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1. Úvod 

V tomto intelektuálním výstupu poskytujeme hloubkovou analýzu výstupů z učení a popisy 

výukových jednotek, které jsou použity k popisu kurikula anatomie vypracovaného všemi partnerskými 

institucemi prostřednictvím platformy EDUportfolio. Tyto výstupy z učení a popisy výukových jednotek 

byly zkontrolovány a validovány odbornými garanty. 

2. Metodika 

Za účelem manuální analýzy výstupů z učení a popisů výukových jednotek jsme exportovali všechna 

kurikula z platformy EDUportfolio do formátu Excel (viz Příloha 2). 

2.1 Kvantitativní analýza 

Na základě souboru Excel jsme nejprve analyzovali a popsali počet výstupů z učení a popisů 

výukových jednotek, které v angličtině poskytla každá z partnerských institucí. Rovněž jsme vytvořili 

mrak slov (word cloud) všech výstupů z učení, a to pomocí softwaru wordle1. Za tímto účelem byla ještě 

před vytvořením slovního mraku odstraněna irelevantní slova, například „and“, „the“ a pod. 

2.2 Kvalitativní analýza 

Všechny výstupy z učení byly kódovány deduktivně a nezávisle dvěma členy týmu BCIME, kteří mají 

bohaté zkušenosti s výukou lékařských a zdravotnických oborů a působí na JU a UAU. Pokud se kódování 

lišilo, byly tyto případy řešeny diskusí – a ve všech případech bylo dosaženo konsensu. Pro účely 

kódování byl vytvořen kódovací manuál, který pokrývá následující kategorie: 

1) Kategorie výukových cílů: 

 kognitivní 

 psychomotorická 

 afektivní 

2) Bloomova znalostní dimenze [1,2]: 

 fakta (faktické poznatky) 

 koncepty (konceptuální poznatky) 

 procedury (procedurální poznatky) 

 metakognitivní kategorie (metakognitivní poznatky) 

3) Bloomova dimenze kognitivního procesu [1,2]: 

 zapamatovat si 

 porozumět 

 aplikovat 

 analyzovat 

 hodnotit 

 tvořit 

                                                           

1 http://www.wordle.net/ 
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4) Kapitola "Anatomie" podle MeSH a její následující hlavní kategorie [3]: 

 Tělní krajiny (A01) 

 Muskuloskeletální systém (A02) 

 Trávicí systém (A03) 

 Dýchací systém (A04) 

 Urogenitální systém (A05) 

 Endokrinní systém (A06) 

 Kardiovaskulární systém (A07) 

 Nervový systém (A08) 

 Smyslové orgány (A09) 

 Tkáně (A10) 

 Buňky (A11) 

 Tekutiny a sekrety tělesné (A12) 

 Ústní a čelistní systém (A14) 

 Krevní a imunitní systém (A15) 

 Embryonální struktury (A16) 

V případě této kategorie jsme se rozhodli, že k jejímu popisu jsou pro každý výstup z učení 

vhodnější dvě kódování, protože v mnoha případech se výstup z učení spadal do více než jedné kategorie 

MeSH a výsledek tedy nebyl jendozačný. Kódovací manuál je k dispozici v příloze 1. 

Popisy výukových jednotek byly analyzovány pouze na základě MeSH, protože neobsahovaly 

konkrétní slovesa podle Bloomovy taxonomie. Po dosažení shody byly výsledky prezentovány a 

prodiskutovány se všemi partnerskými institucemi. 

3. Výsledky 

3.1 Popisná/kvantitativní analýza 

3.1.1 Počet výstupů z učení v anatomii 

Celkově bylo pro kurikula anatomie z pěti partnerských institucí definováno 805 odlišných výstupů z 

učení; toho bylo dosaženo tak, že učitelé popsali svá kurikula a zadali je do platformy EDUportfolio. 

Rozdělení výstupů z učení mezi pěti partnerskými institucemi je znázorněno na obrázku 1. JU navíc 

zadala 52 popisů výukových jednotek. 
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Obrázek 1: Počet výstupů z učení (zelená = na úrovni předmětu, modrá = na úrovni výukové jednotky) 

a výukových jednotek (oranžová) v anatomii v kurikulech partnerských institucí. 

