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1. Úvod 

S EDUportfóliom, novou platformou na podporu správy učebných osnov vyvinutou a testovanou 

v rámci implementácie projektu BCIME (podrobnejšie informácie nájdete v IO3 a IO6) sme vytvorili 

súbor údajov popisujúcich učebné osnovy jednej spoločnej základnej vednej disciplíny (anatómia), tak 

ako sa vyučuje na všetkých piatich partnerských inštitúciách a učebné osnovy piatich komplementárnych 

disciplín v lokálnych jazykoch partnerov (viac podrobností nájdete v IO4 a IO5). 

Táto databáza metadát učebných osnov je základom pre mapu učebných osnov so vzťahmi medzi 

všetkými aspektmi učebných osnov a slúži používateľom ako zdroj pre pokročilé prezeranie učebných 

osnov. Okrem toho môžu návrhári učebných osnov pomocou takýchto máp učebných osnov analyzovať 

integráciu obsahu v horizontálnom (naprieč disciplínami) aj vertikálnom (naprieč časom) smere. 

Nespornou výhodou analýz založených na mapách učebných osnov je, že umožňujú odhaliť skryté 

informácie a nájsť odpovede na rôzne prieskumné a výskumné otázky. 

Na základe skúseností, ktoré sme získali počas našich výskumných aktivít a názorov zisťovaných 

zainteresovaných strán sme vyvinuli súbor výskumných otázok učebných osnov (podrobnejšie 

informácie nájdete v IO7). 

10 prioritných otázok (5 popisných a 5 analytických) zahŕňalo: 

Popisné otázky: 

 Čo by sa študenti mali naučiť do ukončenia vzdelávacej jednotky, za ktorú som zodpovedný? 

[učiteľ] 

 Čo sa odo mňa očakáva na danom predmete? [študent] 

 Čo sa študenti naučili pred tým než začnú moju vzdelávaciu jednotku? [učiteľ] 

 Kto je zodpovedný za túto časť predmetu? 

 Ktoré vzdelávacie výstupy sú pokryté v roku X? 

Analytické otázky: 

 Ako identifikovať prekrývanie v učebných osnovách? 

 Máme prekrývanie obsahu v rámci a medzi doménami v našej učebnej osnove? 

 Sú ILO hodnotené vhodnými hodnotiacimi metódami? (vedomosti, zručnosti, kompetencie) 

 Ako je vyvážená učebná osnova z hľadiska typu vyučovanej kompetencie (vedomosti, zručnosti, 

postoje)? 

 Aké sú základné prvky správne vytvorenej učebnej osnovy? 

Primárnym cieľom tohto intelektuálneho výstupu bolo použiť vhodné nástroje a algoritmy na 

automatizáciu spracovania dostupných údajov uložených v platforme EDUportfolio a na zrozumiteľné 

zodpovedanie vyššie uvedených popisných a analytických otázok. 

Projektový tím má skúsenosti s analýzou a vizualizáciou údajov z prostredia medicínskeho 

vzdelávania z predchádzajúcich projektov (MEFANET, OPTIMED, MEDCIN). 
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2. Metódy 

Na prípravu sady interaktívnych správ s jednoduchým ručným zásahom vo forme čistenia a pred-

spracovania údajov boli z technického hľadiska použité nástroje MS Excel, R jazyk a Google Data Studio. 

Prostredníctvom platformy EDUportfólio je možné všetky údaje (výstupy vzdelávania, popis učebných 

jednotiek a pod.) jednoducho stiahnuť a analyzovať pomocou softvéru vhodného na analýzu textových 

údajov. Všetky kroky analýz boli vykonané v R (https://www.r-project.org), pretože nástroje a balíky pre 

metódy dolovania textu sú v komunite R veľmi rozšírené a aktuálne. R poskytuje tiež metódy na pred-

spracovanie textu, tokenizáciu, výpočet podobnosti ako aj vizualizácie. 

Informácie uložené v textových údajoch je možné analyzovať podobnými metódami ako akékoľvek 

iné údaje. Preto môžeme ľahko nájsť odpovede na analytické otázky pomocou metód dolovania textu 

alebo zisťovania znalostí z textu. Celý proces zahŕňa popis, zber aj analýzu údajov. Proces získavania 

znalostí z textu však nie je triviálna záležitosť. Pomôže nám to však identifikovať užitočné informácie 

v údajoch, napríklad nájsť podobné textové dokumenty a zistiť do akej miery sú údaje podobné. Potom 

všetky tieto informácie možno použiť, napríklad na metódy odporúčania obsahu alebo, v našom prípade 

na porovnanie učebných osnov lekárskych fakúlt. 

