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Popis intelektuálneho výstupu 

Identifikácia výstupu O5 

Názov výstupu Hodnotenie učebných osnov na základe výstupov 

Opis výstupu 
(vrátane 
inovatívnych prvkov, 
očakávaného 
dopadu 
a potenciálneho 
prenosu) 

Tento výstup zahŕňa komplexnú správu o podrobnom overení obsahu 
učebných osnov na základe výstupov vykonanú odborníkmi z oblastí medicíny 
a zdravotnej starostlivosti (učitelia a garanti). Snaží sa tiež zlepšiť kvalitu 
popisov vytvorených učebných osnov a poskytuje popis metodiky založenej na 
výstupoch širokej komunite pedagógov a študentov na partnerských 
inštitúciách. 

Typ výstupu Predmet / Učebná osnova – Návrh a vývoj 

Rozdelenie práce, 
úlohy vedúce 
k vytvoreniu 
intelektuálneho 
výstupu a použitá 
metodológia 

Každá z partnerských inštitúcií má tieto úlohy a roly: 
*** UPJS – Poskytovateľ validácie obsahu danej časti učebných osnov 
v miestnom jazyku (doplnková medicínska disciplína), ktorý bol popísaný 
pomocou platformy na správu učebných osnov. Kontrola obsahu danej časti 
učebných osnov v anglickom jazyku (hlavná medicínska disciplína), ktorý 
popísala iná partnerská inštitúcia. 
*** JU - Poskytovateľ validácie obsahu danej časti učebných osnov 
v miestnom jazyku (doplnková medicínska disciplína), ktorý bol popísaný 
pomocou platformy na správu učebných osnov. Kontrola obsahu danej časti 
učebných osnov v anglickom jazyku (hlavná medicínska disciplína), ktorý 
popísala iná partnerská inštitúcia. 
*** UMF - Poskytovateľ validácie obsahu danej časti učebných osnov 
v miestnom jazyku (doplnková medicínska disciplína), ktorý bol popísaný 
pomocou platformy na správu učebných osnov. Kontrola obsahu danej časti 
učebných osnov v anglickom jazyku (hlavná medicínska disciplína), ktorý 
popísala iná partnerská inštitúcia. 
*** UAU - Poskytovateľ validácie obsahu danej časti učebných osnov 
v miestnom jazyku (doplnková medicínska disciplína), ktorý bol popísaný 
pomocou platformy na správu učebných osnov. Kontrola obsahu danej časti 
učebných osnov v anglickom jazyku (hlavná medicínska disciplína), ktorý 
popísala iná partnerská inštitúcia. 
*** MU - Poskytovateľ validácie obsahu danej časti učebných osnov v 
miestnom jazyku (doplnková medicínska disciplína), ktorý bol popísaný 
pomocou platformy na správu učebných osnov. Kontrola obsahu danej časti 
učebných osnov v anglickom jazyku (hlavná medicínska disciplína), ktorý 
popísala iná partnerská inštitúcia. 
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aktivity 
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Účastnícke 
organizácie 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Masarykova Univerzita 
Jagellonská Univerzita 
Univerzita medicíny a farmácie Grigore T. Popa v Iasi 
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1. Úvod 

V tomto intelektuálnom výstupe poskytujeme hĺbkovú analýzu vzdelávacích výstupov (Learning 

outcomes - LOs) a popisy vzdelávacích jednotiek používaných na popis učebných osnov predmetov 

Anatómie, tak ako boli zaznamenané všetkými partnermi v platforme EDUportfólio. Tieto vzdelávacie 

výstupy a popisy boli preskúmané a overené expertmi z danej oblasti. 

2. Metódy 

Pre účely manuálnej analýzy vzdelávacích výstupov a popisov vzdelávacích jednotiek sme 

exportovali všetky učebné osnovy z platformy EDUportfólio do Excelovského formátu (príloha č. 2). 

