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1. Úvod 

Tento výstup pokrýva vývoj a implementáciu EDUportfólia BCIME projektu – systému správy 

učebných osnov, vrátane jeho rozšírení a vylepšení (návrh nových funkcií a modulov, vývoj, 

prototypovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky) na základe výsledkov analýzy potrieb (popísaných 

v IO1). Konečné inštancie systému boli implementované všetkým partnerským inštitúciám s cieľom byť 

v súlade so známymi a identifikovanými medzinárodnými štandardami (časť výstupov BCIME projektu 

zahrnutá v IO2) popisujúcimi lekárske a zdravotnícke študijné programy (základné a špecializované 

systémové moduly). Vývojový tím BCIME navyše zohľadnil všetky požiadavky partnerských inštitúcií 

kladené na proces inovácie učebných osnov, tak ako boli špecifikované príslušnými partnerskými 

inštitúciami, a implementoval ich do návrhu a vývoja webového systému určeného na vývoj, mapovanie 

a prehľadávanie učebných osnov (rozšírené systémové moduly a funkcie). 

2. Platforma správy učebných osnov 

2.1 Návrh a štruktúra 

Platforma EDUportfólia, navrhnutá v súčasnej podobe a verzii, predstavuje úplne nové riešenie 

a bola navrhnutá pod vedením Masarykovej univerzity, ktorá je vedúcou organizáciu tohto 

intelektuálneho výstupu. Všetky partnerské inštitúcie sa podieľali na procese implementácie svojimi 

príspevkami tak ku technickým ako aj metodickým aspektom. Pre všetky univerzity je použitá jedna 

platforma, keďže partneri BCIME projektu sa zhodli, že je to efektívnejšie riešenie v porovnaní 

s prevádzkou niekoľkých nezávislých platforiem, kedy by si medzi-inštitucionálna analýza a porovnávanie 

učebných osnov vyžadovali externé moduly a/alebo systémy. Okrem toho boli vyvinuté 

a implementované lokalizácie prostredia vo všetkých jazykoch partnerských inštitúcií. 

Celý systém je založený na opise učebných osnov, čo umožňuje definovať príslušné výučbové bloky 

parametrickým, a teda štruktúrovaným spôsobom (napr. študijný program, lekárska disciplína, 

vzdelávacia jednotka, vzdelávací výstup) v súlade s medzinárodnými štandardmi poskytovanými 

asociáciou MedBiquitous1. 

EDUportfólio je webová aplikácia postavená na modernej koncepcii PHP Symfony 4.4 spoločne so 

šablonovacím systémom Twig a knižnicou Doctrine ORM na mapovanie objektov. Z hľadiska databáz bol 

použitý PostgreSQL open-source objektovo-relačný databázový systém. Yarn bol použitý na správu 

závislostí v používateľskom prostredí a Composer bol použitý na správu závislostí v správcovskom 

prostredí pre knižnice tretích strán. Rámec Zurb Foundation používajúci knižnicu jQuery bol použitý na 

vývoj responzívneho používateľského prostredia. Aktívna správa je zabezpečená derivátom webového 

balíčka tzv. webpack-encore, ktorý je súčasťou systému Symfony. Pre jednotlivé moduly boli použité 

rôzne knižnice JavaScript, napríklad d3.js, NVD3 a Datatables (interaktívne vizualizácie údajov), alebo 

select2.js, sweetalert2.js, jstree.js a featherlight.js (vylepšenia skúsenosti používateľov) [1]. 

Platforma EDUportfólio je založená na overenej metodike, ktorá sleduje tvorcov učebných plánov 

počas zložitého procesu definovania vzdelávacích výstupov a vzdelávacích jednotiek venovaných 

                                                           

1 https://www.medbiq.org/ 
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jednotlivým predmetom. EDUportfólio používa niekoľko popisných znakov na špecifikáciu učebných 

osnov v štruktúrovanej forme vhodnej pre strojové spracovanie údajov (Tab. 1). 

Tab. 1 Popisné znaky použité v EDUportfóliu. 

Parametre Popis 

Kategória Úroveň programu, úroveň kompetencie, úroveň sekvencie bloku 

Forma hodnotenia Forma hodnotenia vedomostí a zručností študentov 

Doba vzdelávania Vo vyučovacích hodinách 

Typ vzdelávania Napr. prednáška, seminár, klinické cvičenia, samoštúdium a pod. 

