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Popis intelektuálního výstupu 

Identifikace výstupu O9 

Název výstupu Propagační úsilí 

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

Tento výstup zahrnuje diseminaci metodického zázemí a propagaci 
rozšířené webové platformy pro správu lékařských osnov široké komunitě 
pedagogů a studentů v rámci MEFANET, MedBiquitous a všech 
zapojených partnerů. Výsledky projektu budou publikovány formou 
článku v časopise souvisejícím s výukou medicíny (např. MEFANET 
Journal). Využití již existujících komunikačních kanálů uvnitř sítě 
MEFANET zajistí také oslovení široké komunity učitelů a garantů 
působících na všech lékařských fakultách v České republice a na 
Slovensku. Dále budou všichni partneři zapojeni do propagace výstupů 
projektu prostřednictvím svých národních sítí. 

Typ výstupu Metodiky / doporučení - Plán diseminace / využití. 

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

Jsou stanoveny následující úkoly a role jednotlivých partnerských 
institucí: 
*** UPJŠ – Koordinace článků a pokyny pro šíření mezi zúčastněnými 
stranami (MEFANET, MedBiquitous). 
*** JU – spoluautorství a propagace článků. 
*** UMF – recenze a propagace článků. 
*** UAU – spoluautorství a propagace článků. 
*** MU – spoluautorství a propagace článků. 

Datum zahájení 1. července 2021 

Datum ukončení 31. srpna 2021 

Jazyky čeština 
angličtina 
němčina 
polština 
rumunština 
slovenština 

Média papírové brožury 
 

Organizace, která 
vede aktivitu 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko) 

Zúčastněné 
organizace 

Masarykova univerzita 
Augsburská univerzita (Německo) 
Jagellonská univerzita (Polsko) 
Lékařská a farmaceutická univerzita v Jasech (Rumunsko) 
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1. Úvod 

Poslední intelektuální výstup s názvem Propagační úsilí byl naplánován na poslední dva měsíce 

realizace projektu. Toto období však bylo využito především k tomu, abychom shrnuli informace a hlavní 

otázky týkající se všech našich aktivit realizovaných během celého období realizace a zajistili jejich co 

nejširší propagaci. Všichni partneři tak na tomto intelektuálním výstupu pracovali nepřímo již od samého 

počátku projektu, a to prostřednictvím komunikace s odborníky v dané oblasti a lidmi, kteří se zajímají 

o témata organizace kurikula. Rovněž průběžně sdíleli podrobnosti o projektu a jeho výsledcích ve svých 

institucích prostřednictvím různých osobních a institucionálních informačních kanálů. UPJS jako 

koordinátor projektu připravila webové stránky projektu BCIME, aby informovala širokou komunitu 

zainteresovaných stran, ale i širokou veřejnost o všech relevantních úspěších realizačního týmu. 

Propagační aktivity byly prezentovány v jedinečném stylu, aby byl zajištěn jednotný vizuální dopad na 

cílovou skupinu, s využitím dohodnutého loga projektu, šablon dokumentů a prezentací, letáků atd. 

Nejdůležitějším výsledkem tohoto intelektuálního výstupu je článek, který jsme deklarovali publikovat 

v mezinárodním časopise týkajícím se lékařského vzdělávání. V tomto článku jsme shrnuli naše výsledky 

a v závislosti na recenzním řízení předpokládáme, že by mohl být publikován v posledním čtvrtletí roku 

2021. Přestože jsme deklarovali přípravu pouze jednoho článku, byli jsme v této práci aktivnější a máme 

již dva publikované články, na které jsou odkazy v databázi SCOPUS, což dokazuje zapojení partnerů 

projektu do výzkumných a diseminačních aktivit i aktuálnost problémů, které jsme v našem projektu 

řešili. Jednotlivé aktivity propagačního úsilí a dosažené výsledky jsou shrnuty v následujících kapitolách. 

2. Styly a šablony BCIME 

Hlavní vizuální složkou naší prezentace je samozřejmě logo projektu. Navrhli jsme ho s cílem, aby 

bylo zapamatovatelné, jedinečné a dostatečně jasné. Všichni partneři souhlasili s logem a barvami, jak je 

znázorněno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Oficiální logo projektu BCIME zdůrazňující (1) jeho činnost v rámci programu ERASMUS+, 
(2) projekt zabývající se otázkami kurikula a (3) oblast medicínského vzdělávání. 