2.1 Kvantitatívna analýza 

Na základe Excelovskej tabuľky sme najprv analyzovali a popísali počet vzdelávacích výstupov 

a popisov vzdelávacích jednotiek, ktoré boli poskytnuté každým partnerom. Taktiež sme vytvorili slovný 

mrak všetkých vzdelávacích výstupov použitím softvéru wordle1. Irelevantné slová, ako napríklad „and“, 

„the“ a pod. boli odstránené ešte pred vytvorením takéhoto slovného mraku. 

2.2 Kvalitatívna analýza 

Všetky vzdelávacie výstupy boli deduktívne a nezávisle kódované dvoma skúsenými členmi BCIME 

tímu so zdravotníckym vzdelaním z JU a UAU. Odlišné kódovania boli vyriešené diskusiou a vo všetkých 

prípadoch bol dosiahnutý konsenzus. Na účely kódovania bola vytvorená smernica kódovania, ktorá 

zahŕňa nasledovné kategórie: 

1) "Vzdelávacia kategória": 

 kognitívna 

 psychomotorická 

 emocionálna 

2) Bloomova dimenzia vedomostí [1,2]: 

 Vecné 

 Koncepčné 

 Procedurálne 

 Metakognitívne 

3) Bloomova dimenzia kognitívneho procesu [1,2]: 

 Pamätať 

 Rozumieť 

 Použiť 

 Analyzovať 

 Hodnotiť 

 Vytvoriť 

                                                           

1 http://www.wordle.net/ 
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4) MeSH kapitola "Anatómia” a jej hlavné kategórie [3]: 

 Regióny tela (A01) 

 Muskuloskeletálny systém (A02) 

 Tráviaci systém (A03) 

 Respiračný systém (A04) 

 Urogenitálny systém (A05) 

 Endokrinný systém (A06) 

 Kardiovaskulárny systém (A07) 

 Nervový systém (A08) 

 Zmyslové orgány (A09) 

 Tkanivá (A10) 

 Bunky (A11) 

 Tekutiny a sekréty (A12) 

 Stomatognatický systém (A14) 

 Krv a imunitný systém (A15) 

 Embryonálny systém (A16) 

Rozhodli sme za, že pre túto kategóriu sú na opísanie vzdelávacieho výstupu vhodnejšie dve 

kódovania pretože v mnohých prípadoch sa vzdelávací výstup vzťahoval na viac ako jednu MeSH 

kategóriu. Usmernenie pre kódovanie je uvedené v prílohe č. 1. 

Popisy jednotlivých vzdelávacích jednotiek boli analyzované iba na základe MeSH, pretože 

neobsahovali konkrétne slovesá označujúce Bloomove úrovne. Po dosiahnutí konsenzu boli výsledky 

predložené a prediskutované so všetkými partnermi. 

3. Výsledky 

3.1 Deskriptívna/kvantitatívna analýza 

3.1.1 Počet vzdelávacích výstupov v Anatómii 

Celkovo bolo pre päť partnerských učebných plánov v anatómii definovaných 805 odlišných 

vzdelávacích výstupov, ktoré opísali vyučujúci v ich učebných osnovách zadali ich do platformy 

EDUportfólio. Obrázok 1 zobrazuje rozdelenie vzdelávacích výstupov naprieč piatimi partnerskými 

učebnými osnovami. JU dodatočne zadala 52 popisov vzdelávacích jednotiek. 
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Obr. 1 Počet vzdelávacích výstupov (zelená=úroveň predmetu, modrá=úroveň vzdelávacej jednotky) 

a vzdelávacích jednotiek (oranžová) v anatómii v partnerských učebných osnovách. 

Počet vzdelávacích výstupov popisujúcich učebné osnovy anatómie partnerských lekárskych fakúlt 

sa pohybuje od 13 (JU) do 225 (UPJS), čo naznačuje heterogénnu úroveň granularity a mapovacieho 

prístupu, t.j. dobre známych výziev v mapovaní učebných osnov. Vzdelávacie výstupy boli definované 

buď na úrovni kurzu (JU a UAU), alebo na úrovni vzdelávacích jednotiek (MU, UMF a UPJS). JU poskytuje 

podstatné (podobné vzdelávacím výstupom) informácie o obsahu vzdelávacích jednotiek v rámci popisu. 