Na analýzu obsahu platformy EDUportfólio sme vyvinuli metodiku založenú na prístupe CRISP DM 

(CRoss Industry Standard Process for Data Mining), predstavujúcu štandardizovaný procesný model, 

v ktorom šesť hlavných fáz prirodzene opisuje životný cyklus dátovej vedy [1]. Rovnako ako v iných 

oblastiach spracovania údajov, bol tento prístup integrovaný do našich aktivít, aby boli udržiavané už 

zmapované učebné osnovy. Takýto upravený CRISP DM diagram týkajúci sa konkrétnych oblastí analýzy 

a mapovania údajov učebných osnov je znázornený na obrázku 1. 

 

 

Obr. 1 Upravená CRISP DM schéma použitá v správe učebných osnov projektu BCIME. 
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Činnosti súvisiace so správou učebných osnov a čiastočne s ich mapovaním sa začali analýzou 

potrieb a porozumením metodologických základov ako je to popísané v IO1, respektíve v IO2. Následne 

boli sformulované súbor údajov učebných osnov a ich štruktúra. Boli vybráné disciplíny pilotnej štúdie 

a v novo vyvinutej platforme EDUportfólio sa všetky dostupné údaje použili na popis vo forme 

komplexného súboru metadát. Údaje učebných osnov boli následne analyzované a vyhodnotené 

s cieľom identifikovať konkrétne závislosti a didaktické aspekty. Fáza nasadenia umožňuje aplikáciu 

učebných osnov do každodennej bežnej praxe a pokračovať v zlepšovaniach a aktualizáciách vo všetkých 

častiach procesu správy učebných osnov. 

3. Technologické zázemie 

Na popis, pred-spracovanie a analýzy údajov boli použité nástroje MS Excel, R a Google Data Studio 

tak, ako to bolo uvedené vyššie. Všetky údaje boli dostupné v platforme EDUportfólio. Na pred-

spracovanie údajov bol najskôr použitý nástroj R vo verzii 3.5.2. Použili sa balíky umožňujúce použitie 

metód spracovania prirodzeného jazyka (NLP) (tm, dplyr, readxl, tidyr ...). Ďalšie kroky sa líšili vzhľadom 

na položené otázky. 

3.1 Popisné otázky 

Pri popisných otázkach stačilo náležite pripraviť údaje na ich vizualizáciu. Na prípravu súboru údajov 

bol použitý program Microsoft Excel, ktorý nám umožňuje jednoduchú prácu s exportmi z databázy 

EDUportfólio naplnenej metadátami učebných osnov anatómie a ďalších piatich komplementárnych 

disciplín. 

Na analýzu údajov, vizualizáciu konkrétnych údajov z učebných osnov a interakcie používateľov s 

grafmi učebných osnov a kontingenčnými tabuľkami bol použitý nástroj od spoločnosti Google, Google 

Data Studio [2]. Preferovali sme používanie tohto nástroja, keďže ho považujeme za výkonný 

a efektívny, pričom je voľne dostupný a používateľom umožňuje previesť svoje údaje do názorných, 

čitateľných a ľahko zdieľaných podôb. 

Jednotlivé analytické výsledky projektu BCIME nájdete na 

https://datastudio.google.com/reporting/a3f0b0b8-e387-4fa8-9818-7651cac11ea3. 

Obrázok 2 zobrazuje prehľad tejto vizualizácie vytvorenej v aplikácii Google Data Studio. Na popisné 

účely sú kategórie označené ako 

 Prehľad výsledkov vzdelávania, 

 Prehľad hodnotenia vzdelávacích výstupov a  

 Prehľad zodpovedných osôb, 

ktoré sú založené na rozsiahlom súbore údajov EDUportfólia, ponúkajú prehľady, ktoré poskytujú rýchly 

pohľad na údaje, ich súhrn a základné grafy. 

 

https://datastudio.google.com/reporting/a3f0b0b8-e387-4fa8-9818-7651cac11ea3
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Obr. 2 Vizualizácia údajov učebných osnov BCIME v Google Data Studio. 