Dôležitosť Krátke úvodné vysvetlenie (prečo sa daný stavebný blok vyskytuje, aký 
je jeho význam a/alebo ako prispieva k výsledkom vzdelávania) 

Popis Stručné zhrnutie stavebného bloku spolu so vzdelávacími cieľmi 
a inštruktážnym popisom 

Kľúčové slová Voľný text založený na štandardizovanej forme kľúčových slov 

Významné pojmy Základné témy obsiahnuté a vysvetlené počas vyučovacieho obdobia 
v stromovej štruktúre 

Študijné materiály Odporučená literatúra alebo e-learningový informačný zdroj 

 

Kompletné učebné osnovy pozostávajú z jednotlivých stavebných blokov, ktoré reprezentujú 

základné jednotky pre vytvorenie učebnej osnovy. Tab. 2 zahŕňa hlavné komponenty stavebných blokov 

učebných osnov, tak ako je to použité v EDUportfólio. 

Tab. 2 Komponenty stavebných blokov učebných osnov. 

Komponenty stavebných 
blokov 

Obsah/Hodnota 

Študijný program Medicína/Všeobecné lekárstvo (záleží od partnerskej krajiny) 

Lekárska a zdravotnícka 
disciplína 

Anatómia 

Sekvenčný blok Kurz, Modul, Jednotka, Blok, Stáž 

Udalosť Inštruktážne alebo hodnotiace sekcie 

Kompetencia Vzdelávacie výstupy, kompetencie, vzdelávacie ciele, profesionálne 
úlohy, témy, klasifikácie (merateľný opis toho, čo sú študenti schopní 
preukázať z hľadiska vedomostí, zručností a hodnôt) 

 

Výzvou projektu BCIME bolo vykonať inovácie učebných osnov vo výučbových doménach 

formalizovaných pomocou jednoznačného parametrického popisu a entít prevzatých z koncepcie 

založenej na výsledkoch. Vo všeobecnosti tieto inovácie zvyšujú transparentnosť a kontinuitu prostredia, 

v ktorom učitelia, garanti, tvorcovia učebných osnov a vedenia fakúlt, ale aj študenti pracujú 

každodenne. Základné stavebné prvky učebných osnov pritom môžu byť z globálneho hľadiska 

predstavované vo forme údajového modelu so vzájomnými vzťahmi medzi jednotlivými entitami. 

Databázová schéma pozostáva z niekoľkých entít, ktoré sú navzájom prepojené. Nasledujúce entity sú 

pre účely platformy EDUportfólio rozhodujúce: 
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 program – informácia o celej učebnej osnove s väzbou na oblasť, napr. Všeobecné lekárstvo, 

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita. EDUportfólio obrazová entita = učebná osnova. 

 lekárska disciplína – tabuľka s údajmi o lekárskych disciplínach. V prípade MU ide o približne 44 

lekárskych disciplín vo všeobecnom lekárstve. EDUportfólio obrazová entita = sekvenčný blok. 

 predmet – informácie o jednotlivých predmetoch s väzbou na semester a lekársku disciplínu. 

Napríklad všeobecné lekárstvo na MU má okolo 138 aktívnych predmetov. EDUportfólio 

obrazová entita = sekvenčný blok. 

 jednotka – inými slovami vzdelávacie jednotky predmetov (predmet pozostáva zo vzdelávacích 

jednotiek). Napríklad učebná osnova má viac než 1400 vzdelávacích jednotiek. EDUportfólio 

obrazová entita = udalosť. 

 výstup + popis – takzvané vzdelávacie výstupy sú kompetencie každého študenta po ukončení 

vzdelávacích jednotiek, predmetov alebo celého programu. EDUportfólio obrazová entita = 

objekt kompetencie. 

 

Obr. 1 Databázový model platformy EDUportfólio. 

2.2 Centrálna platforma 

Centrálna inštancia platformy EDUportfólio je lokalizovaná v angličtine a dostupná na 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/. Všetci partneri BCIME projektu používajú túto inštanciu platformy na 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/
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správu ich učebných osnov z anatómie. Neskôr, keď budú popísané metaúdaje (aktivita IO4), budú 

učebné osnovy jednotlivých inštitúcií analyzované a porovnávané. 