Na úrovni modulov neboli definované žiadne vzdelávacie výstupy. 

3.1.2 Početnosť kľúčových slov 

Obrázok 2 ukazuje vizualizáciu slovného mraku pre vzdelávacie ciele. Pojmy najčastejšie obsahovali 

slová ako “vysvetľuje”, “štruktúry”, „systémy“, “popisuje” a “funkcie”. 

 

Obr. 2 Slovný mrak vzdelávacích výstupov a popisov vzdelávacích jednotiek učebných osnov všetkých 

partnerov (doplňujúce slová boli odstránené). 
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Obrázok 3 zobrazuje početnosť slovies použitých na popis vzdelávacích výstupov. 

 

Obr. 3 Slovný mrak slovies použitých na popis vzdelávacích výstupov v učebných osnovách anatómie 

všetkých partnerov. 

3.2 Kvalitatívna analýza 

3.2.1 1 Analýza výstupov podľa vzdelávacej kategórie 

Z celkového počtu 805 vzdelávacích výstupov bolo 794 kategorizovaných ako kognitívne, štyri ako 

emocionálne (všetky z JU) a sedem ako psychomotorické (päť z UMF, jeden z MU a jeden z UPJS). 

Psychomotorické vzdelávacie výstupy sa zameriavali na schopnosti fyzického vyšetrenia, pre ktoré sú 

anatomické znalosti nevyhnutné, napríklad palpácia. Emocionálne vzdelávacie výstupy sa týkali 

aspektov, ako sú profesionalita a tímová práca. 

3.2.2 Analýza výstupov podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 

794 kognitívnych vzdelávacích výstupov bolo následne kódovaných podľa Bloomovej taxonómie 

(tabuľka 1). Vzdelávacie výstupy väčšiny partnerov boli kategorizované ako vecné, s výnimkou UAU, kde 

bolo 67% vzdelávacích výstupov kategorizovaných ako koncepčných a ani nie 30% ako vecných. 

Procedurálne vzdelávacie výstupy boli pre všetkých partnerov menej časté. 

Tabuľka 1. Frekvencia Bloomovej vedomostnej dimenzie partnerských vzdelávacích výstupov, 

najčastejšia úroveň je označená žltou farbou. 

 Vecné Koncepčné Procedurálne 

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%) 

UPJS 139 (62,1%) 82 (36,6%) 3 (1,3%) 

Celkom 392 (49,4%) 330 (41,6%) 72 (9,0%) 
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Tabuľka 2 ukazuje početnosti Bloomovej dimenzie kognitívneho procesu pre učebné osnovy 

anatómie všetkých partnerov. Pre troch partnerov (MU, UAU, UPJS) je najčastejšia dimenzia „Rozumieť“, 

zatiaľ čo pre „JU“ najviac platí „Pamätať“ a pre UMF „Použiť“. U všetkých partnerov sú dimenzie 

„Vytvoriť“, „Hodnotiť“ a „Analyzovať“ menej časté. 

Tabuľka 2. Bloomove úrovne kognitívneho procesu u všetkých partnerov, najčastejšia úroveň je 

označená žltou farbou. 

 Pamätať Rozumieť Použiť Analyzovať Hodnotiť Vytvoriť 

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%) 

UPJS 58 (25,9%) 133 (60,4%) 5 (2,2%) 25 (11,2%) 1 (0,5%) 2 (0,8%) 

Celkom 135 (17,0%) 456 (75,4%) 122 (15,3%) 53 (6,7%) 23 (2,9%) 6 (0,7%) 

 

3.2.3 Analýza výstupov podľa anatomických tém (MeSH) a iných medicínskych subjektov 

Analýza kódovania podľa MeSH vo všetkých učebných osnovách ukázala, že takmer 22% 

vzdelávacích výstupov súvisí s nervovým systémom (A08) (tabuľka 3). Podrobná analýza učebných osnov 

u partnerov ukazuje, že pre UAU, UMF a UPJS vzdelávacie výstupy najbežnejšie súvisia s nervovým 

systémom, pre UMF je to dokonca viac ako 30% z ich vzdelávacích výstupov. Naproti tomu učebné 

osnovy anatómie na MU a JU sa zameriavajú viac na všeobecné regióny tela. 