 

3.2 Analytické otázky 

V prípade analytických otázok bolo potrebné použiť metódy správneho čistenia a pred-spracovania 

textu, prácu so zoznamami tzv. “stop” slov a metriky na výpočet podobnosti. Proces postupu ako boli 

údaje spracované je znázornený na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Diagram spracovania údajov. 

 

Diagram spracovania údajov obsahuje nasledujúce funkčné bloky: 

 Textové údaje - exporty mapovaných metadát učebných osnov z platformy EDUportfólio. 

 Spracovanie, čistenie - odstránenie html tagov, interpunkcie a čísiel, prevádzanie veľkých 

písmen na malé atď. 

 Korpus, mazanie stop slov - textové údaje boli prevedené do formátu korpusu (formát, v 

ktorom sa údaje ľahko ukladajú a s ktorým sa dá ľahko pracovať). 

 Dokumentová pojmová matica (DTM) - matica veľkých údajov, ktorá opisuje frekvenciu slov 

vyskytujúcich sa v dokumentoch. Jeden riadok tejto matice zodpovedá jednému dokumentu 

(univerzity na inštitucionálnej úrovni alebo kurzy v prípade analýz na úrovni predmetov). 

 Výpočet - matica pojmov dokumentu je číselnou reprezentáciou celej učebnej osnovy, takže je 

možné vykonať výpočet podobností medzi jednotlivými riadkami. 
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Najlepšie a najdôveryhodnejšie výsledky v minulosti [3, 4], ktoré boli overené aj odborníkmi z praxe, 

boli dosiahnuté použitím kosínusovej podobnosti medzi jednotlivými dokumentmi popisujúcimi učebné 

osnovy. Na výpočet podobností a nájdenie prekrývaní bola preto použila metóda kosínusovej 

podobnosti. Na analýzu boli použité všetky textové údaje exportované z platformy EDUportfólio vrátane: 

popisu predmetov, dôležitosti predmetov a vzdelávacích výstupov. 

Analýzy prekrývania sa uskutočnili v dvoch úrovniach: (i) inštitúcie, (ii) predmety. V prípade inštitúcií 

pozostáva DTM matica z 5 riadkov (každá univerzita bola reprezentovaná jedným veľkým dokumentom, 

všetky textové údaje boli zlúčené). V prípade predmetov pozostáva DTM matica z 8 riadkov (každý 

predmet bol reprezentovaný jedným dokumentom). Pre obe úrovne bola u pred-spracovaných údajov 

použitá popisná štatistika. Všetky tabuľky a popisné štatistiky sú uvedené v prehľade Google Data 

Studio, ako bolo uvedené vyššie. Obrázok 4 zobrazuje prostredie Analýzy kategórie učebných osnov. 

 

Obr. 4 Analýza učebných osnov zobrazená v Google Data Studio. 

4. Výsledky 

Analýza, ktorú sme vykonali pomocou údajov z našich pilotných učebných osnov prináša 

predovšetkým nový koncept analytického spracovania a interaktívnej vizualizácie z centrálne zbieraných 

údajov prostredníctvom platformy EDUportfólio. Zdrojom údajov boli jednotlivé popisy učebných osnov 

anatómie vyučovanie na všetkých piatich partnerských inštitúciách. Všetky popisy boli vytvorené 

jednotne v angličtine. Preto bolo možné použiť strojové spracovania prirodzeného jazyka. Tieto 

algoritmy sú prenosné aj do iných jazykov, ale vždy je potrebné vziať do úvahy špecifiká konkrétneho 

jazyka. 
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Jednotlivé časti správy boli navrhnuté a implementované takým spôsobom, aby umožnili 

zodpovedať špecifikované otázky a zároveň aby spresnili vybrané zobrazenie pomocou sady filtrov nad 

dostupnými údajmi. 

4.1 Prehľad vzdelávacích výstupov 

Metadáta učebných osnov zaregistrované všetkými partnermi v angličtine pokrývali anatómiu ako 

jednu zo základných disciplín. Z globálneho hľadiska je ľahké rozpoznať, že sa táto disciplína 

v partnerských inštitúciách vyučuje odlišne. 

