2018-1-SK01-KA203-046318

O8
Mapování kurikula

tým BCIME

Vyloučení odpovědnosti: „Podpora Evropské komise pro vydání této publikace nepředstavuje její souhlas s
obsahem, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise nenese zodpovědnost za jakékoli užití informací
obsažených v této publikaci.“

Popis intelektuálního výstupu
Identifikace výstupu
Název výstupu
Popis výstupu
(včetně inovačních
prvků, očekávaného
dopadu a potenciálu
přenositelnosti)

Typ výstupu
Rozdělení práce,
úkolů vedoucích
k tvorbě
intelektuálního
výstupu a použitá
metodika

Datum zahájení
Datum ukončení
Jazyky

Média
Organizace, která
vede aktivitu
Zúčastněné
organizace

O8
Mapování kurikula
Tento výstup zahrnuje řešení problematiky mapování kurikula v souladu
s osvědčeným modelem procesu dolování dat (metodika CRISP-DM).
Umožňuje odhalit nové a potenciálně užitečné informace vytěžené z dat
o lékařském kurikulu uložených v lokálních systémech. Budou použity techniky
předzpracování dat, analýzy dat, statistiky, zpracování přirozeného jazyka
a strojového učení. Dosažené výsledky umožní tvůrcům lékařských kurikul
a vedení fakult lépe porozumět vícerozměrné struktuře a komplexnímu
obsahu vybraných lékařských oborů.
Předmět / kurikulum – Pilotní předmět / modul
V souladu s metodikou CRISM-DM mají jednotlivé partnerské instituce
následující úkoly a role. Každý partner bude zodpovědný za jednotlivé části
procesního modelu dolování dat.
*** UPJŠ - poskytovatel metod předběžného zpracování dat.
*** JU - poskytovatel vyhodnocení.
*** UMF - poskytovatel domény a porozumění datům.
*** UAU - poskytovatel modelování a porozumění datům.
*** MU - poskytovatel modelování a nasazení dat.
1. září 2020
30. června 2021
čeština
angličtina
němčina
polština
rumunština
slovenština
papírové brožury
publikace
Masarykova univerzita
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko)
Augsburská univerzita (Německo)
Jagellonská univerzita (Polsko)
Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (Rumunsko)

1

1. Úvod
Pomocí EDUportfolio, nové platformy pro podporu správy kurikula, která byla vyvinuta a testována
v rámci realizace projektu BCIME (podrobněji viz IO3 a IO6), jsme vytvořili soubor dat popisujících
kurikulum jedné společné základní vědní disciplíny (anatomie), jak je vyučována na všech pěti
partnerských institucích, a studijní programy pěti doplňkových disciplín v místních jazycích partnerů
(podrobněji viz IO4 a IO5).
Tato databáze metadat kurikula je základem pro mapu kurikula se vztahy mezi všemi aspekty
kurikula a slouží uživatelům jako zdroj pro pokročilé prohlížení kurikula. Kromě toho mohou tvůrci
kurikula pomocí takových map kurikula analyzovat integraci obsahu v horizontálním (napříč obory)
i vertikálním (napříč časem) směru. Nespornou výhodou analýz založených na mapách kurikula je, že
umožňují odhalit skryté informace a najít odpovědi na různé explorativní a výzkumné otázky.
Na základě zkušeností, které jsme získali během výzkumných aktivit, a názorů dotázaných
zainteresovaných stran jsme vypracovali soubor výzkumných otázek ke kurikulu (podrobněji viz IO7).
Mezi 10 otázek s nejvyšší prioritou (5 popisných a 5 analytických) patřily:
Popisné (deskriptivní) otázky:






Co by se studenti měli naučit na konci výukové jednotky, za kterou jsem zodpovědný? [Učitel]
Co se ode mne v daném předmětu očekává? [Student]: Co od vás očekávám?
Co se studenti naučili před zahájením mé výukové jednotky? [Učitel]
Kdo je zodpovědný za tuto část předmětu?
Jaké výstupy z učení jsou zahrnuty v ročníku X?