Tabuľka 3. Kódovanie vzdelávacích výstupov a popisov vzdelávacích jednotiek podľa MeSH (možné 

dve kódovania) učebných osnov všetkých partnerov. *obsahuje vzdelávacie výstupy a popisy 

vzdelávacích jednotiek. 

MeSH kategória JU* MU UAU UMF UPJS Celkom 

Regióny tela (A01) 17 (23,29%) 25 (18,80%) 14 (5,30%) 15 (5,49%) 37 (14,86%) 108 (10,78%) 

Kardiovaskulárny 
systém (A07) 

4 (5,48%) 19 (14,29%) 14 (5,30%) 28 (10,26%) 31 (12,45%) 96 (9,58%) 

Bunky (A11)  0 0 26 (9,85%) 3 (1,10%) 1 (0,40%) 30 (2,99%) 

Tráviaci systém 
(A03) 

4 (5,48%) 5 (3,76%) 7 (2,65%) 7 (2,56%) 4 (1,61%) 27 (2,69%) 

Embryonálny 
systém (A16) 

8 (10,96%) 1 (0,75%) 14 (5,30%) 35 (12,82%) 0 68 (6,79%) 

Endokrinný systém 
(A06) 

0 10 (7,52%) 5 (1,89%) 4 (1,47%) 1 (0,40%) 20 (2,00%) 

Tekutiny a sekréty 
(A12) 

0 0 5 (1,89%) 3 (1,10%) 0 8 (0,80%) 
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MeSH kategória JU* MU UAU UMF UPJS Celkom 

Krv a imunitný 
systém (A15) 

0 9 (6,77%) 14 (5,30%) 6 (2,20%) 4 (1,61%) 33 (3,29%) 

Kožná sústava 
(A17) 

0 3 (2,26%) 2 (0,76%) 0 5 (2,01%) 10 (1,00%) 

Muskuloskeletálny 
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%) 

Respiračný systém 
(A04) 

2 (2,74%) 4 (3,01%) 9 (3,41%) 6 (2,20%) 8 (3,21%) 29 (2,89%) 

Zmyslové orgány 
(A09) 

3 (4,11%) 20 (15,04%) 25 (9,47%) 4 (1,47%) 13 (5,22%) 65 (6,49%) 

Stomatognatický 
systém (A14) 

2 (2,74%) 0 7 (2,65%) 5 (1,83%) 6 (2,41%) 20 (2,00%) 

Tkanivá (A10) 0 0 25 (9,47%) 3 (1,10%) 11 (4,42%) 39 (3,89%) 

Urogenitálny 
systém (A05) 

4 (5,48%)  9 (6,77%) 19 (7,20%) 9 (3,30%) 9 (3,61%) 50 (4,99%) 

Neaplikovateľné 7 (9,59%) 2 (1,50%) 8 (3,03%) 6 (2,20%) 3 (1,20%) 26 (2,59%) 

 

Sumárne, 32 vzdelávacích výstupov alebo popisov (UMF: 21, MU: 9, UAU: 1, JU: 6) súvisí s klinickým 

predmetom rádiológia, kde musia byť študenti schopní identifikovať anatomické štruktúry na 

rádiologických snímkach, napríklad „Študent identifikuje hlavné somatické štruktúry, telesné dutiny 

a orgánové systémy na rádiologických snímkach". Tiež, päť vzdelávacích výstupov (UMF) súviselo 

s klinickým predmetom chirurgia, napríklad „Študent charakterizuje osobitosti histórie a naratívnej 

medicíny v neurochirurgii“. 