UPJŠ vyučuje anatómiu v troch po sebe nasledujúcich kurzoch. MU ponúka svojim študentom 

anatómiu v dvoch predmetoch. JU a UMF vedú výučbu anatómie v rámci jedného predmetu. UAU 

neponúka učebné osnovy založené na predmetoch ale integrované, čo znamená, že anatomický obsah je 

zahrnutý v mnohých rôznych predmetoch počas prvých 2 rokov na lekárskej fakulte. 

Rešpektujúc existujúce údaje o učebných osnovách v partnerských inštitúciách, jednotliví partneri 

špecifikovali 205 vzdelávacích jednotiek a 970 vzdelávacích výstupov. 99% vzdelávacích výstupov sa 

týkalo úrovne vzdelávacích jednotiek a iba 1% vzdelávacích výstupov sa týkalo úrovne predmetu. 

Prehľad obsahu Eduportfólia zobrazeného v Google Data Studio je znázornený na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Prehľad predmetov, vzdelávacích jednotiek a vzdelávacích výstupov. 

 

Na základe vizualizácií navrhnutých pre projekt BCIME je možné každú časť učebných osnov 

prehľadávať a filtrovať podľa inštitúcie a typu vzdelávacieho výstupu, tak ako je to znázornené na 

obrázku 6. 
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Obr. 6 Obsah učebných osnov importovaných z EDUportfólia vizualizovaný v Google Data Studio. 

Pomocou tejto funkcie prehliadania môžu učitelia ľahko nájsť/identifikovať odpoveď na prvú 

zadanú popisnú otázku „Čo by sa študenti mali naučiť do konca jednotky, za ktorú som zodpovedný?“ 

Napríklad učiteľ Anatómie I na MU je zodpovedný za vzdelávaciu jednotku Respiračný systém. Všetko, čo 

musí urobiť je prehľadať/filtrovať popisy mapy učebných osnov s inštitúciou MU, predmetom Anatómia I 

a učebnou jednotkou Respiračný systém. Všetky zoskupené vzdelávacie výstupy budú potom zvýraznené 

ako je to znázornené na obrázku 7. Toto je možné použiť nielen na kontrolu správnosti uložených 

informácií, ale aj na ďalšie vylepšenie obsahu učebných osnov a ich aktualizácie, ak je to potrebné. 

 

Obr. 7 Príklad vzdelávacích výstupov, ktoré sa študenti musia naučiť do konca vyučovacej jednotky. 
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Podobne, učitelia aj študenti môžu ľahko identifikovať odpovede na ďalšie popisné otázky: „Čo sa 

odo mňa očakáva v konkrétnom predmete?“ výberom predmetu, do ktorého je študent zapísaný; “Čo sa 

študenti naučili predtým, ako začali s mojou jednotkou?" výberom vzdelávacích jednotiek v predmete 

alebo predmetoch od predchádzajúcich tomu učiteľovmu, alebo pomocou platformy EDUportfólio 

a prezeraním učebných osnov podľa rokov štúdia a/alebo semestrov; "Kto je zodpovedný za túto časť 

kurzu?" skontrolovaním časti „Prehľad zodpovedných osôb“ alebo mapy učebných osnov EDUportfólia 

a „Aké výsledky vzdelávania sú zahrnuté v roku X?“ skontrolovaním predmetu v priebehu konkrétneho 

študijného roku alebo prechádzaním mapy učebných osnov v EDUportfóliu podľa roku štúdia. 

 

4.2 Prehľad hodnotenia vzdelávacích výstupov 

Na hodnotenie znalostí a zručností študentov boli v konzorciu projektu identifikované a použité 

rôzne metódy. Tieto metódy hodnotenia sa týkajú nasledujúcich hlavných oblastí: porozumenie, 

vedomosti, analýza, aplikácia, syntéza a hodnotenie. 

Popísané údaje v učebných osnovách poukazujú, že dve z oblastí: porozumenie a vedomosti 

pokrývajú viac ako 80% všetkých vzdelávacích výstupov a dominujú nad zvyškom vyššie uvedených 

oblastí. Najmenej zastúpenou oblasťou je hodnotenie s 0,32%, pričom všetky 3 vzdelávacie výstupy boli 

identifikované na MU. 

Súhrn jednotlivých oblastí je uvedený v tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Súhrn metód hodnotenia vzdelávacích výstupov. 
 