Počet výstupů z učení, které popisují kurikulum anatomie na partnerských lékařských fakultách, se 

pohybuje v rozmezí od 13 (JU) do 225 (UPJŠ), což je odrazem heterogenní úrovně granularity 

a mapovacího přístupu; to je známý problém, se kterým se setkají snad všichni, kdo se pokoušejí 

zmapovat kurikulum. Výstupy z učení byly definovány buď na úrovni předmětu (JU a UAU) nebo na 

úrovni výukové jednotky (MU, UMF a UPJŠ). JU ve svých popisech obsahu výukových jednotek uvádí 

rozsáhlé informace, které se podobají výstupům z učení. Na úrovni modulu nebyly definovány žádné 

výstupy z učení. 

3.1.2 Četnost klíčových slov 

Na obr. 2 je znázorněna vizualizace ve formě slovního mraku, který zobrazuje cíle učení. Mezi 

nejčastěji používané termíny patří "explains", "structures", "systems", "describes" a "functions". Na obr. 

3 je znázorněna četnost sloves, které jsou používány k popisu výstupů z učení. 

 
Obrázek 2: Mrak slov vytvořený z výstupů z učení a popisů výukových jednotek u anatomie 

v kurikulech všech partnerských institucí. 
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Obrázek 3 ukazuje frekvenci sloves použitých k popisu výstupů z učení. 

 

Obrázek 3: Mrak slov sloves, která jsou používány k popisu výstupů z učení u anatomie v kurikulech 

všech partnerských institucí. 

3.2 Kvalitativní analýza 

3.2.1 Analýza výstupů z učení založená na výukové kategorii 

Z celkového počtu 805 výstupů z učení bylo 794 zařazeno do kategorie kognitivních, čtyři jako 

afektivní (všechny z JU) a sedm jako psychomotorické (pět z UMF, jeden z MU a jeden z UPJŠ). 

Psychomotorické výstupy z učení se zaměřují na dovednosti nezbytné při fyzikálním vyšetření (ale 

přitom vyžadující znalost anatomie), jako je například palpace. Afektivní výstupy z učení zahrnovaly 

takové aspekty, jako je např. profesionalita či týmová práce. 

3.2.2 Analýza výstupů z učení založená na revidované Bloomově taxonomii 

Výše uvedených 794 kognitivních výstupů z učení bylo dále kódováno na základě Bloomovy 

taxonomie (tabulka 1). Výstupy z učení od většiny partnerských institucí byly kategorizovány jako 

faktické – s výjimkou UAU, kde bylo asi 67 % výstupů z učení kategorizováno jako konceptuální a pouze 

asi 30 % jako faktické. Procedurální výstupy z učení se u všech partnerských institucí vyskytovaly s nižší 

četností. 

Tabulka 1: Četnost kategorií Bloomovy znalostní dimenze u výstupů z učení u jednotlivých 

partnerských institucí; nejčetnější kategorie je podbarvena žlutě. 

 faktické konceptuální procedurální 

JU 4 (44.4%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 

MU 81 (62.3%) 34 (26.2%) 15 (11.5%) 

UAU 62 (27.9%) 149 (67.1%) 11 (5.0%) 

UMF 106 (50.7%) 63 (30.2%) 40 (19.1%) 

UPJŠ 139 (62.1%) 82 (36.6%) 3 (1.3%) 

Celkem 392 (49.4%) 330 (41.6%) 72 (9.0%) 
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V tabulce 2 jsou uvedeny četnosti kategorií Bloomovy dimenze kognitivního procesu u kurikula 

anatomie od všech partnerských institucí. U tří partnerských institucí (MU, UAU, UPJŠ) je nejčetnější 

dimenzí „porozumět“, zatímco v případě JU je nejčetnější „zapamatovat si“ a v případě UMF je to 

„aplikovat“. U všech partnerských institucí se dimenze „tvořit“, „hodnotit“ a „analyzovat“ vyskytovaly 

s nižší četností. 

Tabulka 2: Četnost kategorií Bloomovy dimenze kognitivního procesu u výstupů z učení u jednotlivých 

partnerských institucí; nejčetnější kategorie je podbarvena žlutě. 

 
zapamatovat 
si 

porozumět aplikovat analyzovat hodnotit tvořit 

JU 5 (55.6%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 0 0 0 

MU 27 (20.8%) 57 (43.8%) 31 (23.8%) 1 (0.8%) 13 (10.0%) 1 (0.8%) 

UAU 2 (0.9%) 201 (90.5%) 6 (2.7%) 3 (1.4%) 9 (4.1%) 1 (0.4%) 

UMF 43 (20.6%) 63 (30.1%) 77(36.8%) 24 (11.4%) 0 2 (0.1%) 

