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1. Úvod 

Tento výstup zahrnuje vývoj a implementaci BCIME projektu označovaného jako EDUportfolio – 

systému správy kurikula, včetně jeho rozšíření a vylepšení (návrh nových funkcí a modulů, vývoj, 

prototypování, testování a nasazení) na základě výsledků analýzy potřeb (popsáno v IO1). Poslední 

instance systému byly implementovány pro všechny partnerské instituce s cílem, aby byly v plném 

souladu se známými a identifikovanými mezinárodními standardy (součást výstupů projektu BCIME 

shrnutých v IO2) popisujících lékařské a zdravotnické studijní programy (základní a specializované 

systémové moduly). Vývojový tým BCIME navíc zohlednil všechny místní požadavky na proces inovace 

kurikula stanovené konkrétními partnerskými institucemi při navrhování a vývoji webového systému 

určeného pro vývoj kurikula, mapování a přehled (rozšířené systémové moduly a funkce). 

2. Platforma pro správu kurikula 

2.1 Návrh a struktura 

Platforma EDUportfolio, navržená v současné fázi, představuje zcela nové řešení a byla vyvinuta 

pod vedením MU, která je vedoucí organizací tohoto intelektuálního výstupu. Všechny partnerské 

instituce se podílely na procesu implementace svými příspěvky jak k technickým, tak metodickým 

aspektům. Použita byla jedna platforma pro všechny univerzity, protože partneři projektu BCIME se 

shodli, že je to efektivnější přístup ve srovnání s provozováním několika nezávislých platforem, kde 

analýza mezi jednotlivými institucemi a porovnání učebních osnov by vyžadovaly externí moduly a / 

nebo systémy. Kromě toho byly vyvinuty a implementovány lokalizace pro všechny partnerské jazyky. 

Celý systém je založen na popisu učebních osnov, který umožňuje definovat jednotlivé vyučovací 

bloky parametrickým a tedy strukturovaným způsobem (např. pro studijní program, lékařskou disciplínu, 

předmět, výukovou jednotku, výstup z učení) v souladu s mezinárodními standardy poskytovanými 

sdružení MedBiquitous1. 

EDUportfolio je webová aplikace postavená na moderním rámci PHP Symfony 4.4 společně s 

modulem Twig template a knihovnou ORM Doctrine pro mapování objektů. Z hlediska databází byl 

použit otevřený objektově relační databázový systém PostgreSQL. Pro správu závislostí na frontendu byl 

použit Yarn, pro správu závislostí backend pro knihovny třetích stran byl použit Composer. K vývoji 

responzivního rozhraní byl použit rámec Zurb Foundation, používající knihovnu jQuery. Správu aktiv řeší 

derivát tzv. Webpack-encore, který je součástí Symfony. Pro účely jednotlivých modulů byly použity 

různé javascriptové knihovny, jako jsou d3.js, NVD3 a Datatables (interaktivní vizualizace dat), nebo 

select2.js, sweetalert2.js, jstree.js a featherlight.js (vylepšení uživatelského prostředí) [1]. 

Platforma EDUportfolio je založena na osvědčené metodice, která sleduje tvůrce kurikula během 

složitého procesu definování výstupů z učení a výukových jednotek přiřazených jednotlivým předmětům. 

EDUportfolio používá několik popisných atributů ke stanovení kurikula ve strukturované formě vhodné 

pro zpracování dat (tab. 1). 

                                                           

1 https://www.medbiq.org 
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Tab. 1 Popisné atributy používané v EDUportfoliu. 

Parametry Popis 

Kategorie Programová úroveň, úroveň kompetencí, úroveň blokových sekvencí 

Hodnotící formulář Forma hodnocení znalostí a dovedností studentů 

Trvání výuky Ve vyučovacích hodinách 

Typ výuky Např. přednáška, seminář, klinická praxe, samostudium atd. 