 

Pro účely jednotného stylu dokumentů, agend, podrobných harmonogramů a programů schůzek 

projektu, jednotlivých zpráv apod. jsme připravili šablonu dokumentu, kde titulní strana vždy informuje 

o projektu EU, partnerech a typu dokumentu, stránky uvnitř dokumentu mají předdefinované záhlaví 

a zápatí a na poslední straně je uvedena mapa konsorcia a loga programu EU a projektu. Příklad šablony 

dokumentů BCIME je uveden na obrázku 2. 
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Obrázek 2: Dokumenty BCIME vytvořené v jednotném stylu. 

Podobně jako šablona dokumentů byla navržena a všemi partnery schválena i šablona prezentací. 

V průběhu realizace projektu byla tato šablona mírně přepracována, aby byla atraktivnější. Opět 

zvýrazňujeme program EU, činnosti BCIME a partnerské instituce, jak je znázorněno na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Starší (nahoře) a novější (dole) šablona pro prezentace. 
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O jednotlivých aktivitách projektu BCIME jsme informovali také pomocí letáků, které byly 

distribuovány ve všech partnerských institucích, ale také na všech akcích, kterých jsme se zúčastnili. To 

bylo považováno za účinný způsob, jak mít něco v rukou a jak zaujmout zúčastněné strany a širokou 

veřejnost. Letáky obsahovaly obecné údaje o projektu a odkaz na webové stránky projektu, kde jsou 

uvedeny další podrobnosti. V průběhu projektu jsme připravili a distribuovali stylově jednotné varianty 

letáků pro následující účely. 

 

Podrobnosti o projektu BCIME a jeho aktivitách 
oznamované zúčastněným stranám a široké 
veřejnosti po celou dobu realizace. 

 

Multiplikační akce „Workshop o inovacích kurikula“ 
oznámená potenciálním účastníkům. Tato 
multiplikační akce byla uspořádána v listopadu 2019 
v Brně. 
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Multiplikační akce „Společný konferenční workshop 
o mapování a inovacích kurikula“ vyhlášená pro 
potenciální účastníky. Tato multiplikační akce byla 
uspořádána v Krakově v Polsku v květnu 2021. 

 

Podrobný program multiplikační akce „Společný 
konferenční workshop o mapování a inovacích 
kurikula“ pro místní i vzdálené účastníky. 
 

 

 

K propagaci aktivit projektu BCIME byla využita různá oficiální a/nebo individuální setkání, proto 

jsme distribuovali nejen tištěné materiály, jako jsou programy, letáky, brožury atd. ale také propisky s 

logy EU a projektu BCIME, jak je znázorněno na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Propisky s logem EU a BCIME rozdávané během akcí a aktivit BCIME. 

3. Webové stránky projektu BCIME 

Oficiální platformou a nejčastěji využívaným zdrojem informací pro širokou veřejnost jsou 

internetové stránky projektu BCIME. Ta je dostupná v doméně koordinátora (UPJŠ) pod odkazem 

http://bcime.upjs.sk. 

 

Obrázek 5: Webové stránky projektu BCIME vytvořené pod doménou koordinátora. 

http://bcime.upjs.sk/
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Na úvodní stránce se návštěvníkům zobrazují hlavní fakta o projektu, informace o nejnověji 

proběhlých aktivitách a další důležité odkazy na: 

 Výsledkovou platformu programu Erasmus+ Evropské komise: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318, 

 Národní webové stránky programu Erasmus+ v zemi koordinátora (UPJŠ): 

https://www.erasmusplus.sk/ a 

 Slovenskou akademickou asociaci pro mezinárodní spolupráci (SAAIC), národní agenturu 

pro projekty Erasmus+: 

http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html. 

 

Struktura stránek byla navržena tak, aby byla přehledná a jednoduchá a umožnila návštěvníkům 

snadno najít vše, co s projektem souvisí. Jednotlivé sekce webové stránky jsou popsány v tabulce 1. 

Tabulka 1: Struktura webových stránek BCIME. 

Sekce Popis 

Domů (Home) Hlavní stránka s podrobnostmi o projektu řešeném v rámci programu Erasmus+, 
informacemi o nedávných aktivitách a odkazy na platformy EU. 

Partneři 
(Partners) 

Popis projektového konsorcia a údaje o partnerech s hypertextovými odkazy na 
jejich místní webové stránky. 

Cíle (Aim) Shrnutí hlavních cílů a priorit projektu, kterých se konsorcium pěti institucí EU 
rozhodlo dosáhnout. 