UPJŠ 58 (25.9%) 133 (60.4%) 5 (2.2%) 25 (11.2%) 1 (0.5%) 2 (0.8%) 

Celkem 135 (17.0%) 456 (75.4%) 122 (15.3%) 53 (6.7%) 23 (2.9%) 6 (0.7%) 

 

3.2.3 Analýza výstupů z učení založená na anatomickém tématu (MeSH) a jiných lékařských 

tématech 

Analýza kódování založená na MeSH ve všech kurikulech ukázala, že téměř 22 % výstupů z učení 

souvisí s kategorií „Nervový systém (A08)“ (viz tabulka 3). Detailní analýza kurikul od všech partnerských 

institucí odhalila, že výstupy z učení související s nervovým systémem jsou nejčetnější v kurikulech UAU, 

UMF a UPJŠ: v případě UMF to dokonce činí více než 30 % tamních výstupů z učení. Naproti tomu 

kurikula anatomie MU a JU jsou rovnoměrněji rozprostřena na ostatní tělní krajiny. 

Tabulka 3: Kódování výstupů z učení a popisů výukových jednotek na základě MeSH (možnosti dvou 

různých způsobů kódování) pro kurikula všech partnerských organizací. 

* včetně výstupů z učení a popisů výukových jednotek 

Kategorie MeSH JU* MU UAU UMF UPJŠ Celkem 

Tělní krajiny (A01) 17 (23.29%) 25 (18.80%) 14 (5.30%) 15 (5.49%) 37 (14.86%) 108 (10.78%) 

Kardiovaskulární 
systém (A07) 

4 (5.48%) 19 (14.29%) 14 (5.30%) 28 (10.26%) 31 (12.45%) 96 (9.58%) 

Buňky (A11)  0 0 26 (9.85%) 3 (1.10%) 1 (0.40%) 30 (2.99%) 

Trávicí systém 
(A03) 

4 (5.48%) 5 (3.76%) 7 (2.65%) 7 (2.56%) 4 (1.61%) 27 (2.69%) 

Embryonální 
systém (A16) 

8 (10.96%) 1 (0.75%) 14 (5.30%) 35 (12.82%) 0 68 (6.79%) 

Endokrinní systém 
(A06) 

0 10 (7.52%) 5 (1.89%) 4 (1.47%) 1 (0.40%) 20 (2.00%) 
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Kategorie MeSH JU* MU UAU UMF UPJŠ Celkem 

Tekutiny a sekrety 
tělesné (A12) 

0 0 5 (1.89%) 3 (1.10%) 0 8 (0.80%) 

Krevní a imunitní 
systém (A15) 

0 9 (6.77%) 14 (5.30%) 6 (2.20%) 4 (1.61%) 33 (3.29%) 

Kožní systém (A17) 0 3 (2.26%) 2 (0.76%) 0 5 (2.01%) 10 (1.00%) 

Muskuloskeletální 
systém (A02) 

12 (16.44%) 15 (11.28%) 24 (9.47%) 52 (19.05%) 51 (20.48%) 155 (15.47%) 

Nervový systém 
(A08) 

10 (13.70%) 11 (8.27%) 45 (17.05%) 87 (31.87%) 65 (26.10%) 218 (21.76%) 

Dýchací systím 
(A04) 

2 (2.74%) 4 (3.01%) 9 (3.41%) 6 (2.20%) 8 (3.21%) 29 (2.89%) 

Smyslové orgány 
(A09) 

3 (4.11%) 20 (15.04%) 25 (9.47%) 4 (1.47%) 13 (5.22%) 65 (6.49%) 

Ústní a čelistní 
systém (A14) 

2 (2.74%) 0 7 (2.65%) 5 (1.83%) 6 (2.41%) 20 (2.00%) 

Tkáně (A10) 0 0 25 (9.47%) 3 (1.10%) 11 (4.42%) 39 (3.89%) 

Urogenitální 
systém (A05) 

4 (5.48%)  9 (6.77%) 19 (7.20%) 9 (3.30%) 9 (3.61%) 50 (4.99%) 

Nelze aplikovat 7 (9.59%) 2 (1.50%) 8 (3.03%) 6 (2.20%) 3 (1.20%) 26 (2.59%) 

 

Celkově bylo zjištěno, že 32 výstupů z učení nebo popisů výukových jednotek (UMF: 21, MU: 9, 

UAU: 1, JU: 6) souvisí s klinickým předmětem radiologie, kde studenti musí být schopni identifikovat 

anatomické struktury na rentgenových snímcích, například: „Student identifikuje hlavní tělesné 

struktury, tělesné dutiny a orgánové systémy na rentgenových snímcích". Dále bylo zjištěno, že pět 

výstupů z učení (UMF) souvisí s klinickým předmětem chirurgie, například: „Student charakterizuje 

specifika odebírání anamnézy a narativní medicíny v neurochirurgii“. 