Důležitost Počáteční stručné vysvětlení (proč se stavební blok vyskytuje, jaký je 
jeho význam a / nebo jak přispívá k výsledkům učení) 

Popis Stručné shrnutí stavebního bloku spolu se vzdělávacími cíli a popisem 
instrukce 

Klíčová slova Volný text založený na standardizované podobě klíčového slova 

Významné podmínky Základní téma obsažené a vysvětlené během výuky ve stromové 
struktuře 

Studijní materiály Doporučená literatura nebo e-learningový informační zdroj 

 

Kompletní kurikulum se skládá z jednotlivých stavebních bloků, které představují základní jednotky 

pro rozvoj kurikula. Tabulka 2 shrnuje hlavní složky stavebních bloků kurikula, jak se používá 

v EDUportfoliu. 

Tab. 1 Součásti stavebních bloků kurikula. 

Součásti stavebního bloku Obsah / hodnota 

Studijní program Lékařství / Všeobecné lékařství (v závislosti na partnerské zemi) 

Lékařský/zdravotní obor Anatomie 

Sekvenční blok Předmět, modul, jednotka, blok, stáž 

událost Vzdělávací nebo hodnotící relace 

Kompetence Výsledky učení, kompetence, cíle učení, profesní role, témata, 
klasifikace (měřitelný popis toho, co jsou studenti schopni prokázat 
z hlediska znalostí, dovedností a hodnot) 

 

Úkolem projektu BCIME bylo provést inovace učebních osnov ve vyučovaných oblastech, které byly 

formalizovány pomocí jednoznačného parametrického popisu a entity převzaté z konceptu založeného 

na výsledcích. Obecně tyto inovace zvyšují transparentnost a kontinuitu prostředí, ve kterém učitelé, 

garanti, tvůrci kurikula a vedení fakulty, stejně jako studenti, pracují denně. Zde lze základní stavební 

kurikulum představit z globálního pohledu ve formě datového modelu entita-vztah. Databázové schéma 

se skládá z několika entit, které jsou vzájemně propojeny. Pro účely platformy EDUportfolio jsou 

rozhodující tyto subjekty: 

 program – informace o celém kurikulu s vazbou na pole, např. Všeobecné lékařství, Lékařská 

fakulta, Masarykova univerzita. EDUportfolio image entity = curriculum. 

 medical_discipline – tabulka s údaji o lékařských disciplínách. V případě MU existuje ve 

všeobecném lékařství kolem 44 lékařských oborů. EDUportfolio image entity = sequence_block. 
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 předmět – informace o jednotlivých předmětech s vazbou na semestr a medical_discipline. 

Například Všeobecné lékařství má na MU asi 138 aktivních předmětů. EDUportfolio image entity 

= sequence_block. 

 jednotka – jinými slovy učební jednotky jsou součástí předmětů (předmět se skládá ze 

vzdělávacích jednotek). Například kurikulum obsahuje více než 1 400 vzdělávacích jednotek. 

EDUportfolio image entity = event. 

 výsledek + věta – tzv. výsledky učení jsou kompetence každého studenta po ukončení výukových 

jednotek, předmětů nebo celého programu. EDUportfolio image entity = competency_object. 

 

Obr. 1 Databázový model platformy EDUportfolio. 

2.2 Instance centrální platformy 

Centrální instance EDUportfolio lokalizovaná v angličtině je k dispozici na adrese 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/. Všichni partneři projektu BCIME používají tento příklad ke správě 

svých učebních osnov Anatomie. Později, až budou popsána metadata (aktivita IO4), budou analyzovány 

a porovnány učební osnovy jednotlivých institucí. 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/


   

             5 

 

Obr. 2 Centrální instance EDUportfolia vyvinutého týmem BCIME. 

 

Obr. 3 Domovská obrazovka přihlášených uživatelů. 

Kromě centrální platformy EDUportfolio se konsorcium BCIME rozhodlo implementovat dalších pět 

instancí v jazycích lokálních partnerů. Platformy jsou k dispozici pro potřeby jednotlivých partnerských 

institucí k mapování a popisu osnov doplňujících se disciplín projektu BCIME. Všichni partneři však 
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mohou samostatně řídit libovolné jiné studijní plány svých studijních oborů nebo předmětů pomocí 

poskytnuté metodiky. 

2.3 Instance lokálních platforem 

Česká lokalizace EDUportfolia se používá pro kurikulum spravované MU a je k dispozici na 

https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/. 