 

Obr. 2 Centrálna inštancia EDUportfólia vytvorená tímom BCIME. 

 

Obr. 3 Domovská obrazovka prihlásených používateľov. 

Konzorcium BCIME sa okrem centrálnej platformy EDUportfólia rozhodlo implementovať ďalších 

päť inštancií v lokálnych jazykových verziách partnerov. Platformy sú k dispozícii pre potreby 
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jednotlivých partnerských inštitúcií na mapovanie a popis osnov doplnkových disciplín projektu BCIME. 

Všetci partneri však môžu nezávisle spravovať akékoľvek iné učebné osnovy svojich študijných disciplín 

alebo predmetov pomocou poskytnutej metodológie. 

2.3 Lokálne platformy 

Česká verzia platformy EDUportfólia je používaná na správu učebných osnov na MU a je dostupná 

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

 

Obr. 4 Lokálna inštancia EDUportfólia pre učebné osnovy MU spravované v češtine. 

Nemecká verzia platformy EDUportfólia je používaná na správu učebných osnov na UAU a je 

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

 

Obr. 5 Lokálna inštancia EDUportfólia pre učebné osnovy UAU spravované v nemčine. 

https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/
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Poľská verzia platformy EDUportfólia je používaná na správu učebných osnov na JU a je dostupná 

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

 

Obr. 6 Lokálna inštancia EDUportfólia pre učebné osnovy JU spravované v poľštine. 

Rumunská verzia platformy EDUportfólia je používaná na správu učebných osnov na UMF a je 

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

 

Obr. 7 Lokálna inštancia EDUportfólia pre učebné osnovy UMF spravované v rumunčine. 

Slovenská verzia platformy EDUportfólia je používaná na správu učebných osnov na UPJŠ a je 

dostupná 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 Lokálna inštancia EDUportfólia pre učebné osnovy spravované v slovenčine. 

3. Moduly EDUportfólia 

Platforma EDUportfólio pozostáva z modulov, cez ktoré oprávnení používatelia spravujú jednotlivé 

časti učebných osnov. Moduly boli navrhnuté tak, aby boli zrozumiteľné a ľahko použiteľné dokonca aj 

pre nováčikov, ktorí chcú napríklad transformovať svoj papierový prístup správy učebných osnov do 

modernej elektronickej a štruktúrovanej formy so všetkými jej výhodami. Jednotlivé moduly ponúkajú 

vlastnosti a funkcie podporujúce činnosti, ktoré boli identifikované v procesoch súvisiacich so správou 

učebných osnov. Zoznam modulov bol čiastočne popísaný aj v našom predošlom publikovanom článku 

(modul pre vývoj učebných osnov, modul pre prehľadávanie učebných osnov a modul pre reporty 

učebných osnov) [2]. Okrem toho sme pridali informácie o novo vyvinutých a otvorených moduloch pre 

našich používateľov vo všetkých inštanciách platformy EDUportfólio. 

3.1 Modul správy používateľov 

Jednotlivé používateľské účty a ich role v systéme môžu byť plne spravované administrátormi 

platformy EDUportfólio. Správcovia vytvárajú účty a určujú role konkrétnym používateľom. Noví 

používatelia sa však môžu zaregistrovať do EDUportfólia odoslaním žiadosti prostredníctvom možnosti 

Prihlásiť sa, ktorá sa nachádza na domovskej obrazovke platformy. Role používateľov boli opísané aj 

v našej predošlej publikácii [2]. 

Rola používateľa je dôležitá vlastnosť každého autentifikovaného používateľa v platforme. Ihneď po 

procese autentifikácie sa uskutoční proces autorizácie a používateľovi je priradená aspoň jedna rola 

používateľa. Pridelenie závisí od zápisu v univerzitnom prostredí. V niektorých prípadoch sú role 

priradené automaticky (napríklad role študentov), zatiaľ čo iné úlohy musia byť explicitne pridelené na 

základe rozhodnutí vedenia univerzity (napríklad rola garanta obsahu). Zoznam používateľských rolí je 

možné podľa potreby rozšíriť. V prípade nových špecializovaných modulov môže byť funkčnosť 
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priradená buď k existujúcim používateľským rolám alebo k novovytvoreným rolám. V súčasnosti sú 

v EDUportfóliu špecifikované štyri rôzne používateľské role: 

• Administrátor – osoba oprávnená spravovať systém a jeho základné vlastnosti. Používatelia 

s touto rolou sú poverení správou používateľov (vytváranie účtov, ich aktivácia, prideľovanie rolí 

na základe rozhodnutí manažmentu, vymazanie neaktívnych používateľov) a spravovaním 

stavebných blokov na najvyššej úrovni - študijné programy, disciplíny a predmety. Sekundárnou 

činnosťou môže byť nepretržitá kontrola prevádzky platformy a práca s modulom reportov. 