Setkání 
(Meetings) 

Přehled nadnárodních projektových setkání se všemi dokumenty a prezentacemi 
volně dostupnými všem, kteří se zajímají o projekt BCIME nebo tematiku správy 
kurikula. 

Události 
(Events) 

Oznámení a podrobnosti o multiplikačních akcích pořádaných pro zamýšlené 
zúčastněné strany a širokou veřejnost se všemi materiály dostupnými každému, 
kdo navštíví webové stránky projektu. 

Výstupy 
(Outputs) 

Jedna z nejdůležitějších sekcí webu. Zde jsou všem volně zpřístupněny jednotlivé 
výsledky dosažené v rámci všech devíti intelektuálních výstupů. Kromě toho jsou 
všechny výstupy sdíleny ve všech pěti jazycích partnerů včetně češtiny, němčiny, 
polštiny, rumunštiny a slovenštiny – navíc k angličtině, která je hlavním 
komunikačním jazykem mezi partnery a širokou veřejností. 

Diseminace 
(Dissemination) 

Sekce Diseminace shrnuje informace o aktivitách, které jsme realizovali v rámci 
propagace projektu BCIME, a o výsledcích, kterých jsme dosáhli během realizační 
fáze projektu. 

Zdroje 
(Resources) 

Užitečné zdroje týkající se správy a mapování kurikula. Uživatelé zde naleznou 
odkazy na dvě hlavní společnosti – MedBiquitous a MEFANET – na které jsme 
odkazovali při navrhování a sdílení metodik a ICT platformy pro optimalizaci 
kurikula. Kromě toho zde naleznete odkazy na hlavní softwarový výstup projektu - 
EDUportfolio. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://www.erasmusplus.sk/
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html
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Lidé (People) V této části je uveden charakteristika hlavních členů týmu ze všech partnerských 
institucí. Tuto část webových stránek využíváme také k tomu, abychom nebyli 
anonymní a byli otevřeni jakékoli komunikaci a diskusi se všemi. 

 

 

Kromě hlavní webové stránky využívali všichni partneři své komunikační kanály k oznamování 

aktivit projektu BCIME a ke sdílení odkazu na webovou stránku BCIME. Mezi příklady patří např: 

 MU (Brno, Česká republika) https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--

projekty-podporovane-eu&prid=212, a https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-

projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru 

 UAU (Augsburg, Německo) https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-

medical-education-sciences/bcime/  

 UJ (Krakow, Polsko) https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-

bcime/  

 UMF (Iasi, Rumunsko) https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-

universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-

2018.pdf#search=BCIME  

4. Propagace a diseminace 

Všichni partneři se podíleli na přípravě materiálů pro komunikaci se zúčastněnými stranami 

a širokou veřejností. Díky těmto aktivitám se podařilo zvýšit povědomí o potřebě harmonizovat 

a optimalizovat nejen lékařské a zdravotnické kurikulum, ale i kurikulum v dalších oblastech na různých 

úrovních vzdělávání. 

Vybrané aktivity, které jsou uvedeny níže, zahrnují různé semináře a workshopy, které členové 

týmu navštívili a využili k informování veřejnosti o projektu BCIME. 

Prezentace: „Budování infrastruktury kurikula v lékařském vzdělávání – od myšlenky k projektu“ 

Událost: Informační den pro vysoké školy Spolupráce pro inovace a výměna dobré praxe, 

strategická partnerství a centralizované projekty, výzva 2019. 

Pořadatel: Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci (SAAIC) 

Místo: Hotel Yasmin, Košice, Slovensko 

Datum: 23. října 2018 

 

Prezentace: „Budování infrastruktury kurikula v lékařském vzdělávání – leták“ 

Událost: Informační seminář Erasmus+ Posłuchaj, podziel się, zainspiruj 

Pořadatel: Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému (FRSE), Národní agentura programu Erasmus+. 

Místo: Hotel Mercure, Varšava, Polsko 

Datum: 25. února 2019 

 

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
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Prezentace: „EDUportfolio: komplexní platforma pro správu a mapování kurikula“ 

Událost: CSEDU 2019, 11th International Conference on Computer Supported Education 

Pořadatel: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication 

(INSTICC), University of Crete 

Místo: Heraklion, Kréta – Řecko 

Datum: 2.–4. května 2019 

 

Prezentace: "Analiza programu studiów: standardy ministerialne i uczelniana macierz efektów 

uczenia się. Prezentacja wyników projektu BCIME." (Mapování kurikul: standardy 

výsledků vzdělávání ministerstva zdravotnictví a matice výsledků vzdělávání na 

univerzitě. Prezentace výsledků projektu BCIME.) 