 

Obr. 4 Lokální instance EDUportfolia pro kurikulum MU spravovaná česky. 

Německá lokalizace EDUportfolia se používá pro kurikulum spravované na UAU a je k dispozici na 

https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/. 

 

Obr. 5 Lokální instance EDUportfolia pro kurikulum UAU spravovaná v němčině. 

https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/
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Polská lokalizace EDUportfolia se používá pro kurikulum spravované na JU a je k dispozici na 

https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/. 

 

Obr. 6 Lokální instance EDUportfolia pro kurikulum JU spravovaná v polštině. 

Rumunská lokalizace EDUportfolia se používá pro kurikulum spravované na UMF a je k dispozici na 

https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/. 

 

Obr. 7 Lokální instance EDUportfolia pro UMF kurikulum spravované v rumunštině. 

Slovenská lokalizace EDUportfolia se používá pro kurikulum spravované na UPJŠ a je k dispozici na 

https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/. 

https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/
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Obr. 8 Lokální instance EDUportfolia pro kurikulum UPJS spravovaná slovensky. 

3. Moduly EDUportfolia 

Platforma EDUportfolio se skládá z modulů, jejichž prostřednictvím oprávnění uživatelé spravují 

jednotlivé části kurikula. Moduly byly navrženy tak, aby byly srozumitelné a snadno použitelné, a to i pro 

začátečníky, kteří chtějí například transformovat svůj papírový přístup k řízení kurikula na moderní 

elektronickou a strukturovanou formu. Jednotlivé moduly nabízejí funkce a funkce podporující činnosti, 

které byly identifikovány v procesech souvisejících s řízením kurikula. Seznam modulů byl také částečně 

popsán v našem dříve publikovaném příspěvku (modul pro vývoj kurikula, modul pro prohlížení kurikula 

a modul pro reportování kurikula) [2]. Navíc jsme přidali informace o nově vyvinutých a otevřených 

modulech pro naše uživatele ve všech instancích EDUportfolio. 

3.1 Modul pro správu uživatelů 

Administrátoři platformy EDU portfolio mohou plně spravovat jednotlivé uživatelské účty a jejich 

role v systému. Administrátoři vytvářejí účty a určují role konkrétních uživatelů. Noví uživatelé se do 

EDUportfolia mohou zaregistrovat vyplněním on-line formuláře (tlačítko Přihlásit se na domovské 

obrazovce platformy). Role uživatelů byly rovněž popsány v našem dříve publikovaném článku [2]. 

Uživatelská role je důležitým atributem každého ověřeného uživatele platformy. Ihned po procesu 

autentizace proběhne proces autorizace a uživateli je přiřazena alespoň jedna uživatelská role. Přiřazení 

závisí na roli dané osoby v univerzitním prostředí. V některých případech jsou role přiřazovány 

automaticky (například role studentů), zatímco jiné role musí být explicitně přiřazeny na základě 

rozhodnutí vedení univerzity (jako je role garanta obsahu). Sadu uživatelských rolí lze podle potřeby 

rozšířit. V případě nových specializovaných modulů lze funkčnost přiřadit buď existujícím uživatelským 

rolím, nebo nově vytvořeným rolím. V současné době jsou v EDUportfoliu specifikovány čtyři různé 

uživatelské role: 
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• Administrátor – osoba oprávněná ke správě systému a jeho hlavních funkcí. Uživatelé v této roli 

mají za úkol správu uživatelů (vytváření účtů, aktivace účtů, přiřazování rolí na základě 

rozhodnutí vedení, případně mazání neaktivních uživatelů) a správu stavebních bloků na vysoké 

úrovni – studijních programů, lékařských disciplín a předmětů. Sekundární činností může být 

nepřetržitá kontrola provozu platformy a práce s modulem hlášení. 

• Student – osoba oprávněná k prohlížení a procházení obsahu dokončených částí učebních 

osnov. Studenti představují největší skupinu uživatelů. Pomocí prohlížeče učebních osnov jsou 

schopni zobrazit si podrobnosti o učebních jednotkách, které vytvořili jejich učitelé. Informace 

o stadiu vzdělávání studenta jsou obsaženy v systému a na základě doporučeného absolvování 

studia budou studenti informováni o obsahu, který je pro ně relevantní. Identitu studenta lze 

získat také z univerzitního informačního systému; např. Masarykova univerzita využívá svůj 

informační systém, který slouží jako ověřovací prostředek. 