4. Diskusia a záver 

Počet vzdelávacích výstupov, ktoré popisujú učebné osnovy anatómie partnerov sa významne líši 

a najmä učebné osnovy JU s 13 vzdelávacími výstupmi vykazujú nižšiu granularitu než ostatné učebné 

osnovy. Hlavným dôvodom je, že JU využila popisy vzdelávacích jednotiek a takýmto spôsobom poskytla 

vyhradené popisy obsahu, ktoré sme tiež zahrnuli do našej analýzy. Rôzna úroveň granularity je dobre 

známou výzvou v mapovaní učebných osnov a nie je prekvapením, že sme tento aspekt objavili aj v našej 

analýze. 

Na základe našej analýzy odporúčame opísať učebné osnovy na vysokej úrovni granularity 

vzdelávacích výstupov. Takéto jemné granulované vzdelávacie výstupy sú konkrétnejšie a užitočné pre 

študentov, ale tiež použiteľné pri analýze učebných osnov na inštitucionálnych a fakultných úrovniach. 
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Navyše, vytvorenie a poskytnutie zastrešujúcej úrovne granularity, pod ktorou sú zahrnuté jemne 

granulované vzdelávacie výstupy, môže pomôcť pedagógom získať rýchly prehľad o učebnej osnove. 

Výsledky analýzy vzdelávacích výstupov ukazujú jasné zameranie anatomických učebných plánov 

všetkých partnerov na kognitívnu úroveň, aj keď len veľmi málo vzdelávacích výstupov pokrýva aj 

psychomotorickú a emocionálnu úroveň. 

V prípade Bloomovej dimenzie vedomostí bola vecná dimenzia v partnerských učebných osnovách 

anatómie najrozšírenejšia s výnimkou učebných osnov UAU, ktoré sa so zhruba 67% jasne zameriavajú 

na koncepčnú dimenziu. Dôvodom tohto rozdielu môže byť to, že vzdelávacie výstupy anatómie sú 

založené na nemeckom katalógu učebných cieľov založených na kompetenciách (NKLM2), ktorý nie je 

špecifický pre daný predmet, ale jeho cieľom je definovať kompetencie, ktoré musí preukázať absolvent. 

Na vypracovanie vyváženého a moderného učebného plánu pre anatómiu odporúčame využiť 

rovnomerne všetky vecné, konceptuálne ako aj procedurálne vedomosti a zručnosti študentov. 

V medicínskych učebných osnovách sú zvyčajne dimenzie vecných vedomostí výraznejšie 

v predklinických predmetoch a koncepčné a procedurálne dimenzie sú viac zdôrazňované v klinických 

predmetoch. Avšak, u našich partnerov sme v učebných osnovách anatómie videli niekoľko dobrých 

príkladov toho, ako možno klinické zručnosti a dimenziu koncepčných a procedurálnych znalostí zaviesť 

aj do predklinického vzdelávania, napríklad kombináciou výučby anatómie so schopnosťami klinického 

vyšetrenia alebo interpretáciou rádiologických obrazov. 

V prípade Bloomovej kognitívnej dimenzie sa na dimenziu „Rozumieť“ zameriavajú učebné osnovy 

anatómie troch partnerov (MU, UPJS, UAU), zatiaľ čo JU sa zameriaval na „Pamätať“ a UMF na „Použiť“. 

Zarážajúce je, že viac ako 90% vzdelávacích výstupov UAU je kódovaných v dimenzii „Rozumieť“, čo 

môže byť tiež spôsobené konceptualizáciou NKLM. Vzdelávacie výstupy v dimenziách „Analyzovať“, 

„Hodnotiť“ a „Vytvoriť“ nie sú vo všetkých učebných osnovách partnerov veľmi časté. Aj keď väčšina 

analyzovaných vzdelávacích výstupov neobsahovala konkrétne kontextové informácie a z použitých 

vyučovacích metód nemôžeme vyvodiť nijaké priame závery, zameranie na „Pamätať“ a „Rozumieť“ 

môže naznačovať zameranie na tradičnejšie formáty, ako sú pitvy kadáverov alebo prednášky. Tieto 

formáty spravidla nevyžadujú, aby študenti niečo vytvorili, ako by to bolo v prípade moderných 

vyučovacích formátov, ako je 3D tlač, rýchle prototypy alebo živá anatómia3. Na ďalšie preskúmanie 

tohto aspektu je potrebné vyhodnotenie vyučovacích a učebných aktivít použitých v partnerských 

učebných osnovách anatómie. 