Analytické otázky:






Jak identifikovat překryvy v kurikulech?
Máme v našem kurikulu překryvy v rámci obsahových oblastí a mezi nimi?
Jsou zamýšlené výstupy z učení hodnoceny vhodnými metodami? (znalosti, dovednosti,
kompetence)
Jak vyvážené je kurikulum z hlediska typu vyučovaných kompetencí (znalosti, dovednosti,
postoje)?
Jaké jsou základní prvky dobře sestaveného kurikula?

Hlavním cílem tohoto intelektuálního výstupu bylo pomocí vhodných nástrojů a algoritmů
automatizovat zpracování dostupných dat uložených v EDUportfoliu a srozumitelně odpovědět na výše
uvedené popisné a analytické otázky.
Projektový tým má zkušenosti z předchozích projektů (MEFANET, OPTIMED, MEDCIN) s analýzou
a vizualizací dat z prostředí medicínského vzdělávání.
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2. Metodika
Z technického hlediska byly k přípravě sady interaktivních sestav použity nástroje MS Excel, jazyk R
a Google Data Studio s jednoduchým manuálním zásahem v podobě čištění a předběžného zpracování
dat. Díky platformě EDUportfolio lze všechna data (výstupy z učení, popis výukových jednotek atd.)
snadno stáhnout a analyzovat pomocí softwaru vhodného pro analýzu textových dat. Všechny kroky
analýz byly provedeny v jazyce R (https://www.r-project.org), protože nástroje a balíčky pro metody
Text Mining jsou v komunitě R velmi rozšířené a aktuální. R poskytuje metody pro předzpracování textu,
tokenizaci, výpočet podobnosti a také vizualizace.
Informace uložené v textových datech lze analyzovat podobnými metodami jako jakákoli jiná data.
Proto můžeme snadno najít odpovědi na analytické otázky použitím metod text miningu nebo
objevování znalostí z textu. Celý proces zahrnuje popis, sběr a také analýzu dat. Proces získávání znalostí
z textu však není triviální záležitostí. Pomůže nám však identifikovat užitečné informace v datech,
například najít podobné textové dokumenty, zjistit, do jaké míry jsou si data podobná. Všechny tyto
informace pak můžeme využít například pro metody doporučování obsahu nebo v našem případě pro
porovnání kurikul lékařských fakult.
Pro analýzu obsahu platformy EDUportfolio jsme vyvinuli metodiku založenou na přístupu CRISP
DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining), který představuje standardizovaný procesní
model, v němž šest hlavních fází přirozeně popisuje životní cyklus zpracování a analýzy dat [1]. Stejně
jako v jiných oblastech zpracování dat byl tento přístup začleněn do našich aktivit, abychom zachovali již
zmapované recentní kurikulum. Takto upravený diagram CRISP DM týkající se konkrétních oblastí
analýzy a mapování dat kurikula je znázorněn na obrázku 1.

Obrázek 1 Modifikované schéma CRISP DM používané při správě kurikula v projektu BCIME.
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Činnosti spojené s řízením kurikula a částečně i s mapováním kurikula byly zahájeny analýzou
potřeb a pochopením metodického zázemí, jak je popsáno v IO1, respektive IO2. Poté byl formulován
soubor údajů o kurikulu a jeho struktura. Byly vybrány pilotní studijní obory a všechna dostupná data
byla využita k tomu, aby byla popsána formou uceleného souboru metadat v nově vytvořené platformě
EDUportfolio. Poté byla data kurikula analyzována a vyhodnocena s cílem identifikovat konkrétní
závislosti a didaktické aspekty. Fáze nasazení umožňuje aplikovat kurikulum do každodenní rutinní praxe
a pokračovat ve zlepšování a aktualizacích ve všech částech procesu řízení kurikula.

3. Technologické zázemí
Jak bylo uvedeno výše, k popisu, předběžnému zpracování dat a analýzám byly použity programy
MS Excel, R a Google Data Studio. Všechna data byla k dispozici na platformě EDUportfolio. Pro
předběžné zpracování dat byl nejprve použit program R ve verzi 3.5.2. Byly použity balíčky umožňující
použití metod zpracování přirozeného jazyka (NLP) (tm, dplyr, readxl, tidyr...). Další kroky se lišily
s ohledem na položené otázky.