4. Diskuse a závěry 

Počet výstupů z učení, které popisují kurikulum anatomie u jednotlivých partnerských institucí, se 

výrazně liší; zvláště pak kurikulum JU, které obsahuje 13 výstupů z učení, vykazuje nižší granularitu než 

kurikula ostatních partnerských institucí. Hlavním důvodem je to, že JU využila popisy výukových 

jednotek – a obsah kurikula popsala právě tímto způsobem; tento způsob popisu jsme rovněž zohlednili 

v naší analýze. Odlišná úroveň granularity je známým problémem, se kterým se setká každý, kdo se 

pokouší zmapovat kurikulum; není proto divu, že jsme na tento aspekt narazili i v naší analýze. 

Na základě naší analýzy doporučujeme, aby kurikulum bylo popisováno s vysokou úrovní 

granularity, co se týče výstupů z učení. Výstupy z učení s jemnou granularitou jsou konkrétnější 

a užitečné nejen pro studenty, ale i pro analýzu kurikula na institucionální, resp. fakultní úrovni. Díky 
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úrovním detailu, se kterým jsou popsány výstupy z učení, je možné pedagogům umožnit rychlý přehled 

o kurikulu. 

Výsledky analýzy výstupů z učení ukazují, že kurikulum anatomie u všech partnerských institucí je 

jasně zaměřeno na kognitivní úroveň, a že jen velmi málo výstupů z učení zahrnuje i úroveň 

psychomotorickou a afektivní. 

U Bloomovy znalostní dimenze vykazovala v případě kurikula anatomie nejvyšší četnost faktická 

dimenze – a to u všech partnerských institucí, s výjimkou kurikula UAU, které je s přibližně 67 % jasně 

zaměřeno na konceptuální dimenze. Důvodem tohoto rozdílu může být to, že výstupy z učení pro 

anatomii jsou založeny na německém Národním kompetenčním katalogu cílů učení pro lékařství 

(NKLM2), který není specifický pro daný předmět, ale jeho cílem je definovat kompetence, které 

absolvent musí prokázat. K vypracování vyváženého a moderního kurikula anatomie doporučujeme 

využít všechny faktické, koncepční i procedurální znalosti a dovednosti studentů. V medicínských 

kurikulech jsou dimenze faktických znalostí typičtější v preklinických předmětech, zatímco koncepční 

a procedurální dimenze jsou více zdůrazňovány v klinických předmětech. V kurikulech anatomie u našich 

partnerských institucí jsme však viděli několik dobrých příkladů toho, jak lze klinické dovednosti 

a dimenzi koncepčních a procedurálních znalostí zavést i během preklinické výuky, například kombinací 

výuky anatomie s dovednostmi klinického vyšetření nebo interpretací radiologických snímků. 

V případě Bloomovy kognitivní dimenze jsou tři kurikula anatomie zaměřena na dimenzi 

„porozumět“ (MU, UPJŠ, UAU), zatímco JU se zaměřila na „zapamatovat si“ a UMF na „aplikovat“. 

Zarážející je, že více než 90 % výstupů z učení od UAU bylo nakódováno v dimenzi „porozumět“, což 

může být rovněž způsobeno konceptualizací NKLM. Výstupy z učení v dimenzích „analyzovat“, 

„hodnotit“ a „tvořit“ se v kurikulu žádné z partnerských institucí nevyskytují příliš často. Ačkoli většina 

analyzovaných výstupů učení neobsahovala konkrétní kontextové informace a nemůžeme vyvodit žádné 

přímé závěry o použitých metodách výuky, zaměření na „zapamatovat“ a „porozumět“ může naznačovat 

zaměření na tradičnější formáty, jako jsou pitvy mrtvol nebo přednášky. Tyto formáty obvykle 

nevyžadují, aby studenti něco vytvářeli, jako by tomu bylo v moderních výukových formátech, jako je 3D 

tisk, rychlé prototypování nebo živá anatomie3. K dalšímu prozkoumání tohoto aspektu by bylo nutné 

vyhodnotit výukové aktivity, které daná partnerská instituce ve svém kurikulu anatomie používá. 