• Učitel – osoba oprávněná vidět a procházet učební osnovy (hotové i nedokončené části), které 

mu byly přiděleny. Učitelé si mohou prohlédnout osnovy v systému. Struktura předmětů, 

vyučovacích jednotek a dalších stavebních bloků jim pomáhá v celkové orientaci ve výuce 

a v identifikaci jejích nedostatků. 

• Designér kurikula – osoba oprávněná prohlížet a prohlížet si učební osnovy, které mu byly 

přiděleny, a navrhovat jeho části kurikula (tvůrci studijních plánů a garanti jednotlivých 

předmětů). Uživatel s touto rolí může vytvářet a upravovat stavební bloky kurikula na nejnižší 

úrovni – vzdělávací jednotky a výsledky učení (kompetence). Výukové jednotky a výstupy z učení 

jsou nejpočetnější skupiny stavebních prvků a do procesu jejich tvorby se tradičně zapojuje širší 

skupina učitelů na univerzitě / fakultě. Poté se mohou podívat na výukové jednotky vytvořené 

jinými učiteli a ve svých jednotkách rovněž použít výstupy z učení, které vytvořili jiné učitelé. 

 

 

Obr. 9 Modul pro správu uživatelů. 
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Běžní uživatelé mohou také používat modul pro správu uživatelů, protože každý uživatel má v něm 

možnost upravovat a upravovat své identifikační údaje. Kromě toho modul nabízí možnost změnit heslo 

v případě, že to uživatel potřebuje. Pokud však uživatel zapomněl své heslo, může odeslat žádost o jeho 

resetování pomocí možností na stránce Přihlášení. Nové heslo bude vygenerováno a automaticky 

odesláno na e-mail uživatele. 

 

Obr. 10 Obrazovka uživatelského profilu. 

3.2 Moduly pro rozvoj kurikula 

Nejdůležitější moduly týkající se nejen cílů projektu BCIME, ale také procesů souvisejících 

s návrhem učebních osnov a postupy mapování, které jsou vyvíjeny s vizí, aby splňovaly požadavky 

široké škály vzdělávacích institucí, jsou moduly pro rozvoj učebních osnov. Tyto moduly jsou seskupeny 

do možnosti Správa obsahu v hlavní nabídce EDUportfolio a umožňují uživatelům s rolí návrháře kurikula 

(obvykle učitelé a garanti jednotlivých předmětů) nebo administrátoři prohlížet a upravovat obsah 

kurikula. 
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Obr. 11 Moduly pro rozvoj kurikula. 

 

Správa obsahu strukturuje své možnosti (moduly rozvoje kurikula) v principu shora dolů, tj. ukazuje 

globální části kurikula jako první (studijní program) a sestupuje k jednotlivým prvkům položek kurikula 

(např. podrobnosti o výsledcích učení v jednotlivých výukových jednotkách). K dispozici jsou následující 

pohledy na úpravu všech stavebních bloků kurikula: 

• studijní programy – seznam studijních programů dostupných na konkrétní vzdělávací instituci, 

• lékařské disciplíny – lékařské disciplíny vyučované v daných studijních programech, 

• předměty – předměty (povinné, volitelné) vyučované a nabízené studentům jednotlivých 

lékařských oborů a studijních programů, 

• výukové jednotky – komponenty (přednášky, praktická cvičení, semináře atd.) jednotlivých 

předmětů, 

• výstupy z učení – kompetence studentů po absolvování konkrétní vzdělávací jednotky, 

předmětu nebo celého studijního programu, 

• studijní materiály – informace o relevantní studijní literatuře (např. knihy, učebnice a manuály, 

vzdělávací webové stránky a atlasy, digitální videa, prezentace a animace, kazuistiky v obrazech, 

e-learningové předměty (LMS) atd.), které mohou být propojeny s existující tvorbou učebních 

osnov bloky (učební jednotky a výsledky učení). 
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Obr. 12 Webové formuláře modulů pro vývoj kurikula. 