3.1 Popisné (deskriptivní) otázky
U deskriptivních otázek stačilo data řádně připravit pro jejich vizualizaci. K přípravě datové sady byl
použit program Microsoft Excel, který nám umožňuje snadnou práci s exporty z databáze EDUportfolio
naplněné metadaty o studijních plánech anatomie a dalších pěti doplňujících oborů.
K analýze dat, vizualizaci jednotlivých údajů o kurikulu a uživatelské interakci s grafy kurikula
a kontingenčními tabulkami byl použit nástroj od společnosti Google, Google Data Studio [2]. Dali jsme
přednost použití tohoto nástroje, protože jej považujeme za výkonný, efektivní a bezplatný nástroj
umožňující uživatelům převést jejich data do názorné, čitelné a sdílené podoby.
Jednotlivé analytické výsledky projektu BCIME jsou k dispozici na adrese
https://datastudio.google.com/reporting/a3f0b0b8-e387-4fa8-9818-7651cac11ea3.
Na obrázku 2 je znázorněn přehled této vizualizace vytvořený v aplikaci Google Data Studio. Pro
popisné účely jsou kategorie označeny jako




přehled výstupů z učení,
přehled hodnocení výstupů z učení a
přehled odpovědných osob,

které vycházejí z obrovského datového souboru EDUportfolio, nabízejí přehledy, které poskytují rychlý
pohled na data, jejich shrnutí a základní grafy.
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Obrázek 2 Vizualizace dat popisujících kurikulum v projektu BCIME v aplikaci Google Data Studio.

3.2 Analytické otázky
V případě analytických otázek bylo nutné použít metody pro správné čištění a předzpracování textu,
práci s listy stop slov a metriky pro výpočet podobnosti. Postup, jakým byla data zpracována, je
znázorněn na obrázku 3.

Obrázek 3 Schéma zpracování dat.

Schéma zpracování dat zahrnuje následující jednotlivé funkční bloky:







Textová data – export zmapovaných metadat kurikula z platformy EDUportfolio.
Zpracování, čištění – odstranění html značek, interpunkce a čísel, převod velkých písmen na
malá atd.
Korpus, odstranění stop slov – textová data byla převedena do korpusového formátu (formát,
ve kterém se data snadno ukládají a snadno se s nimi počítá).
Document term matrix (DTM) – matice velkých dat, která popisuje četnost slov vyskytujících se
v dokumentech. Jeden řádek této matice odpovídá jednomu dokumentu (univerzitám na
institucionální úrovni nebo předmětům v případě analýz na úrovni předmětů).
Výpočet – matice termínů dokumentu je číselnou reprezentací celého kurikula, takže lze
provádět výpočty podobností mezi jednotlivými řádky.
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Nejlepších a nejvěrohodnějších výsledků v minulosti [3, 4], které byly ověřeny i odborníky z praxe,
bylo dosaženo pomocí kosinové podobnosti mezi jednotlivými dokumenty popisujícími kurikulum. Proto
byla pro výpočet podobností a také nalezení překryvů použita metoda kosinové podobnosti. Pro analýzy
byla použita všechna textová data exportovaná z platformy EDUportfolio, včetně těchto: Popis
předmětů, význam předmětů a výstupy z učení.
Analýzy překryvů byly provedeny na dvou úrovních: (i) instituce, (ii) předměty. Pro instituce se
matice DTM skládá z 5 řádků (každá univerzita byla reprezentována jedním velkým dokumentem,
všechny textové údaje byly sloučeny dohromady). Pro předměty se matice DTM skládá z 9 řádků (každý
předmět byl reprezentován jedním dokumentem). Pro obě úrovně byla provedena popisná statistika
nad předem zpracovanými daty. Všechny tabulky a popisné statistiky jsou uvedeny v přehledu Google
Data Studio, na který je uveden odkaz výše. Na obrázku 4 je zobrazen screenshot kategorie Analýza
kurikula.

Obrázek 4 Analýza kurikula vizualizovaná v aplikaci Google Data Studio.