Inštitúcia 

UPJŠ JU MU UMF UAU 

O
b

la
sť

 

Porozumenie 22 61 34 113 193 

Vedomosti 140 92 50 73 25 

Analýzy 62 13 21 16 2 

Aplikácia 2 7 15 12 1 

Syntéza 1 1 8 2 0 

Hodnotenie 0 0 3 0 0 

 

Na lepšie pochopenie reprezentácie jednotlivých oblastí hodnotenia je vizuálny prehľad metód 

hodnotenia vzdelávacích výstupov v jednotlivých oblastiach a využitia v jednotlivých inštitúciách 

znázornený na obrázku 8. 



   

10                          

 

Obr. 8 Prehľad metód hodnotenia vzdelávacích výstupov. 

 

Jednotlivé akčné slovesá, oblasti, kategórie a inštitúcie je možné ľahko prehľadávať a filtrovať, aby 

bolo možné odhaliť inak skryté informácie. Tu možno odhaliť odpovede na analytickú otázku „Sú ILOs 

hodnotené vhodnými hodnotiacimi metódami?“ a čiastočne na otázku „Ako vyvážené sú učebné osnovy 

z hľadiska typu vyučovaných kompetencií?“. 

Napríklad, obrázok 9 zobrazuje ako je akčné sloveso „schopný“ v oblasti vedomostí, v kategórii 

intelektuálnych schopností zastúpené v hodnotení vzdelávacích cieľov učebných osnov v našich piatich 

inštitúciách. V tomto prípade iba na UPJŠ (5) a UMF (4). V oblasti porozumenia ho však používajú všetky 

inštitúcie okrem MU: UMF (10), JU (9), UAU (9) a UPJS (4). Celková reprezentácia celej popísanej učebnej 

osnovy je na obrázku 10. Je evidentné, že akčné sloveso „popisuje“ dominuje na UPJŠ, „identifikuje“ na 

UMF a „vysvetľuje“ na UAU. Na identifikáciu presných odpovedí, na vytvorenie rovnováhy učebnej 

osnovy z hľadiska typu vyučovaných kompetencií bude dobré mať popísané všetky učebné osnovy, 

nielen anatómiu, na ktorej sme pracovali v tomto pilotnom výskume. 

 

Obr. 9 Možnosti filtrovania obsahu učebných osnov podľa použitých akčných slovies, oblastí, kategórií 
a inštitúcií. 
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Obr. 10 Reprezentácia akčných slovies vo vzdelávacích výstupov v jednotlivých inštitúciách. 

 

4.3 Prehľad zodpovedných osôb 

Na identifikáciu jednotlivých osôb zodpovedných za tvorbu učebných osnov alebo vedúcich 

konkrétnych predmetov, vzdelávacích jednotiek a vzdelávacích výstupov používa EDUportfólio atribúty 

zodpovedných osôb (podrobnejšie informácie nájdete na IO3). Pri vizuálnej analýze údajov môžeme 

tieto informácie exportovať do jedného súhrnu ako je to znázornené na obrázku 11. Je potrebné si 

uvedomiť, že ide o pilotný projekt s pilotnými údajmi, takže inštitúcie do EDUportfólia zadali buď mená 

skutočných garantov alebo mená užívateľov, ktorí zadávali údaje o učebných osnovách. 

 

Obr. 11 Prehľad zodpovedných osôb (tvorcovia učebných osnov, vedúci predmetov a pod.). 

Podobne ako v prípade predchádzajúcich metód vizualizácie, aj tieto údaje môžu byť zobrazované 

podľa inštitúcie a predmetu s informáciou o počte konkrétnych vzdelávacich výstupov. Nachádzame tak 

odpoveď na otázku „Kto je zodpovedný za túto časť predmetu?“. Prehľad týchto informácií je 

znázornený na obrázku 12. 
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Obr. 12 Prehľad zodpovedných osôb podľa inštitúcie a predmetu. 

 

4.4 Analýza učebnej osnovy 

Najdôležitejšia časť procesu dolovania údajov sa týka textovej analýzy učebných osnov. Textové 

analýzy boli vykonávané v dvoch úrovniach: 

 inštitúcie 

 predmety 

Použité boli všetky dostupné textové údaje vrátane: 

 popisov predmetov 

 dôležitosti predmetov 

 vzdelávacích výstupov 

Ciele (otázky) analýz zahŕňali: 

 Ako identifikovať prekrývanie v učebných osnovách? 

 Máme prekrývanie obsahu v rámci a medzi oblasťami v našej učebnej osnove? 