Událost: Spotkanie Zespołu ds. Jakości Kształcenia. (Zasedání Výboru pro zvyšování kvality ve 

vzdělávání) 

Pořadatel: Výbor pro zlepšování kvality ve vzdělávání Lékařské fakulty Jagellonské univerzity, 

Lékařská fakulta Jagellonské univerzity 

Místo: Krakov, Polsko (on-line akce) 

Datum: 22. června 2020, 13:30 

 

Prezentace: „Co je to informatika v lékařském vzdělávání?“ 

Událost: Sano Computational Medicine Seminars 

Pořadatel: Sano 

Místo: Krakov, Polsko (on-line akce) 

Datum: 5. července 2021, 14:00 - 15:30 

 

Další podrobnosti naleznete v sekci Šíření informací na webových stránkách BCIME. Přímý odkaz je 

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/. Tam si také můžete stáhnout 

všechny distribuované nebo prezentované materiály. 

 

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/
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Obrázek 6: Materiály ke stažení na webových stránkách projektu BCIME. 

 

Kromě výše uvedených akcí jsme propagovali nově vytvořenou platformu EDUportfolio v sítích 

MEFANET a MedBiquitous, čímž jsme zajistili větší dopad našich výsledků v různých institucích a také 

v jiných zemích, než které se účastnily našeho projektu. 

MU a UPJŠ pravidelně informovaly o průběhu projektu BCIME na akcích sítě MEFANET - 

konferencích a koordinačních výborech (podrobněji viz https://www.mefanet.cz/index-

en.php?pg=mefanet-network). Mezi taková setkání patřily termíny 27. listopadu 2018, 18. července 

2019, 27. listopadu 2019, 18. června 2020, 25. listopadu 2020 a 20. července 2021. 

 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network
https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network
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Obrázek 7: Zasedání Koordinační rady MEFANET. 

Do propagačních aktivit BCIME v síti MEFANET byly zapojeny následující instituce, jejich 

zaměstnanci a studenti: 

 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

 Jesseniova lékařská fakulta v Martině Univerzity Komenského v Bratislavě 

 Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 

 Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze 

 Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze 

 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 

 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

 Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni 

 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 

 Fakulta zdravotnictví Prešovské univerzity v Prešově 

5. Články 

Další důležitou součástí tohoto intelektuálního výstupu bylo zpracování článku a jeho publikování 

v časopise souvisejícím s výukou medicíny. Na základě výsledků získaných v průběhu realizace jsme 

připravili článek a recenzovali jej napříč konsorciem, takže všichni partneři schválili jeho obsah 

a konečnou verzi. Rozhodnutí publikovat jej v časopise záviselo na dostupnosti a rozsahu aktuálních 

témat, kterými se zabývají odborné časopisy. 
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Náš původní plán publikovat závěrečný článek v časopise MEFANET Journal se ukázal jako nemožný, 

protože časopis přestal publikovat články v létě 2020. Proto jsme se rozhodli, že článek s předběžným 

názvem „Development and implementation of an online platform for curriculum mapping in medical 

education“ bude zaslán do časopisu Bio-Algorithms and Med-Systems v září 2021. Vzhledem 

k recenznímu řízení a v závislosti na připomínkách a doporučeních recenzentů předpokládáme, že článek 

může být přijat a publikován do konce roku 2021. V případě nepřijetí článku je však tým BCIME 

připraven jej vylepšit a znovu předložit jinému časopisu. 

Kromě toho jsme se věnovali a dařilo se nám publikovat výsledky naší práce průběžně po celou 

dobu projektu, takže ve výstupech projektu není pouze jeden dosažený článek. Následující články, jejichž 

autory jsou pracovníci projektu BCIME, byly publikovány a jsou indexovány ve výzkumných databázích, 

jako jsou Scopus, IEEE Xplore, Web of Science. 

Karolyi M., Ščavnický J., Bulhart V., Růžičková P., Komenda M. Eduportfolio: Complex platform for 

curriculum management and mapping. CSEDU 2019 - Proceedings of the 11th International Conference 

on Computer Supported EducationOpen AccessVolume 2, Pages 352 - 3582019 11th International 

Conference on Computer Supported Education, CSEDU 2019, Heraklion, Crete, 2 May 2019 - 4 May 

2019, 148442. Tento článek představil vznik platformy EDUportfolio z metodického a technického 

hlediska v souvislosti se zahájením IO3 s ohledem na výstupy IO1 a IO2. 

