhrania môžu odradiť používateľov od mapovania učebných osnov. Potenciálnym nebezpečenstvom 

je, že slabo navrhnuté alebo preťažené správy môžu priniesť nejasný obraz. Príliš veľa prvkov môže 

zatieniť pohľad na analyzované aspekty učebných osnov [6]. 

Spreckelsen a kol. odporúčajú zaviesť formatívne štúdie použiteľnosti do procesu vývoja softvéru na 

tvorbu učebných osnov [2]. Navrhli sedem hypotetických scenárov (user stories) pre skupiny študentov 

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


   

             35 

aj učiteľov ako testovacích používateľov. Počet testerov použiteľnosti nemusí byť veľký: 5-8 by malo 

postačovať. V ich štúdii malá skupina testerov poskytla cenné pripomienky, ktoré usmernili (upresnili) 

ďalší vývoj softvérového nástroja. V súvislosti s tým Schneider a kol. považujú zlepšovanie použiteľnosti 

za ďalší krok vo vývoji ich systému [4]. 

Ďalšou z vecí, ktorá komplikuje používanie softvéru na mapovanie učebných osnov, je náročný 

proces zadávania údajov. V prieskume, ktorý uskutočnil Willett, bol vysoký dopyt po ľudských zdrojoch 

najčastejšie spomínanou výzvou pri mapovaní učebných osnov [26]. Fritze a kol. [7] odporučili vyriešiť 

tento problém znížením počtu mapovacích kritérií (napr. limitovaním počtu implementovaných 

Hardenových okien [24]). Cottrell a kol. odporučili ako motivačný faktor poskytnúť vizuálnu aktualizáciu 

progresu mapovacieho procesu. Pre fakultu bola možnosť vidieť to, čo sa dosiahlo v danom čase 

(progres) v procese mapovania učebných osnov považovaná za veľmi užitočnú [18]. 

V konečnom dôsledku je všeobecne odporúčané nastaviť poloautomatizovaný proces podávania 

správ. Napríklad, Al-Eyd a kol. generujú predvyplnené šablóny mapovania relácií (Obr. 8), čím sa ušetrí 

mapovačom veľa času stráveného zbytočným zadávaním vstupných údajov [6]. 

 

Obr. 8 Jedným zo spôsobov zníženia zložitosti manažmentu učebných osnov je generovanie šablón na 
zadávanie údajov s vopred vyplneným obsahom (zvýraznené žltou). Zdroj: [6]. Licencia: CC-BY 4.0. 

Systém MERLIN dosiahol zníženie objemu údajov tak, že výučba na úrovni subkompetencií je 

charakterizovaná odškrtnutím základných cieľov učenia, namiesto toho, aby sa vyberali z dlhého 

rozbaľovacieho zoznamu alebo dokonca zadávali manuálne [7]. 
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4.13 Podrobný manuál pre implementáciu požadovaných zmien 

Pri prechádzaní zozbieranej literatúry o softvéri mapovania učebných osnov sme tiež venovali 

pozornosť aj použitému modelu softvérového inžinierstva. 

Niektorí vývojári používali vodopádový model s jasne definovanými po sebe idúcimi fázami. Fritze a 

kol. [7] realizovali implementáciu MERLIN systému v siedmich krokoch: 1. analýza potrieb, 2. 

identifikácia základných kľúčových komponentov mapovania a ich štruktúra, 3. modelovanie 

architektúry databázy, 4. programovanie, 5. hodnotenie realizovateľnosti, 6. implementácia, 7. 

adaptácia databázy. Balzer a kol. popísali deväť ročný proces vývoja, implementácie a hodnotenia 

systému LOOOP mapovania učebných osnov, ktorý pozostáva z troch fáz: 1. Analýza potrieb a vývoj, 2. 

analýza vplyvov implementácie, 3. hodnotenie štatistiky aktuálneho využívania [5]. 