4. Výsledky
Tato analýza, kterou jsme provedli na základě dat z našeho pilotního kurikula, přináší především
nový koncept analytického zpracování a interaktivní vizualizace dat nad centrálně shromažďovanými
daty prostřednictvím platformy EDUportfolio. Zdrojem dat byly popisy kurikul ze všech pěti partnerských
institucí v předmětové oblasti anatomického vzdělávání. Všechny popisy byly vytvořeny jednotně
v angličtině. Proto bylo možné použít metody strojového zpracování přirozeného jazyka. Takové
algoritmy jsou přenositelné i do jiných jazyků, vždy je však nutné zohlednit specifika konkrétního jazyka.
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Jednotlivé části zprávy byly navrženy a realizovány tak, aby odpovídaly na zadané otázky a zároveň
aby vybraný pohled zpřesnily pomocí sady filtrů nad dostupnými daty.

4.1 Přehled výstupů z učení
Metadata kurikul registrovaná všemi partnery v angličtině pokrývala anatomii jako jeden společný
obor. Z globálního pohledu lze snadno rozpoznat, že tato disciplína je v jednotlivých partnerských
institucích vyučována odlišně.
UPJŠ vyučuje Anatomii ve třech na sebe navazujících předmětech. MU nabízí svým studentům
anatomii ve dvou předmětech. JU a UMF provádějí výuku Anatomie v rámci jednoho předmětu. UAU
nenabízí předmětové, ale integrované kurikulum, což znamená, že anatomický obsah je zahrnut v
mnoha různých předmětech napříč prvními dvěma ročníky lékařské fakulty.
Při respektování stávajících údajů o kurikulu na partnerských institucích jednotliví partneři
specifikovali 205 výukových jednotek a 970 výstupů z učení. Z toho 99 % výstupů z učení se týkalo
úrovně výukových jednotek a pouze 1 % výstupů z učení se týkalo úrovně předmětů.
Přehled obsahu EDUportfolia vizualizovaný v aplikaci Google Data Studio je znázorněn na obrázku 5.

Obrázek 5 Přehled předmětů, výukových jednotek a výstupů z učení.

Na základě vizualizací navržených pro projekt BCIME lze jednotlivé části kurikula procházet
a filtrovat podle instituce a typu výstupů z učení, jak je znázorněno na obrázku 6.
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Obrázek 6 Obsah kurikula importovaný z EDUportfolia a vizualizovaný v aplikaci Google Data Studio.
Pomocí této funkce procházení mohou učitelé snadno najít/identifikovat odpověď na první zadanou
popisnou otázku „Co by se studenti měli naučit do konce výukové jednotky, za kterou jsem
zodpovědný?“. Například učitel Anatomie I na MU je zodpovědný za výukovou jednotku Dýchací
soustava. Stačí, když si prohlédne/vyfiltruje popisy mapy kurikula s institucí MU, předmětem Anatomie I
a výukovou jednotkou Dýchací soustava. Všechny seskupené výstupy z učení budou zvýrazněny, jak je
znázorněno na obrázku 7. To lze využít nejen ke kontrole správnosti uložených informací, ale také
k dalšímu vylepšování obsahu kurikula a jeho případné aktualizaci.

Obrázek 7 Příklad výstupů z učení, které si studenti na MU musí osvojit do konce výukové jednotky.
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Stejně tak mohou učitelé a žáci snadno identifikovat odpovědi na další popisné otázky: „Co se ode
mne očekává v konkrétním předmětu?“ výběrem předmětu, do kterého je student zapsán; „Co se
studenti naučili před zahájením mé výukové jednotky?“ výběrem výukových jednotek v předmětu nebo
předmětech předcházejících předmětu učitele nebo pomocí platformy EDUportfolio a procházením
kurikula podle studijních ročníků a/nebo semestrů; „Kdo je zodpovědný za tuto část předmětu?“
zaškrtnutím sekce „Přehled odpovědných osob“ nebo mapy kurikula v platformě EDUportfolio a „Jaké
výstupy z učení jsou zahrnuty v ročníku X?“ zaškrtnutím předmětu daného studijního ročníku nebo
procházením mapy kurikula v platformě EDUportfolio podle studijních ročníků.