• Študent – osoba oprávnená prezerať obsah dokončených častí učebných osnov. Študenti tvoria 

poslednú a najväčšiu skupinu používateľov. Pomocou prehliadača študijných programov môžu 

vidieť podrobnosti o učebných jednotkách, ktoré vytvorili ich učitelia. Informácia o stupni 

vzdelávania študenta je zahrnutá v systéme a na základe odporúčaného postupu absolvovania 

štúdia budú študenti informovaní o obsahu, ktorý je pre nich relevantný. Totožnosť študenta 

môže byť tiež získaná z univerzitného informačného systému, napr. Masarykova univerzita 

využíva svoj informačný systém, ktorý slúži ako overovacia autorita. 

• Učiteľ – osoba oprávnená vidieť a prezerať učebné osnovy (dokončené a aj nedokončené časti), 

ktoré sú mu priradené. Učitelia môžu skúmať učebné osnovy v systéme. Štruktúra predmetov, 

vzdelávacie jednotky a iné stavebné bloky im pomáhajú pri celkovej orientácii vo výučbe 

a identifikácii jej nedostatkov. 

• Tvorca učebných osnov (učiteľ návrhár) – osoba oprávnená vidieť a prezerať učebné osnovy, 

ktoré má pridelené a navrhovať/tvoriť jej patriace časti učebných osnov (návrhári učebných 

osnov a garanti jednotlivých predmetov). Používateľ s touto rolou môže vytvárať a upravovať 

stavebné bloky učebných osnov na najnižšej úrovni – vzdelávacie jednotky a vzdelávacie výstupy 

(kompetencie). Vzdelávacie jednotky a vzdelávacie výstupy sú najpočetnejšie skupiny 

stavebných prvkov a do procesu ich tvorby sa tradične zapája širšia skupina učiteľov na 

univerzite/fakulte. Títo si môžu prezerať vzdelávacie jednotky vytvorené inými učiteľmi a použiť 

vzdelávacie výstupy niekoho iného vo svojich jednotkách. 

 

Obr. 9 Modul správy používateľov. 
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Bežní používatelia môžu tiež používať modul pre správu používateľov, pretože každý registrovaný 

používateľ má vo svojom účte povolené zapisovať a upravovať svoje identifikačné údaje. Okrem toho 

modul ponúka možnosť zmeniť heslo v prípade, ak to používateľ potrebuje. V prípade, že používateľ 

zabudol svoje heslo, môže poslať žiadosť o jeho obnovenie cez možnosť Prihlásiť sa. Nové heslo bude 

vygenerované a odoslané na e-mail používateľa automaticky. 

 

Obr. 10 Obrazovka profilu používateľa. 

3.2 Moduly návrhu učebných osnov 

Moduly pre návrh učebných osnov sú najdôležitejšie moduly, ktoré sa týkajú nielen cieľov BCIME 

projektu, ale aj procesov tvorby učebných osnov a postupov ich mapovania, a ktoré sú vyvíjané s víziou 

splnenia širokej škály požiadaviek daných vzdelávacími inštitúciami. Tieto moduly sú zoskupené 

v ponuke „Správa obsahu“ hlavného menu EDUportfólia a umožňujú používateľom s rolou tvorcu 

učebných osnov (zvyčajne učitelia a garanti jednotlivých predmetov) alebo administrátorom prezerať 

a editovať obsah učebných osnov. 
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Obr. 11 Moduly vývoja učebných osnov. 