Výše uvedené části správy obsahu představují interaktivní webové formuláře, kde uživatelé 

(návrháři studijních plánů) pohodlně vyplňují všechny požadované informace pro jednotlivé bloky 

a propojují je. U jednotlivých stavebních bloků kurikula je možné určit, zda je blok již hotový nebo se 

jedná pouze o návrh konkrétního bloku, který se stále vyvíjí (studenti vidí pouze hotové bloky). 

Vizualizace pomocí sloupcového grafu poskytuje přehled o celém studijním programu a umožňuje vidět 

jeho velikost určenou počtem propojených stavebních bloků. 

3.3 Modul pro procházení kurikula 

Jako základní funkcionalita platformy EDUportfolio je všem přihlášeným uživatelům k dispozici 

vyhledávací modul pro existující kurikulum s jeho hotovými stavebními bloky. Portfolio EDU je vyvíjeno 

s cílem sloužit vývojářům učebních osnov (jak je popsáno v předchozí části), ale také uživatelům obsahu 

studijních programů (studujícím). Protože většina uživatelů systému budou studenti, je k dispozici 

vyhledávací funkce na domovské stránce EDUportfolio (obr. 3), která se vždy zobrazí po úspěšném 
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přihlášení do systému. Samotný modul procházení učebních osnov je k dispozici také v možnostech 

hlavní nabídky. 

 

Obr. 13 Modul prohlížeče kurikula. 

Po zadání hledané fráze (jakýkoli požadovaný řetězec nebo klíčová slova) může uživatel najít 

relevantní výsledky ve formě podrobností vztahujících se k odpovídajícím učebním jednotkám. 

Vyhledávací stroj používá morfologický analyzátor Majka, který je založený na pravidlech a přístupu 

morfologické analýzy, které jsou podrobněji popsány v našem předchozím článku [3]. 

Výsledky vyhledávání uživatele jsou vráceny podle relevance dané vyhledávací fráze od nejvyšší po 

nejnižší. Samotné vyhledávání využívá několik atributů učební jednotky a dalších stavebních bloků 

kurikula, ke kterým je připojeno. Následující obrázek ukazuje výsledky hledaného výrazu „anatomie“. 

Každý relevantní výsledek se skládá z: 

• názvu výukové jednotky (kterou lze otevřít a uživatel vidí její obsah), 

• informace o oboru, 

• předmětu, do kterého je výuková jednotka přidána (uživatel může pomocí svého 

hypertextového odkazu zobrazit úplný seznam výukových jednotek spojených s tímto 

předmětem), 

• formy výuky a jejího rozsahu, 

• klíčových slov výukové jednotky. 
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Obr. 14 Seznam výsledků v prohlížeči kurikula. 

Pokud seznam výsledků ukazuje příliš mnoho položek, lze použít sadu interaktivních filtrů 

k přesnějšímu filtrování výsledků podle potřeb uživatele. Interaktivní filtry zahrnují pole pro lékařskou 

sekci, lékařskou disciplínu, předmět, semestr, typ výuky, intenzitu a formu hodnocení. V budoucnu 

plánujeme implementovat také podporu pro doporučení relevantního obsahu na základě informací 

specifických pro uživatele. Tato funkce nebyla identifikována v požadavcích uživatelů ani plánována 

v projektu BCIME, ale věříme, že bude velmi užitečná zejména v případě, že EDUportfolio bude široce 

využíváno studenty. 

3.4 Modul pro prohlížení studijních materiálů 

Kromě původně stanovených požadavků tvůrců učebních osnov, které jsou dány analýzou potřeb 

provedenou v rámci IO1, umožňuje EDUportfolio uživatelům procházet obsah nejen v učebních 

osnovách, ale také v doporučených studijních materiálech. Tento modul (obr. 15) byl přidán do systému 

s cílem rozšířit jeho možnosti procházení, umožnit studentům identifikovat relevantní studijní literaturu 

přímo v popisu kurikula a / nebo přesměrovat na e-learningové předměty nebo jiné multimediální 

materiály pomocí vložených hypertextových odkazů. Uživatelé mohou vyhledávat v knihách 

a multimediálních popisech a výsledky jsou jim také vráceny podle relevance dané vyhledávací fráze. 