Analýza vzdelávacích výstupov na základe anatomických kategórií MeSH poukazuje na tendenciu 

zamerania sa na nervový systém v učebných osnovách u troch partnerov, zatiaľ čo témy ako „Tekutiny 

a sekréty“ alebo „Kožný systém“ sú menej rozšírené. Početnosť vzdelávacích výstupov podľa 

jednotlivých anatomických kategórií sa významne odlišuje. Napríklad v učebných osnovách UMF takmer 

3/4 vzdelávacích výstupov súvisí so štyrmi anatomickými oblasťami (nervový, muskuloskeletálny, 

kardiovaskulárny a embryonálny systém), zatiaľ čo pre MU alebo UAU sú tieto oblasti pokryté iba 

v približne 35% vzdelávacích výstupov. 

                                                           

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. 
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Učebné osnovy anatómie všetkých partnerov, s výnimkou UPJS, zahŕňajú vzdelávacie výstupy 

súvisiace s rádiológiou (obrazová interpretácia) a UMF zahŕňa aj vzdelávacie výstupy z chirurgie, čo 

naznačuje interdisciplinárny prístup k anatómii. Pretože sme sa zameriavali na analýzu našich 

anatomických osnov a nie učebných osnov iných predmetov, nemôžeme ešte určiť skutočnú úroveň 

interdisciplinarity, napríklad identifikáciou anatomických vzdelávacích výstupov v chirurgii a rádiológii. 

Avšak, pomocou platformy EDUportfólio a metodikami vyvinutými ako súčasť projektu BCIME 

predpokladáme, že je tak možné urobiť v blízkej budúcnosti. 

Záverom je možné uviesť, že vidíme potrebu rozvoja národných katalógov vzdelávacích cieľov 

založených na kompetenciách, tak ako sú už k dispozícii v Nemecku (NKLM) či v Poľsku4. Existencia 

takýchto katalógov môže taktiež významne zlepšiť a zjednotiť vzdelávanie jednotlivých študijných 

odborov naprieč vzdelávacími inštitúciami na národnej aj medzinárodnej úrovni. 

5. Literatúra 

[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 

Wesley Longman; 2001. 

[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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Príloha 1 

Pokyny pre kódovanie 
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Coding guideline 

For coding the learning outcomes we agreed on the following coding rules based on Bloom's 

revised taxonomy5. 

Additional rules agreed upon: 

1) Learning categories 

Learning outcomes are coded as either cognitive, psychomotor (skills), or affective. 

 Cognitive: Aims to develop the mental skills and the acquisition of knowledge of the 

individual. 

 Psychomotor: Includes utilizing motor skills and the ability to coordinate them. 

 Affective: Includes the feelings, emotions and attitudes of the individual. 

2) Knowledge dimension 

Based on the description in [2] we agreed on the following specific rules: 

LOs covering one or more of the following aspects will be coded as "Conceptual": 

 Topographical relations between organs or systems (e.g. 1494) 

 Anything related to importance or relevance (e.g. 1509) 

 Summarizing all knowledge about something (e.g. 1464)  

 Processes, functions, mechanisms 

 Projections or projection lines 

 Aspects of clinical knowledge, diseases, or treatments 

LOs demonstrating anatomical knowledge on cadavers or radiology images (e.g. 1451) will be coded 

as "Procedural". 

3) Cognitive process dimension 

In this category we will use the category the verb is mapped to [2]. If verbs are not explicitly 

covered we take the most similar one. 

4) MeSH 

We code the LOs based on first level of the anatomy category (A)6. 

If two MeSH chapters apply, we coded both. 

 

                                                           

5 https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/  
6 https://meshb.nlm.nih.gov/treeView 
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Príloha 2 

Tabuľka s kódovaním 
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