 

Správa obsahu ponúka možnosti (moduly vývoja učebných osnov) na princípe zhora nadol, t.j. 

zobrazuje globálne časti učebných osnov ako prvé (študijný program) a smerom nadol zobrazuje 

konkrétne prvky učebných osnov (napr. podrobnosti o vzdelávacích výstupoch v jednotlivých 

vzdelávacích jednotkách). Dostupné sú nasledovné možnosti modifikácie všetkých stavebných blokov 

učebných osnov: 

• študijné programy – zoznam študijných programov dostupných na konkrétnej vzdelávacej 

inštitúcii 

• lekárske disciplíny – lekárske disciplíny vyučované v daných študijných programoch 

• predmety – predmety (povinné, voliteľné) vyučované a ponúkané študentom príslušných 

lekárskych odborov a študijných programov 

• vzdelávacie jednotky – súčasti (prednášky, cvičenia, semináre a pod.) jednotlivých predmetov 

• vzdelávacie výstupy – kompetencie študentov po absolvované konkrétnej vzdelávacej jednotky, 

predmetu alebo celého študijného programu 

• študijné materiály – informácie o súvisiacej študijnej literatúre (napr.: knihy, skriptá a manuály, 

vzdelávacie portály a atlasy, digitálne videá, prezentácie a animácie, obrazové kazuistiky, e-

learningové kurzy (LMS) a pod.), ktoré môžu byť spojené s existujúcimi stavebnými blokmi 

učebných osnov (vzdelávacie jednotky a vzdelávacie výstupy) 
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Obr. 12 Webové formuláre modulov vývoja učebných osnov. 

Vyššie uvedené súčasti správy obsahu učebných osnov predstavujú interaktívne webové formuláre, 

v ktorých používatelia (tvorcovia učebných osnov) pohodlne vyplňujú všetky požadované informácie 

jednotlivých bloky a navzájom ich prepájajú. Pri jednotlivých stavebných blokoch učebných osnov je 

možné určiť, či je blok už dokončený alebo ide len o jeho návrh, ktorý je rozpracovaný (študenti môžu 

vidieť iba dokončené bloky). Vizualizácia stĺpcovým grafom poskytuje prehľad o celom študijnom 

programe a umožňuje vidieť jeho rozsah určený počtom prepojených stavebných blokov. 

3.3 Modul na prehľadávanie učebných osnov 

Všetkým prihláseným používateľom je ako základná funkcionalita platformy EDUportfólio 

k dispozícii vyhľadávací modul aplikovateľný na všetky existujúce učebné osnovy a ich dokončené 

stavebné bloky. EDUPortfólio bolo vyvinuté s cieľom slúžiť vývojárom učebných osnov (ako je to opísané 

v predchádzajúcej časti), ale aj používateľom obsahu učebných osnov (študentom). Keďže väčšina 

používateľov systému budú študenti, funkcia vyhľadávania je im k dispozícii na domovskej stránke 
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EDUportfólia (Obr. 3), ktorá sa vždy zobrazí po úspešnom prihlásení sa do systému. Samotný modul 

prehľadávania učebných osnov je k dispozícii aj v možnostiach hlavného menu. 

 

Obr. 13 Modul prehliadača učebných osnov. 

Po zadaní hľadanej frázy (ľubovoľný reťazec znakov alebo kľúčové slová) používateľ nájde 

relevantné výsledky vo forme detailov súvisiacich s príslušnými vzdelávacími jednotkami. Vyhľadávací 

nástroj používa morfologický analyzátor Majka založený na pravidlách prístupu morfologickej analýzy, 

ktorý je podrobnejšie opísaný v našej predchádzajúcej publikácii [3]. 

Výsledky danej vyhľadávanej frázy sú používateľovi zobrazované podľa relevantnosti od najviac po 

najmenej vhodné. Samotné vyhľadávanie používa viacero atribútov vzdelávacej jednotky, ako aj ďalších 

stavebných blokov učebných osnov, s ktorými je spojená. Nasledujúci obrázok zobrazuje výsledky pre 

hľadaný výraz „anatomy“. Každý relevantný výsledok pozostáva z: 

• názvu vzdelávacej jednotky (ktorý je možné otvoriť a používateľ môže vidieť jej obsah), 

• informácií o študijnom odbore, 

• predmetu, ku ktorému je vzdelávacia jednotka priradená (používateľ môže použiť jeho 

hypertextový odkaz a zobraziť zoznam všetkých vzdelávacích jednotiek prepojených s týmto 

predmetom), 

• formy výučby a jej rozsah a 

• kľúčových slov vzdelávacej jednotky. 
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Obr. 14 Zoznam výsledkov v prehliadači učebných osnov. 