Dále existuje řada interaktivních filtrů pro výběr konkrétního programu, předmětu nebo semestru, které 

lze použít k upřesnění výsledků, o které má uživatel zájem (obr. 16). Stejně jako prohlížeč Curriculum je 

tento modul k dispozici také všem přihlášeným uživatelům na domovské stránce EDUportfolia (obr. 3). 
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Obr. 15 Modul prohlížeče studijních materiálů.

 

Obr. 16 Seznam výsledků v prohlížeči studijních materiálů. 
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3.5 Modul pro reporting kurikula 

Reporting kurikula je samostatný modul, který umožňuje uživatelům zkoumat agregované statistiky 

o výuce. Odkaz na modul Reporting Curriculum s jednotlivými souhrnnými zprávami je umístěn 

v možnostech hlavní nabídky, podobně jako u ostatních modulů EDUportfolio. 

 

Obr. 17 Modul pro reporting kurikula. 

Moduly souhrnného reportingu byly vyvinuty proto, aby umožnily uživatelům kontrolovat: 

• přehled zpracování výukových jednotek, 

• přehled zpracování výstupů z učení, 

• přehled hodnotících formulářů výstupů z učení, 

• přehled rozsahu výuky, 

• počet odkazů z výstupů z učení a z výukových jednotek na předměty, 

• počet odkazů z výstupů z učení na vzdělávací jednotky. 

Každý modul všech výše uvedených zpráv se skládá ze dvou interaktivních částí: (i) panel filtru a (ii) 

vizualizační okno. Příklad modulu pro přehled vývoje učebních jednotek je uveden na následujícím 

obrázku. 
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Obr. 18 Modul reportingu pro zpracování výukových jednotek. 

Panel filtru umožňuje uživatelům filtrovat vstupní data (pokud je to relevantní) na základě 

zvoleného studijního programu, sekce, lékařských disciplín, předmětů, semestru a / nebo typu výuky a 

rozhodnout se, zda zobrazit nebo skrýt kategorie bez hodnot. Jednotlivé části filtrů jsou zobrazeny nebo 

skryty, v závislosti na typu vybrané sestavy. U všech filtrů je také možné resetovat všechny dříve 

nastavené předvolby pomocí tlačítka „resetovat filtry“. Vizualizace pomocí sloupcového grafu 

představuje grafický přehled vybraných částí kurikula (výukových jednotek, výstupů z učení, hodnotících 

formulářů, rozsahu výuky, vazeb mezi prvky kurikula) a úrovně jejich zpracování. Samotná vizualizace je 

vertikální nebo horizontální vícesloupcový graf, který je vytvořen pomocí knihovny JavaScript NVD3 pro 

interaktivní webové vizualizace. 

3.6 Modul pro publikace 

Činnosti vývojového týmu EDUportfolio a pokroky v implementaci jednotlivých funkcí a funkcí jsou 

průběžně diskutovány mezi konsorciem BCIME a nabízeny široké komunitě výzkumných pracovníků 

i široké veřejnosti. Mezi tyto činnosti v oblasti sdílení informací patří šíření výsledků projektu BCIME na 

národních a mezinárodních konferencích a zveřejňování příspěvků ve vzdělávacích a IT časopisech. 

Modul pro publikace je volně přístupný modul pro přehled všech našich relevantních publikací, které se 

vztahují k oblasti vývoje kurikula a mapování. Modul pro publikace2 je přístupný přímo z domovské 

                                                           

2 https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication 
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stránky EDUportfolio (obr. 2) a společně s webovou stránkou projektu BCIME3 se snaží dosáhnout co 

největšího dopadu na cílové skupiny. 

 

Obr. 19 Modul pro přehled publikací. 

4. Prototypování and testování 

Během vývojové fáze platformy EDUportfolio byl kladen důraz také na testování funkčnosti všech 

prvků (realizováno v IO3 a paralelně s IO6). Testování bylo provedeno ve dvou hlavních krocích. Nejprve 

byla platforma naplněna simulovaným obsahem, aby se určila dostupnost a funkčnost všech prvků. 