4.2 Přehled hodnocení výstupů z učení
Pro hodnocení znalostí a dovedností studentů byly určeny různé metody, které byly použity v rámci
celého konsorcia projektu. Tyto metody hodnocení se týkají následujících hlavních oblastí: porozumění,
znalost, analýza, aplikace, syntéza a hodnocení.
Popsané údaje z kurikul ukazují, že dvě z těchto domén (porozumění a znalosti) pokrývají více než
80 % všech výstupů z učení a výrazně tak převažují nad ostatními doménami.
Přehled jednotlivých domén je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1: Shrnutí metod hodnocení výstupů z učení.

Doména

Instituce
UPJŠ

JU

MU

UMF

UAU

porozumění

22

61

34

113

193

znalost

140

92

50

73

25

analýza

62

13

21

16

2

aplikace

2

7

15

12

1

syntéza

1

1

8

2

0

hodnocení

0

0

3

0

0

Pro lepší pochopení zastoupení jednotlivých oblastí hodnocení je na obrázku 8 uveden vizuální
přehled metod hodnocení výstupů z učení v jednotlivých oblastech a jejich využití v jednotlivých
institucích.
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Obrázek 8 Přehled metod hodnocení výstupů z učení.

Jednotlivá aktivní slovesa, domény, kategorie a instituce lze snadno procházet a filtrovat a odhalit
tak jinak skryté informace. Zde lze odhalit odpovědi na analytickou otázku „Jsou zamýšlené výstupy
z učení hodnoceny vhodnými metodami?“ a částečně i na otázku „Jak vyvážené je kurikulum z hlediska
typu vyučovaných kompetencí?“.
Například obrázek 9 ukazuje, jak je v hodnocení cílů učení kurikula na pěti zapojených institucích
zastoupeno dějové sloveso „je schopen“ v kategorii Znalostní doména, Intelektuální schopnost. V tomto
případě pouze na UPJS (5) a UMF (4). V doméně Porozumění ho však používají všechny instituce kromě
MU: UMF (10), JU (9), UJEP (9) a UPJŠ (4). Celkové zastoupení celého popsaného kurikula je znázorněno
na obrázku 10. Je patrné, že na UPJŠ převažuje aktivní sloveso „popíše“, na UMF „identifikuje“ a na UAU
„vysvětlí“. Pro zjištění přesných odpovědí na vyváženost kurikula z hlediska typu vyučované kompetence
bude dobré mít popsané celé kurikulum, nejen anatomii, se kterou jsme pracovali v tomto pilotním
výzkumu.

Obrázek 9 Možnosti filtrování obsahu kurikula podle použitých aktivních sloves, domén, kategorií a
institucí.
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Obrázek 10 Zastoupení aktivních sloves ve výstupech z učení v jednotlivých institucích.

4.3 Přehled odpovědných osob
K identifikaci jednotlivých osob odpovědných za tvorbu kurikula nebo vedoucích konkrétních
předmětů, výukových jednotek a výstupů z učení využívá EDUportfolio atributy odpovědných osob
(podrobněji viz IO3). Při vizuální analýze dat můžeme tyto informace exportovat do jednoho přehledu,
jak je znázorněno na obrázku 11. Je třeba si uvědomit, že se jedná o pilotní projekt s pilotními daty,
takže instituce tam zadaly buď jména skutečných garantů, nebo jména uživatelů, kteří údaje o studijním
plánu do EDUportfolia vložili.

Obrázek 11 Přehled odpovědných osob (tvůrci kurikula, vedoucí a garanti předmětů atd.).
Podobně jako u předchozích způsobů vizualizace lze i tato data zobrazit podle institucí a předmětů
s informací o počtu jednotlivých výstupů z učení. To obohacuje odpověď na otázku „Kdo je zodpovědný
za tuto část předmětu?“. Přehled těchto informací je znázorněn na obrázku 12.

11

Obrázek 12 Přehled odpovědných osob podle institucí a předmětů.

4.4 Analýza kurikula
Nejdůležitější část procesu dolování dat se týká textové analýzy kurikula. Textové analýzy byly
provedeny na dvou úrovních:



institucí,
předmětů.