Ak zoznam výsledkov zobrazuje príliš veľa položiek, potom na presnejšie filtrovanie výsledkov podľa 

potrieb používateľa je možné použiť skupinu interaktívnych filtrov. Interaktívne filtre zahŕňajú polia pre 

lekársku sekciu, lekársku disciplínu, predmet, semester, typ výučby, intenzitu a formu hodnotenia. 

V budúcnosti plánujeme implementovať aj podporu pre odporúčanie relevantného obsahu na základe 

špecifických informácií používateľa. Táto funkcia nebola identifikovaná v požiadavkách používateľov ani 

plánovaná v projekte BCIME, ale navrhujeme ju, pretože bude veľmi užitočná najmä v prípade, keď sa 

EDUportfólio bude široko využívať študentmi. 

3.4 Modul pre prehľadávanie študijných materiálov 

Okrem pôvodne identifikovaných požiadaviek tvorcov učebných osnov, ktoré vyplývajú z analýzy 

potrieb vykonanej v rámci IO1, EDUportfólio umožňuje používateľom prezerať obsah nielen v učebných 

osnovách, ale aj v odporúčaných študijných materiáloch. Tento modul (Obr. 15) bol pridaný do systému 

s cieľom rozšíriť možnosti prehliadania, umožniť študentom identifikovať relevantnú študijnú literatúru 

priamo v popise učebných osnov a/alebo presmerovať ich na e-learningové kurzy alebo iné 

multimediálne materiály cez vstavané hypertextové odkazy. Používatelia môžu vyhľadávať v popisoch 

kníh a multimediálnych diel a výsledky sú im tiež zobrazené podľa relevantnosti k hľadanej fráze. Na 

výber konkrétneho programu, kurzu alebo semestra existuje taktiež súbor interaktívnych filtrov, ktorý 

môže byť použitý na spresnenie výsledkov, o ktoré má používateľ záujem (Obr. 16). Podobne ako 

prehliadač učebných osnov aj tento modul je k dispozícii všetkým prihláseným používateľom na 

domovskej stránke EDUPortfólia (Obr. 3). 
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Obr. 15 Modul prehliadača študijných materiálov. 

 

Obr. 16 Zoznam výsledkov v prehliadači študijných materiálov. 
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3.5 Modul pre výstupné zostavy učebných osnov 

Modul pre výstupné zostavy učebných osnov je samostatný modul, ktorý umožňuje používateľom 

prezerať súhrnné štatistiky o výučbe. Odkaz na modul výstupných zostáv učebných osnov s jednotlivými 

sumárnymi prehľadmi sa nachádza v hlavnom menu podobne ako ostatné moduly EDUportfólia. 

 

Obr. 17 Modul pre výstupné zostavy učebných osnov. 

 

Moduly sumárnych zostáv boli vytvorené tak, aby umožnili používateľom skontrolovať: 

• Prehľad spracovania vzdelávacích jednotiek 

• Prehľad spracovania vzdelávacích výstupov 

• Prehľad foriem hodnotenia vzdelávacích výstupov 

• Prehľad rozsahu výučby 

• Počet prepojení výstupov a vzdelávacích jednotiek na predmety 

• Počet prepojení vzdelávacích výstupov na vzdelávacie jednotky 

Každý modul všetkých vyššie uvedených zostáv pozostáva z dvoch interaktívnych častí: (i) panel 

filtrov a (ii) okno vizualizácie. Príklad modulu prehľadu spracovania vzdelávacích jednotiek je uvedený na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obr. 18 Modul prehľadu spracovania vzdelávacích jednotiek. 

Panel filtrov umožňuje používateľom filtrovať vstupné údaje (ak sú relevantné) na základe 

vybraného študijného programu, sekcie, lekárskych disciplín, predmetov, semestra a/alebo typu výučby 

a rozhodnúť sa, či zobraziť alebo skryť kategórie bez hodnôt. Jednotlivé časti filtrov sú zobrazené alebo 

skryté, v závislosti od typu vybranej zostavy. Pri všetkých filtroch je tiež možné resetovať všetky predtým 

nastavené preferencie a to pomocou tlačidla „resetovať filtre“. Zobrazenie pomocou stĺpcového grafu 

predstavuje grafický prehľad vybraných častí učebných osnov (vzdelávacie jednotky, vzdelávacie 

výstupy, formy hodnotenia, rozsah výučby, väzby medzi prvkami učebných osnov) a ich úroveň 

spracovania. Samotná vizualizácia je vertikálny alebo horizontálny viacpruhový graf, ktorý je zostavený 

pomocou knižnice JavaScript NVD3 pre interaktívne webové vizualizácie. 