Tento přístup se ukázal jako užitečný, protože pomohl odhalit spoustu chyb a chyb, které byly 

odstraněny před naplněním platformy skutečným obsahem. Byly také testovány všechny moduly 

a registry, a to jak funkčnost, tak vizuální vzhled. Platforma byla testována na více zařízeních 

a prohlížečích. Byly hlášeny chyby a nesrovnalosti napříč zařízeními a mnoho z nich již bylo opraveno. 

Jiné, které byly identifikovány například uživatelskými nebo automatizovanými průzkumnými testy IO6, 

jsou registrovány a zpracovávány nepřetržitě v době jejich objevení, aby je co nejdříve vyřešily 

a opravily. Za druhé, platforma EDUportfolio a její funkce jsou průběžně testovány a ověřovány např. 

během reálného provozu při popisu skutečného obsahu a metadat vybraných studijních oborů (např. 

                                                           

3 http://bcime.upjs.sk 
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v IO4). Všechny instance byly testovány po každém protokolu změn (viz dodatek) - všechny změny 

(body) na základě zpětné vazby IO6 byly zkontrolovány a zkontrolovány. 

5. Závěr 

Cílem tohoto intelektuálního výstupu bylo vyvinout systém řízení kurikula v souladu se standardy 

a implementovat jej pro všechny partnerské instituce. Na základě výstupů IO1 a IO2 tým technického 

vývoje integroval všechny identifikované požadavky do modulů, které nabízejí návrhářům učebních 

plánů možnosti mapovat a vizualizovat jejich kurikula. Díky modulům pro prohledávání kurikula 

a studijních materiálů mohou studenti snadno využívat jednotlivé stavební bloky kurikula. Vyvinutá 

platforma nese název EDUportfolio a byla navržena tak, aby umožňovala její další vývoj a rozšíření. 

Všechny známé a identifikované funkční nebo grafické chyby byly opraveny podle požadavků techniků 

(IO3) a uživatelů pomocí akceptačních testů (IO6). Vývojový tým však pokračuje ve zlepšování platformy, 

jak je nyní ve skutečném provozu, a při registraci metadat lze identifikovat některé nové problémy, např. 

v pokračování IO4. 
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Příloha 

Změny implementace během fáze IO3 na základě 

potřeb uživatelů 
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BCIME EDUportfolio changelog 

6. 12. 2019 

 Platform-relevant publications updated (https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication) 

 Changes and fixes in translations 

 Feature for linking learning outcomes to other building blocks (programme, courses, 

learning units) from learning outcome’s edit mode. It is last section in already created 

learning outcome (not the new one). 

o Translation needed bellow. 

 Feature for editing access control list in all building blocks of curriculum (programme, 

medical disciplines, courses, learning units, learning outcomes). Thanks to the green button 

“access” the creators and administrators are able to add edit rights to other teachers-

designers. 

o Translation needed bellow. 

 Custom users’ notification about newly registered user to the platform. 

o Translation needed bellow. 

o List of notified users needed (send via email). 

 “My entries”: in the side panel is clickable “my entries” text. This leads to the listing of 

those building blocks which are created by me. 

 Small UI changes and fixes: 

o Default user avatar with logo of your institution. 

o No sorting by action column in data tables. 

o Progress bar fix. 

o More entries in data tables (25, 50, 100, 200). 

 

email_registration_message_4: "A new user has just been created" 

 

learning_bound_programs: "linked study programmes" 

learning_bound_courses: "linked courses" 

learning_bound_units: "linked learning units" 

learning_bound_mustBeFinished_notice: "Learning outcomes must be completed 

for this functionality." 

learning_bound_reload_notice: "Changing the type will delete existing bound 

units. Are you sure about this step?" 

 

access: 

  label: "access" 

  text: "users with edit rights" 

  

https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 1. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Long load actions button added. Save / Save and leave / Delete buttons. 

 Feature for learning units’ ordering in the context of course. Through course edit page 

available only. Drag and drop style. 