Byla použita všechna dostupná textová data včetně:




popisů předmětů,
důležitosti předmětů,
výstupů z učení.

Cíle (otázky) analýzy zahrnovaly:



Jak identifikovat překryvy v kurikulech?
Dochází v našem kurikulu k překryvům v rámci obsahových oblastí a mezi nimi?

Pro zjištění podobnosti mezi kurikulem reprezentovaným textovými daty byla použita kosinová
podobnost a Wardova metoda pro seskupování. Nejpodobnější předměty (instituce) jsou znázorněny na
obrázcích (dendrogramech) níže.
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Analýza na úrovni institucí
Zde byly výstupy z učení a jejich popisy seskupeny do jednoho velkého textového dokumentu podle
institucí. Popsaný počet slov v kurikulu v rámci zúčastněných institucí představoval 4 091 slov na JU, 3
762 slov na UMF, 2 763 slov na MU, 2 259 slov na UPJŠ a 1 324 slov na UAU.

Obrázek 13 Dendrogram pro textovou analýzu na úrovni instituce.
Analýza na úrovni předmětů
Výstupy z učení a jejich popisy byly seskupeny do jednoho velkého textového dokumentu podle
předmětů. Jednotlivé předměty obsahovaly 4 091 slov v Anatomii s embryologií (JU), 3 446 slov v
Anatomii (UMF), 1 431 slov v Anatomii I - přednáška (MU), 1 332 slov v Anatomii II - přednáška (MU), 1
324 slov v předmětu Anatomie (UJAK), 792 slov v předmětu Anatomie 3 (UPJS), 770 slov v předmětu
Anatomie 1 (UPJS), 697 slov v předmětu Anatomie 2 (UPJS) a 315 slov v předmětu Neurochirurgie
spojená s anatomií na UMF.

Obrázek 14 Dendrogram pro textovou analýzu na úrovni předmětu.
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Detekce podobnosti
Výpočet podobnosti je založen na vektorovém modelu (Vector Spaced Model, VSM), kde je každý
dokument reprezentován vektory složenými ze slov v dokumentech. Proto lze použít klasickou metodu
výpočtu podobnosti. V tomto případě se používá kosinová metrika (vyšší procento znamená vyšší stupeň
podobnosti).
Podobnost podle institucí je shrnuta v tabulce 2.
Tabulka 2: Podobnost kurikula podle institucí.
UPJŠ

JU

MU

UMF

UPJŠ

-

JU

52.98%

-

MU

47.96%

65.45%

-

UMF

42.11%

45.73%

36.42%

-

UAU

42.17%

28.6%

19.72%

26.8%

UAU

-

Nejvyšší stupeň podobnosti (65,45 %) byl zjištěn mezi MU a JU. Více než 50% podobnost byla
zjištěna také mezi UPJŠ a JU. Naopak nejnižší míra podobnosti byla prokázána mezi MU a JU (19,72 %).
Malá podobnost však byla identifikována také mezi UAU a JU (28,6 %) a UAU a UMF (26,8 %).
Nejvyšší míru podobnosti vykazovala UAU s UPJŠ (42,17 %), což lze vysvětlit granularitou popisu
kurikula. Podobné vzdělávací systémy jako historický fakt prokázaly srovnatelnou podobnost mezi UPJŠ,
MU a JU.

Nejvyšší míra podobnosti, pokud jde o jednotlivé předměty, byla zjištěna mezi Anatomií I
a Anatomií II na MU (90,83 %). To svědčí o vysoké míře překrývání výuky na MU ve dvou po sobě
jdoucích předmětech. Vysoká míra podobnosti byla zjištěna také u Anatomie s embryologií na JU,
přičemž Anatomie I měla 62,07 % a Anatomie II na MU 65,88 %.
Nejnižší míra podobnosti byla zjištěna mezi Anatomií na JU a Anatomií I a Anatomií II na MU
(19,13% a 19,40 %), což je v souladu s výše uvedenými výsledky institucionální analýzy.
Podobnosti zjištěné na úrovni předmětů vykazovaly různé hodnoty v rozmezí od 19,13 % do 90,83%
a jsou shrnuty v tabulce 3.
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Tabulka 3: Podobnost kurikula anatomie podle předmětů vyučovaných na partnerských
institucích.