3.6 Modul pre publikácie 

Aktivity vývojového tímu EDUportfólia a pokroky v implementácii jednotlivých funkcií a vlastností sú 

priebežne diskutované v konzorciu BCIME a sú tiež ponúkané širokej komunite výskumných pracovníkov 

i verejnosti. Medzi takéto činnosti zdieľania informácií patrí šírenie výsledkov projektu BCIME na 

národných a medzinárodných konferenciách a publikovanie príspevkov vo vzdelávacích a IT súvisiacich 

časopisoch. Modul pre publikácie2 je voľne prístupný modul poskytujúci prehľad o všetkých našich 

relevantných publikáciách, ktoré sa týkajú oblasti tvorby a mapovania učebných osnov. Modul publikácií 

                                                           

2 https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication 
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je priamo prístupný z domovskej stránky EDUportfólia (Obr. 2) a spolu s webovou stránkou projektu 

BCIME3 sa snaží osloviť čo najširší okruh cieľových skupín. 

 

Obr. 19 Modul pre publikácie. 

4. Prototypovanie and testovanie 

Počas vývojovej fázy platformy EDUportfólia bol dôraz kladený aj na testovanie funkčnosti všetkých 

jeho prvkov (realizovaných v IO3 a paralelne s IO6). Testovanie bolo vykonávané v dvoch hlavných 

fázach. V rámci prvej bola platforma naplnená simulovaným obsahom tak, aby bola zistená dostupnosť 

a funkčnosť všetkých prvkov. Tento prístup sa ukázal byť užitočný, pretože pomohol odhaliť chyby, ktoré 

boli odstránené pred naplnením platformy reálnym obsahom. Testované boli taktiež všetky moduly 

a registre, ich funkčnosť i vizuálny vzhľad. Platforma bola testovaná na viacerých zariadeniach 

a prehliadačoch. Mnohé zistené chyby a nezrovnalosti medzi zariadeniami už boli odstránené. Ostatné, 

ktoré boli identifikované napríklad používateľskými alebo automatizovanými prieskumnými testami IO6 

sa registrujú a spracúvajú priebežne v čase ich zistenia, aby boli čo najskôr vyriešené a opravené. 

V druhom kroku testovania sú platforma EDUPortfólio a jej funkcie priebežne testované a overované 

napr. počas reálnej prevádzky pri zapisovaní reálneho obsahu a metadát vybraných študijných disciplín 

                                                           

3 http://bcime.upjs.sk 
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(napr. v IO4). Všetky inštancie platformy boli testované po každej aktualizácii a registrovanej zmene 

(pozri prílohu) - všetky zmeny (body) na základe spätnej väzby IO6 boli posúdené a skontrolované. 

5. Záver 

Cieľom tohto intelektuálneho výstupu bolo vyvinúť štandardizovaný systém správy učebných osnov 

a implementovať ho na všetkých partnerských inštitúciách. Technický vývojový tím na základe výstupov 

IO1 a IO2 integroval všetky identifikované požiadavky do modulov, ktoré ponúkajú návrhárom učebných 

osnov možnosti mapovať a vizualizovať ich učebných osnov. Vďaka modulom na vyhľadávanie učebných 

osnov a študijných materiálov môžu študenti ľahko používať jednotlivé stavebné bloky učebných osnov. 

Vyvinutá platforma má názov EDUPortfólio a bola navrhnutá tak, aby umožnila jej ďalší rozvoj 

a rozšírenia. Všetky známe a identifikované funkčné alebo grafické chyby boli opravené podľa 

požiadaviek technikov (IO3), ako aj používateľov prostredníctvom akceptačných testov (IO6). Vývojový 

tím však pokračuje v zdokonaľovaní platformy tak, ako je aktuálne v reálnej prevádzke, kedy je možné 

identifikovať niektoré nové problémy pri registrácii metadát, napr. v pokračujúcom IO4. 
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Zmeny implementácie počas fázy riešenia IO3 na 

základe potrieb používateľov 
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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 

 

 



 

 

 

 

   