 English MeSH 2019 added to several instances of EDUportfolio (central, DE, RO, PL). SK and 

CZ have Czech translation from previous times. 

 Platform core updated (Symfony 4.4) with available security fixes to November 2023. 

 Fixes and optimization of significant terms editing workflow. 

 Change of look of significant terms’ listing in detail of learning unit. 

 Possibility change sentence order of learning outcome to German-like style (active verb at 

the end of sentence). Activated in DE instance. 

 Reporting module enabled (https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-

report/). Available reports: 

o Overview of learning units' elaboration 

o Overview of learning outcomes' elaboration 

o Overview of learning outcomes' assessment forms 

o Overview of teaching range 

o Numbers of outcomes' and learning units' links to courses 

o Numbers of learning outcomes' links to learning units 

 I send you link to the OPTIMED Reporting (our older platform). It could be inspiration for 

you, how can look advanced reporting above described curricula. If have idea how to do 

something similar in BCIME project, write Martin and consult it with him. 

o https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/ 

To translate (if you find some translation from the past which is not correct, just report it): 

##Learning units oredring 

form_builder_add_element: "add new item" 

form_builder_remove_element: "remove item" 

 

form_builder_no_elements: "no items" 

form_builder_enter_more_characters: "type more characters" 

form_builder_move_element: "sort item" 

 

##Significant terms 

button_rename: "rename" 

learning_unit_new_keyword: "new term" 

learning_unit_new_keyword_root: "new term of the root level" 

 

https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/
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##Reporting 

reporting_sr: "summary reports" 

reporting_sr_finished_units: "overview of learning units' elaboration" 

reporting_sr_finished_outcomes: "overview of learning outcomes' elaboration" 

reporting_sr_assessment_forms: "overview of learning outcomes' assessment 

forms" 

reporting_sr_range_of_teaching: "overview of teaching range" 

reporting_sr_links_to_course: "numbers of outcomes' and learning units' links 

to courses" 

reporting_sr_links_to_learning_unit: "numbers of learning outcomes' links to 

learning units" 

reporting_unit_count: "count of learning units" 

reporting_outcome_count: "count of learning outcomes" 

reporting_zero_values: "zero values" 

reporting_show_zero_values: "show" 

reporting_teaching_type: "teaching type" 

reporting_contact_teaching: "select contact teaching" 

reporting_view: "view" 

reporting_total: "total" 

reporting_hours: "hours" 

reporting_no_section: "without section" 

reporting_assessment_forms_text: "The numbers of assessment forms for unique 

learning outcomes are displayed, regardless of the number of learning 

outcomes' links to building blocks (courses, learning units)." 

reporting_assessment_y_label: "number of unique learning outcomes" 

reporting_links_to_course_y_label: "number of building blocks (learning 

units, learning outcomes) linked to courses" 

reporting_links_to_course_number: "number of links to course" 

reporting_links_to_learning_unit_y_label: "number of learning outcomes linked 

to learning units" 

reporting_links_to_learning_unit_number: "number of links to learning unit" 

reporting_select_all_none: "all/none" 

reporting_reset_filters: "reset filters" 

reporting_exam: 

  evaluation: "evaluation" 

  student: "student name" 

  run: "scenario run name" 

  passed: "exam passed" 

  not_passed: "exam not passed" 

reporting_semester: "semester" 
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BCIME EDUportfolio changelog 

5. 3. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Keyword tree fixes 

o Minimum length of keyword is 2 characters. 

o Maximum length of keyword is 254 characters. 

o Keyword cannot be null. 

 Enhancement of registration notification process. 

 Platform can be switched to the maintenance mode (disabled login). 

 ACL modification rights fixed. 

 Module for study materials’ management 

o You are now able to add information about study materials. 

o Materials can be books, videos, presentations, … 

o Study materials can be linked to the learning units and learning outcomes. 

 Browser of study materials 

o You and your students can browse among the materials. 

 If you find missing translations, please write us. 
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 4. 2020 

 PL translations added from one of previous releases. 

 ACL modification rights changed. 

 Module for study materials’ management 

o Detail of study material optimization. 

 Module for curriculum management 

o Edit process pages slightly differs in elements placement 

 

 



 

 

 

 

   