Anatomie
(UMF)

Anatomie
1 (UPJŠ)

Anatomie
2 (UPJS)

Anatomie
3 (UPJŠ)

Anatomie I
–
přednáška
(MU)

Anatomie
II –
přednáška
(MU)

Anatomie s
embryologií
(JU)

Anatomie
(UMF)

-

Anatomie 1
(UPJŠ)

37.94%

-

Anatomie 2
(UPJS)

43.12%

38.53%

-

Anatomie 3
(UPJŠ)

42.82%

39.31%

61.15%

-

Anatomie I –
přednáška
(MU)

38.19%

28.87%

49.27%

41.59%

-

Anatomie II –
přednáška
(MU)

35.17%

25.10%

47.45%

41.43%

90.83%

-

Anatomie
s embryologií
(JU)

47.95%

36.58%

44.96%

47.80%

62.07%

65.88%

-

Anatomie
(UAU)

59.73%

23.57%

41.49%

40.43%

19.13%

19.40%

28.60%

Anatomie
(UAU

-

5. Conclusion
V tomto intelektuálním výstupu jsme využili strukturu metadat popsanou v předchozích
intelektuálních výstupech, která formulovala mapu kurikula pilotních předmětů souvisejících s anatomií
vyučovaných na lékařských fakultách v pěti různých zemích. Pomocí tohoto přístupu mapování kurikula
jsme byli schopni vizualizovat vztahy mezi různými složkami kurikula. EDUportfolio i nástroje Google
Data Studio nám umožnily zvýraznit nejen obsah, pedagogiku a metody hodnocení, ale také atributy
transparentnosti a komunikovatelnosti. Tyto atributy jsou také nezbytné pro vysvětlení a pochopení
základních otázek správu kurikula, které zní: „Co se učí?“, „Kdy se to učí?“ a „Jak se to učí?“.
Na základě analýzy dat o kurikulu pomocí technik data miningu jsme byli schopni identifikovat
odpovědi na explorační a výzkumné otázky, které jsme dříve diskutovali v IO7. Z úplného seznamu
diskutovaných otázek jsme se zaměřili na 5 prioritních otázek v deskriptivní (popisné) oblasti a na 5
prioritních otázek v analytické oblasti. Díky vizualizačním funkcím, které kombinovaly textovou,
grafickou a tabulkovou formu, jsou zúčastněné strany schopny najít konkrétní odpovědi na téměř
jakoukoli deskriptivní otázku v EDUportfoliu a v přehledech aplikace Google Data Studio. Odpovědi na
analytické otázky vyžadovaly v hloubkové analýze a konkrétní odpovědi jsme identifikovali ve vztahu
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k mapovanému kurikulu. Také musíme konstatovat, že kompletní kurikulum všech institucí (mapovali
jsme pouze Anatomii jako jeho část) nabídne přesnější výsledky a odpovědi. Nyní však máme k dispozici
nástroj a metodiku k jeho realizaci.
Odpověď na poslední analytickou otázku „Jaké jsou základní prvky dobře sestaveného kurikula?“
může být jednoduchá i složitá zároveň, protože jsme během výzkumu a práce na všech intelektuálních
výstupech identifikovali mnoho faktorů ovlivňujících procesy spojené s tvorbou a optimalizací kurikula.
Každopádně můžeme doporučit mít při mapování kurikula na paměti následující rady. Především
využívejte informace odrážející autentické procesy ve výukové místnosti, nikoli to, co by se mělo učit
a reálně neučí. V mapě kurikula není třeba uvádět konkrétní podrobnosti o denních plánech hodin, ale je
třeba specifikovat výstupy z učení, které lze jasně identifikovat a jsou měřitelné. Při plánování
jednotlivých učebních kompetencí zvažte použití aktivních sloves z Bloomovy taxonomie, která usnadní
pozdější analýzy. A důležité detaily spočívají také ve výrocích o tom, jak se výstupů z učení dosahuje a jak
se hodnotí.
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