V iných systémoch boli aplikované metódy dynamického softvérového inžinierstva. Napríklad, 

Steketee [15] uviedol použitie agilného prístupu k systému mapovania učebných osnov (iteračný proces 

plánovania, výstavby a testovania na základe požiadaviek). OPTIMED bol implementovaný pomocou 

metodológie extrémneho programovania, čo je populárny agilný prístup [12]. Canning a kol. [3] 

charakterizujú proces vývoja mapovacieho nástroja CLUE učebných osnov ako prístup založený na 

dizajne. V tomto ponímaní zainteresované strany pravidelne poskytujú informácie o spôsobe vizualizácie 

údajov o učebných osnovách a o tom aké funkcie boli do tohto nástroja pridané. Proces vývoja iterácie 

mal tri hlavné míľniky: 1. funkčný prototype, 2. prototyp používateľského rozhrania, 3. finálna iterácia. 

V časti 4.12 už bolo zdôraznené, že fázy vyhodnotenia použiteľnosti a zhromažďovanie spätnej 

väzby od používateľov sú dôležité kroky, ktoré by sa pri vývoji softvéru na mapovanie učebných osnov 

nemali opomenúť [2, 4]. 

4.14 Sú tieto odporúčania prijateľné nielen pre učebné osnovy medicínskeho 

vzdelávania? 

Je zaujímavé zvážiť, či odporúčania z tejto správy možno zovšeobecniť aj na iné ako lekárske 

odbory. Užitočná štúdia od Rawleho [57] bola založená na systematickom prehľade literatúry, ale tiež 

len na miestnej diskusii medzi niekoľkými oddeleniami na univerzite v Toronte Mississauga, fakultách 

biológie, geografie a jazykových vied, kde autori preukázali významné spoločné východisko v 

požiadavkách medzi disciplínami. Zahŕňalo to proces implementácie učebných osnov rovnako aj metódy 

vizualizácie. Napríklad, excelovské hárky s farebne označenými stĺpcami sú často videné ako vstupný bod 

v mapovaní učebnej osnovy, čo môže byť neskôr rozšírené sofistikovanejšími prezentáciami. Prebieha 

vývoj ako umožniť fakultám a študentom vytvárať vlastné online otázky týkajúce sa obsahu učebných 

osnov. Bežnou záležitosťou je, že pedagogický žargón sťažuje fakultám zapájať sa do mapovania 

učebných osnov, čo je dôležitou lekciou pre návrh používateľských rozhraní. Aj keď nie všetci súhlasia, 

vedci na niektorých fakultách videli potrebu (dokonca veľmi vzdialené fakulty od medicíny ako 

geografia/životné prostredie) používať mapovanie učebných osnov, odpovedať na vnútroštátne 

akreditačné procesy, čo znamená aj použitie katalógov spoločných cieľov vzdelávania ako je to bežné v 

medicíne. 

Ellaway a kol. tvrdí, že zatiaľ čo inventár štandardov učebných osnov MedBiquitous bol vyvinutý pre 

lekárske vzdelávanie, hlavne pre tých ktorí sa podieľajú na lekárskom vzdelávaní, mal by byť vhodný pre 

akúkoľvek profesionálnu zdravotnícku učebnú osnovu alebo potenciálne i iný typ učebnej osnovy [25]. 
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Aldrich vidí mapovanie učebných osnov ako prostriedok na prekročenie hraníc medzi tradičnými 

akademickými disciplínami. Moderné aktívne oblasti štúdia sú na priesečníku niektorých disciplín (napr. 

biomatematika, bioinformatika, medicínska informatika) a je tu potrebná iniciatívam, ktorá bude 

integrovať učebné osnovy tohoto typu [20]. Túto funkciu by mohla zastať aj projektová platforma 

BCIME. 

5. Diskusia 

V tomto intelektuálnom výstupe uvádzame súhrn najnovších odporúčaní týkajúcich sa vývoja 

softvéru na mapovanie učebných osnov. Moderné informačné systémy sú založené na webovom 

rozhraní, podporujú hierarchiu rôznych úloh používateľov a dávajú celkový interaktívny náhľad učebných 

osnov s rôznymi formami prezentácií ako sú farebné tabuľky, siete, bublinové grafy a mnohé ďalšie. 