Analýza výstupů z učení založená na kategoriích anatomie MeSH odhalila, že kurikula anatomie 

získaná od tří partnerů se více zaměřují na kategorii „nervový systém“, zatímco tělní krajiny jako 

„tekutiny a sekrety tělesné“ či „kožní systém“ jsou zastoupeny výrazně méně. Četnost výstupů z učení 

založená na různých anatomických kategoriích se významně liší. Například u kurikula UMF téměř 3/4 

výstupů z učení souvisí se čtyřmi anatomickými oblastmi (nervové, muskuloskeletální, kardiovaskulární 

a embryonální systém), zatímco v případě MU nebo UAU jsou tyto oblasti pokryty pouze asi 35 % 

výstupů z učení. 

Kurikula anatomie všech partnerů, s výjimkou UPJŠ, zahrnují výstupy z učení související s radiologií 

(interpretace snímků); UMF zahrnuje i výstupy z učení z chirurgie, což naznačuje interdisciplinární 

přístup k výuce anatomie. Jelikož jsme se zaměřili na analýzu kurikul anatomie partnerských institucí, 

                                                           

2 http://www.nklm.de/ 
3 Estai M, Bunt S (2016). Best teaching practices in anatomy education: A critical review, 
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger; 208:151-7. 



   

10                          

nikoli však jiných částí kurikula, nemůžeme z těchto závěrů odhalit skutečnou úroveň interdisciplinarity 

(například identifikováním výstupů z učení, které propojují anatomii s chirurgií či radiologií). Za 

předpokladu využití platformy EDUportfolio a metodik vyvinutých v rámci BCIME však předpokládáme, 

že toho lze v blízké budoucnosti dosáhnout. 

Závěrem lze shrnout, že jednoznačně existuje potřeba rozvoje národních kompetenčních katalogů 

cílů učení, jaké jsou k dispozici např. v Německu (NKLM) či v Polsku 4. Existence takových katalogů může 

významně zlepšit a sjednotit vzdělávání konkrétních studijních oborů napříč vzdělávacími institucemi na 

národní i mezinárodní úrovni. 

5. Reference 

[1] Anderson LW, Krathwohl DR, Airasian PW, et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York, NY: Addison 
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[2] https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/  

[3] MeSH Browser https://meshb.nlm.nih.gov/  

 

 

                                                           

4 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001573 

https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/
https://meshb.nlm.nih.gov/
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Kódovací manuál 

Za účelem kódování výstupů z učení jsme se dohodli na následujících pravidlech kódování, která 

jsou založena na revidované Bloomově taxonomii5. 

Dodatečná pravidla, na kterých jsme se dohodli: 

1) Výukové kategorie 

Výstupy z učení jsou kódovány jako kognitivní, psychomotorické (dovednostní) nebo afektivní. 

 kognitivní – cílem je rozvíjet duševní dovednosti a získávání znalostí jednotlivce, 

 psychomotorické – zahrnuje využití motorických schopností a schopnosti je koordinovat, 

 afektivní – zahrnuje pocity, emoce a postoje jednotlivce. 

2) Znalostní dimenze 

Na základě popisu v revidované Bloomově taxonomii [2] jsme se dohodli na následujících 

konkrétních pravidlech: 

Výstupy z učení zahrnující jeden nebo více z následujících aspektů budou kódovány jako 

„koncepční“: 

 topografické vztahy mezi orgány nebo systémy (např. 1494), 

 cokoliv související s důležitostí nebo relevancí (např. 1509), 

 shrnutí všech znalostí o něčem (např. 1464), 

 procesy, funkce, mechanismy, 

 aspekty klinických znalostí, nemocí nebo léčby. 

Výstupy z učení prokazující anatomické znalosti mrtvol nebo rentgenových snímků (např. 1451) 

budou kódovány jako „procedurální“. 

3) Dimenze kognitivního procesu 

V této kategorii použijeme kategorii, na kterou je sloveso mapováno [2]. Pokud slovesa nejsou 

výslovně zahrnuta, vezmeme to nejpodobnější. 

4) MeSH 

Výstupy z učení kódujeme na základě první úrovně kategorie anatomie (A)6. 

Pokud se k danému výstupu z učení vztahují dvě kapitoly MeSH, kódujeme obě. 

 

                                                           

5 https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/  
6 https://meshb.nlm.nih.gov/treeView 
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