Pre nájdenie podobnosti medzi učebnými osnovami reprezentovanými textovými údajmi bola na 

zoskupenie použitá metóda kosínusovej podobnosti a rozdielov. Najviac podobné predmety (inštitúcie) 

sú znázornené na obrázkoch (dendrogramoch) nižšie. 

 

Analýza na úrovni inštitúcie 

V tomto prípade boli vzdelávacie výstupu a popisy zoskupené do jedného veľkého textového 

dokumentu podľa inštitúcie. Popísaný počet slov v učebných osnovách v rámci zúčastnených inštitúcií 
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predstavoval 4 091 slov na JU, 3 762 slov na UMF, 2 763 slov na MU, 2 259 slov na UPJS a 1 324 slov na 

UAU. 

 

Obr. 13 Dendrogram pre textovú analýzu na úrovni inštitúcie. 

 

Analýza na úrovni predmetu 

Vzdelávacie výstupy a popisy boli zoskupené do jedného veľkého textového dokumentu podľa 

predmetov. Jednotlivé predmety pozostávali zo 4 091 slov z Anatómie s embryológiou (JU), 3 446 slov z 

Anatómie (UMF), 1 431 slov z Anatómie I - prednášky (MU), 1 332 slov z Anatómie II - prednášky (MU), 1 

324 slov z Anatómie (UAU), 792 slov z Anatómie 3 (UPJS), 770 slov z Anatómie 1 (UPJS), 697 slov z 

Anatómie 2 (UPJS) a 315 slov z Neurochirurgie spojenej s anatómiou na UMF. 

 

Obr. 14 Dendrogram pre textovú analýzu na úrovni predmetu. 
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Detekcia podobnosti 

Výpočet podobnosti je založený na Vector Spaced Model (VSM), kde je každý dokument 

reprezentovaný vektormi kombinovanými slovami v dokumentoch. Preto je možné použiť klasický 

spôsob výpočtu podobnosti. V tomto prípade bola použitá kosínusová metrika (vyššie percento znamená 

vyšší stupeň podobnosti). 

Podobnosť podľa inštitúcií je zhrnutá v tabuľke 2. 

Tabuľka 2. Podobnosť učebných osnov podľa inštitúcií. 

 UPJŠ JU MU UMF UAU 

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% - 

 

Najvyšší stupeň podobnosti (65,45%) bol identifikovaný medzi MU a JU. Taktiež bola zistená viac 

ako 50% podobnosť aj medzi UPJŠ a JU. Naopak, najnižší stupeň podobnosti bol zaznamenaný medzi MU 

a UAU (19,72%). Nízka hodnota podobnosti však bola identifikovaná aj medzi UAU a JU (28,6%) a tiež 

UAU a UMF (26,8%). 

UAU mala najvyššiu podobnosť s UPJŠ (42,17%), čo možno vysvetliť granularitou popisu učebných 

osnov. Podobné vzdelávacie systémy ako aj historický fakt preukázali porovnateľné podobnosti medzi 

UPJS, MU a JU. 

 

Najvyšší stupeň podobnosti, pokiaľ ide o jednotlivé predmety, bol identifikovaný medzi Anatómiou I 

a Anatómiou II na MU (90,83%). Naznačuje to vysokú mieru prekrývania na MU v dvoch po sebe 

nasledujúcich predmetoch. Vysoká úroveň podobnosti je detekovaná aj v Anatómii s embryológiou na 

JU s Anatómiou I a Anatómiou II na MU s 62,07% resp. 65,88%. 

Najmenšie stupne podobnosti boli identifikované medzi Anatómiou na UAU a Anatómiou I 

a Anatómiou II na MU (19,13% a 19,40%), čo je v súlade s vyššie uvedenými výsledkami inštitucionálnej 

analýzy. 

Podobnosti zistené na úrovni predmetu predstavovali rôzne hodnoty v rozmedzí od 19,13% do 

90,83% a sú zhrnuté v tabuľke 3. 
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Tabuľka 3. Podobnosť učebných osnov Anatómie vyučovaných v partnerských inštitúciách. 