Dôležité je vybaviť mapovací nástroj učebných osnov jednoduchým prístupom k daným rámcom 

kompetencií relevantným pre danú inštitúciu. Zahŕňa to katalógy národných vzdelávacích cieľov, ale 

môžu obsahovať tiež cielené inštitucionálne výstupy alebo špeciálne kompetencie vybraných lekárskych 

odborov. V mnohých prípadoch tu analyzovaných systémov boli tieto katalógy usporiadané do 

hierarchie podľa rastúcej granularity a umožňovali rôzne úrovne analýzy. Kontrolné slovníky ako MeSH 

tezaury uľahčujú inteligentné funkčné vyhľadávanie voľného textu. Používateľské rozhranie IT systému 

musí byť jednoduché, ale výkonné, aby podporovalo zúčastnené strany pri popise a analýze učebných 

osnov. Z tohto dôvodu je dôležité dokončiť testy používateľnosti a ponúknuť automatické dokončovanie 

jednoduchých úloh. Aby bol systém dobre akceptovaný je potrebné prispôsobiť systém konkrétnym 

potrebám cieľového prostredia. Rovnako je potrebné pre účely vykazovania umožniť export údajov v 

štandardných formátoch, napr. ako MedBiquitous Curriculum Inventory. Nástroje mapovania učebných 

osnov by mali byť otvorené integrácii s inými prvkami univerzitného informačného systému, taktiež so 

systémami pre správu výučby (LMS), rozvrhovými službami alebo terminologickými servermi. 

Grafický prehľad identifikovaných prvkov a vlastností, ktoré by mal mať softvérový nástroj na 

mapovanie učebných osnov je zobrazený na Obr. 9. 
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Obr. 9 Myšlienková mapa vlastností, ktoré je potrebné zvážiť pri implementácii systému mapovania 
učebných osnov. 

Silnou stránkou správy nášho intelektuálneho výstupu je systematický prístup k prehľadávaniu 

literatúry, ktorý v kombinácii s technickými a lekárskymi odbornými znalosťami projektových partnerov 

poskytuje komplexný pohľad na najmodernejšie poznatky pri vývoji inovácií učebných osnov pomocou 

počítača v lekárskych a zdravotníckych študijných programoch. Táto správa je štruktúrované a poskytuje 

zoznam najdôležitejších vlastností, ktoré by mali byť implementované v systémoch mapovania učebných 

osnov odvodených z analýzy potrieb, ktoré zvyšujú relevantnosť odporúčaní. Dôležitosť správy spočíva 

v poskytovaní súboru testovaných a overených riešení uvedených v literatúre alebo odvodených 

z vlastných skúseností, ktoré je možné v závislosti od inštitucionálnych potrieb uplatniť vo vybraných 

krokoch procesu vývoja softvéru. 

Správa je limitovaná relatívne krátkym časovým obdobím, vrátane literatúry uverejnenej za 

posledných päť rokov a zameraním sa na jedinú výskumnú databázu. Plánovalo sa to však od začiatku 

s ohľadom na pridelené časové zdroje projektu. Potrebné je tiež zdôrazniť, že medzi štúdie boli zahrnuté 

systematické prehľady [32, 57] a štúdie založené na rozsiahlych prieskumoch, ktoré zahŕňali 

odporúčania odvodené zo širšieho rozsahu publikovaných publikácií [12]. Pridali sme tiež päť dôležitých 

článkov identifikovaných ručným vyhľadaním z literárnych odkazov. 

Naše hodnotenie bolo zamerané na tie aspekty, ktoré priamo súvisia s vývojom technických 

vlastností softvéru na mapovanie učebných osnov. Diskusia o témach týkajúcich sa riadenia ľudských 

zdrojov v inovácii učebných osnov bola vylúčená z nášho prieskumu. Napríklad Lammerding-Koeppel 

a kol. zdôrazňuje potrebu primerane vyškoleného personálu a vytvorenia efektívnych komunikačných 

štruktúr vrátane vysokopostavených členov fakulty ako základu úspešnej iniciatívy v oblasti mapovania 

učebných osnov [23]. Dôležité je rozvíjať nielen nové vlastnosti mapovania učebných osnov, ale tiež 
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zvážiť ako zaškoliť zamestnancov v tomto procese, ako uľahčiť komunikáciu a ako by mohol systém tieto 

aspekty podporovať. 