 

Obrázek 8: Článek Complex platform for curriculum management and mapping je indexován 
v databázi SCOPUS. 

 

Kononowicz A.A., Balcerzak L., Kocurek A., Stalmach-Przygoda A, Ciureanu I.A., Hege I., Komenda M., 

Majerník J. Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative review. 

Bio-Algorithms and Med-Systems, 2020, 16(2), 0026. Tento článek přinesl přehled současných postupů 

a popsal zaměření výzkumného zájmu na zavádění nástrojů mapování kurikula pro lékařské vzdělávání. 

Článek jsme připravili na základě úspěchů, kterých jsme dosáhli po ukončení IO1 a IO2. 
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Obrázek 9: Článek Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative 
review je indexován v databázi SCOPUS. 

 

Majemik J., Komenda M., Kononowicz A., Hege I., Ciureanu A. Software based support of curriculum 

mapping in education at medical faculties. International Conference on Information and Digital 

Technologies 2021, IDT 2021, 2021, pp. 264–267, 9497538. Tento článek informoval o metodikách 

a jednotné platformě ICT vyvinuté pro optimalizaci učebních plánů. Článek jsme připravili na základě 

výsledků dosažených především v IO3 - IO7. 

 

Obrázek 10: Článek Software based support of curriculum mapping in education at medical faculties je 
indexován v databázi SCOPUS. 

Ostatní příspěvky přednesené na národních nebo mezinárodních konferencích jsou shrnuty 

a zveřejněny na webových stránkách projektu BCIME (více informací viz http://bcime.upjs.sk). 

http://bcime.upjs.sk/
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6. Plány komunikace, diseminace a využívání do budoucna 

Hlavním cílem našeho propagačního úsilí je zajistit, aby se výsledky a výstupy projektu BCIME 

dostaly do širokého povědomí příslušných cílových skupin. Kromě toho budeme pečlivě analyzovat 

veškerou zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran, abychom mohli pokračovat v dalším vývoji, 

úpravách, přizpůsobování a hodnocení metodik a platformy EDUportfolio v závislosti na globálním vývoji 

v oblasti řízení a mapování kurikula. 

Jednotlivé aktivity v oblasti komunikace, diseminace a využívání budou koordinovány výborem 

projektu složeným ze zástupců jednotlivých zapojených institucí. Složení tohoto výboru je shrnuto 

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Vedení projektu BCIME pro koordinaci komunikace, diseminace a využívání. 

Partner Kontaktní osoba E-mail 

UPJŠ Jaroslav Majernik jaroslav.majernik@upjs.sk 

JU Andrzej A. Kononowicz andrzej.kononowicz@uj.edu.pl 

MU Martin Komenda komenda@med.muni.cz 

UMF Adrian Ciureanu adrian.ciureanu@umfiasi.ro 

UAU Inga Hege inga.hege@med.uni-augsburg.de 

 

 

 

Pro efektivní šíření všech relevantních informací, úspěchů a výstupů vytvořených v rámci projektu 

BCIME je třeba řádně oslovit jednotlivé cílové skupiny. Příslušné zainteresované strany (jak na místní, tak 

na regionální či národní úrovni) inovací v oblasti řízení a mapování kurikula, které nabízí konsorcium 

BCIME, jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Relevantní cílové skupiny zapojené do aktivit projektu BCIME. 

Cílová skupina Popis Očekávaná 
velikost 

tvůrci kurikul Lidé, jejichž hlavní pracovní náplní je tvorba, údržba a hodnocení 
kurikul na institucionální úrovni. 

desítky 

učitelé Akademičtí pracovníci, většinou pedagogové a vedoucí předmětů, 
kteří tuto činnost garantují a/nebo vzdělávají studenty 
(především, ale nejen v lékařských a zdravotnických oborech). 

tisíce 

studenti Studenti, kteří používají mapy kurikul a dobře organizovaná 
správa kurikula na jejich univerzitě/fakultě jim pomáhá v 
úspěšném studiu. 

tisíce 

administrativní 
pracovníci 

Podpůrní administrativní pracovníci podílející se na organizaci 
vzdělávání, např. sekretářky, studijní referentky apod. 

stany až 
stovky 
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pracovníci ICT Vývojáři ICT a softwaroví analytici pracující ve vzdělávacích 
institucích. 