 Anatómia 
(UMF) 

Anatómia 
 1 (UPJS) 

Anatómia 
2 (UPJS) 

Anatómia 
 3 (UPJS) 

Anatómia I 
prednášky 

(MU) 

Anatómia 
II 

prednášky 
(MU) 

Anatómia s 
embryológiou 

(JU) 

Anatómia 
 (UAU) 

Anatómia 
(UMF) 

-        

Anatómia 1 
(UPJS) 

37.94% -       

Anatómia 2 
(UPJS) 

43.12% 38.53% -      

Anatómia 3 
(UPJS) 

42.82% 39.31% 61.15% -     

Anatómia I 
prednášky 

(MU) 
38.19% 28.87% 49.27% 41.59% -    

Anatómia II 
prednášky 

(MU) 
35.17% 25.10% 47.45% 41.43% 90.83% -   

Anatómia s 
embryológiou 

(JU) 
47.95% 36.58% 44.96% 47.80% 62.07% 65.88% -  

Anatómia 
 (UAU) 

59.73% 23.57% 41.49% 40.43% 19.13% 19.40% 28.60% - 

 

5. Záver 

V tomto intelektuálnom výstupe sme použili metadátovú štruktúru popísanú v predchádzajúcich 

intelektuálnych výstupoch, ktorá formulovala mapu učebných osnov pilotných kurzov predmetu 

Anatómia vyučovaných na lekárskych fakultách v piatich rôznych krajinách. Pomocou tohto prístupu 

mapovania učebných osnov sme dokázali vizualizovať vzťahy medzi rôznymi zložkami učiva. 

EDUportfólio rovnako ako aj nástroje Google Data Studio nám umožnili vyzdvihnúť nielen obsah, 

pedagogiku a metódy hodnotenia, ale aj atribúty transparentnosti a komunikatívnosti. Tieto atribúty sú 

tiež nevyhnutné pre vysvetlenie a pochopenie základných otázok správy učebných osnov, ktoré sú: „Čo 

sa vyučuje?“, „Kedy sa to vyučuje?“ a „Ako sa to vyučuje?“. 

Na základe analýzy údajov z učebných osnov pomocou techník dolovania údajov sme boli schopní 

identifikovať odpovede na prieskumné a výskumné otázky, o ktorých sme predtým diskutovali v IO7. 

Z úplného zoznamu diskutovaných otázok sme sa zamerali na 5 uprednostňovaných otázok v popisnej 

oblasti a na 5 uprednostňovaných otázok v analytickej oblasti. Vďaka vizualizačným funkciám, ktoré 

kombinujú textové, grafické a tabuľkové formy, môžu zainteresované strany nájsť konkrétne odpovede 

na takmer všetky popisné otázky v platforme EDUportfólio a v prehľadoch Google Data Studio. 

Odpovede na analytické otázky požadovali hĺbkú analýzu, pričom sme identifikovali konkrétne odpovede 
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vo vzťahu k mapovaným učebným osnovám. Dospeli sme k záveru, že úplné učebné osnovy všetkých 

inštitúcií (mapovali sme len Anatómiu ako jej súčasť) ponúknu presnejšie výsledky a odpovede. Avšak, 

teraz už máme nástroj a metodiku na takúto realizáciu. 

Odpovedať na poslednú analytickú otázku: „Aké sú základné prvky dobre zostavených učebných 

plánov?“ môže byť jednoduché a komplikované zároveň, pretože počas nášho výskumu a práce na 

všetkých intelektuálnych výstupoch sme identifikovali mnoho faktorov ovplyvňujúcich procesy súvisiace 

s budovaním učebných osnov a ich optimalizáciou. Pri mapovaní učebných osnov môžeme každopádne 

odporučiť mať na pamäti nasledujúce rady. V prvom rade používajte informácie odrážajúce autentické 

postupy aplikované reálne vo výučbe, a nie to, čo by sa malo učiť a reálne sa neučí. Do máp učebných 

osnov nie je potrebné uvádzať konkrétne podrobnosti o denných plánoch jednotlivých lekcií, mali by ste 

však špecifikovať vzdelávacie výstupy, ktoré je možné jasne identifikovať a sú merateľné. Pri plánovaní 

individuálnych učebných kompetencií zvážte používanie akčných slovies z Bloomovej taxonómie, ktoré 

okrem iného uľahčujú aj neskoršie analýzy. A dôležité detaily spočívajú aj v definovaní toho ako sa 

vzdelávacie výstupy dosahujú a hodnotia. 
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Príloha 

Výstup Google Data Studio 
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