V tejto správe sa nezaoberáme metodikou rozvoja učebných osnov ako takých. Napríklad Komenda 

a kol. prezentuje štvorstupňový model inovácii plánovania učebných osnov v kontexte používania 

systému OPTIMED [13]. Napriek tejto dôležitosti to považujeme za veľmi širokú tému a do značnej miery 

nezávislú od použitej technológie, a tým mimo rozsah tejto správy. 

Bodom, ktorý stojí za zváženie a na ktorý literatúra nedáva jasnú odpoveď, je požadovaná úroveň 

granularity mapovaných prvkov modelových učebných osnov. Analyzované štúdie ukazujú vysoký stupeň 

heterogenity pokiaľ ide o tento aspekt. V štúdiách sú bežné viacúrovňové hierarchie ukazujúce prechod 

od hrubých opisov na vysokej úrovni k podrobnejším detailným pohľadom na učebné osnovy. Prvkami 

prezentovanými v týchto hierarchiách sú najmä kompetencie: od niekoľkých položiek na inštitucionálnej 

úrovni až po tisíce podrobných cieľov na úrovni jednotlivých relácií. Rôzne kontrolované slovníky sú 

uvedené na nasledujúcich úrovniach. Hierarchické štruktúry tiež popisujú aj organizáciu výučby 

a hodnotenia v rozsahu niekoľkých študijných blokov (disciplín), z ktorých je celý študijný program 

zložený na úroveň jednotlivých predmetov v testoch s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. 

Podrobne popisy vplývajú na výkonnú vyhľadávaciu funkciu a vysokú kvalitu vykazovania, no zároveň 

zadávať a spravovať vstupné údaje stojí veľa úsilia, čo by mohlo ľahko presahovať dostupný čas 

a personálne zdroje, ktoré sú k dispozícii. 

Jedinečným aspektom nášho projektu je jeho medzinárodnosť. Väčšina systémov v našom prehľade 

má národnú úrovni - napr. LOOOP a MERlin v Nemecku, CurrMIT v Severnej Amerike alebo Entrada 

v Kanade. Riešenia, ktoré projekt BCIME ponúkne, budú presahovať hranice niekoľkých európskych 

krajín, z ktorých každá má svoje špecifické požiadavky. Aspekty ako je podpora viacerých 

kompetenčných rámcov, lokalizácia používateľského rozhrania do viacerých jazykov a zavádzanie 

systému na použitie v rôznych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania je pre vývoj softvéru na tvorbu 

učebných osnov procesom, ktorý si vyžaduje priekopnícku prácu. 

Aj keď sú partneri projektu BCIME z lekárskych fakúlt, majú tiež silné technické zázemie. Naše 

know-how založené na skúsenostiach a analýze literatúry nás privádza k záveru, že skúsenosti získané pri 

práci na nových vlastnostiach nástroja na mapovanie učebných osnov majú potenciál a s malými 

úpravami môžu byť zovšeobecnené a použité aj na iné ako lekárske a zdravotnícke disciplíny. 

6. Závery 

Cieľom tohto intelektuálneho výstupu bolo zostaviť súbor odporúčaní a osvedčených postupov 

týkajúcich sa vývoja softvérovej platformy pre inováciu a mapovanie učebných osnov. Systematický 

prehľad literatúry publikovanej za posledných päť rokov, doplnený o skúsenosti piatich projektových 

partnerov, viedol k komplexnému prehľadu toho, čo a ako sa v súčasnosti implementuje do softvéru na 

mapovanie učebných osnov. Odporúčania sú štruktúrované podľa kľúčových charakteristík z analýzy 

potrieb uvedenej v prvom intelektuálnom výstupe (IO1). Tvoria ľahko použiteľný a podrobný súbor 

nástrojov na informovanie a inšpiráciu pre tých, ktorí pracujú na vytvorení nových alebo rozšírení 

funkčnosti existujúcich systémov elektronického mapovania učebných osnov. 
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