desítky až 
stovky 

vedení 
univerzit/fakult 

Vedení univerzit nebo fakult odpovědné za zajištění vzdělávání v 
jednotlivých studijních programech. 

desítky 

odborné 
společnosti a 
výzkumníci 

Různé odborné společnosti na místní úrovni nebo na úrovni EU 
(většinou členové odborných lékařských společností, asociací a 
komunit), např. MEFANET, MedBiquitous, European Federation 
for Medical Informics, International Association For Medical 
Education atd. 

desítky až 
stovky 

široká veřejnost Všichni, kdo se zajímají o problematiku řízení a mapování kurikula 
nebo se podílejí na vzdělávacích aktivitách v různých studijních 
programech. 

stovky až 
tisíce 

 

 

Jednotlivé cílové skupiny budou osloveny kombinací různých výstupů a aktivit projektu BCIME. Ty 

budou specificky zaměřeny na konkrétní zúčastněné strany s obecným nebo specifičtějším obsahem. 

Tabulka 4 shrnuje hlavní činnosti s informacemi o podobě klíčových ukazatelů výkonnosti. 

 

Tabulka 4: Hlavní činnosti v oblasti komunikace, diseminace a využívání. 

Typ činnosti Popis nebo primární cílová skupina (skupiny) KPI 

Webové stránky Hlavní zdroj informací pro všechny cílové skupiny a zdroj všech 
elektronických dokumentů a výstupů projektu BCIME 
(http://bcime.upjs.sk).  

# visits 
# downloads 

EDUportfolio Rutinní provoz platformy EDUportfolio v reálném akademickém 
prostředí, kterou denně využívají především učitelé, studenti a 
vedení fakulty. 

# institutions 
# users 
# visits 
# disciplines 
# exports 

Vědecké 
publikace 

Vědecké výsledky v podobě článků publikovaných v časopisech 
určených převážně pro vědce, společnosti, tvůrce kurikul, 
učitele. 

# papers 

Konference Sdílení informací o metodikách a platformě EDUportfolio na 
národních a mezinárodních konferencích pro všechny cílové 
skupiny. 

# presentations 

Předváděcí akce Demonstrace EDUportfolia, jeho funkcí, vlastností a možností 
včetně prohlížení zmapovaných učebních plánů. 

# demo shows 
# participants 

Letáky a 
brožury 

Propagační materiály výstupů a akcí BCIME a materiály 
vyvinuté/vyrobené na základě požadavků cílových skupin. 

# documents 
# news 
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Kromě těchto hlavních forem, které mají rozšířit propagační úsilí, budou organizovány další aktivity 

v závislosti na zpětné vazbě a požadavcích zúčastněných stran a také na základě návrhů a iniciativ 

některého z partnerů projektu BCIME. Může se jednat o pozvané přednášky, workshopy a školení o 

mapování kurikula, rozšíření aktivit na sociálních sítích atd. 

7. Závěr 

V tomto intelektuálním výstupu jsme shrnuli naše propagační snahy, na kterých jsme pracovali 

během realizační fáze projektu. Dosáhli jsme zajímavých výsledků a podařilo se nám je šířit různými 

kanály. V našem úsilí však budeme pokračovat a výstupy našich projektových aktivit, které budou 

přínosem pro různé skupiny zúčastněných stran, budeme udržovat a rozšiřovat. K tomu bude sloužit 

několik klíčových aktivit, mezi něž patří mj.: 

 udržování webových stránek projektu BCIME s cílem sdílet informace o projektu s co nejširší 

komunitou, 

 sdílení všech dosažených výsledků na partnerských univerzitách prostřednictvím jejich 

komunikačních kanálů, 

 distribuce letáků a dalších informačních materiálů, 

 propagace portfolia EDU na místní i mezinárodní úrovni a pořádání předváděcích setkání 

pro všechny, kteří se zajímají o otázky související s řízením studijních programů, 

 přenos metodik a platformy do dalších lékařských oborů s cílem rozšířit mapu kurikula, 

kterou jsme vytvořili v pilotní studii tohoto projektu, 

 prezentace naší práce na národních a mezinárodních konferencích, fórech a ve 

společnostech, 

 publikace v různých médiích včetně recenzovaných vědeckých časopisů. 
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Příloha 1 

Publikované články 
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Příloha 2 

Článek odeslaný k recenzi 

 





   

             25 

 

 
 



   

26              

 
 

 

 

 





 

 

 

 

   


