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Abstrakt 
V síti MEFANET je vyvíjeno originální a jednotné řešení pro vzdělávací webové 
portály, které spolu s centrální bránou tvoří platformu pro nabídku a sdílení digitálního 
vzdělávacího obsahu. Autorům e-learningových materiálů je tak k dispozici unikátní 
prostředí zajišťující vzájemnou kompatibilitu nabízeného digitálního obsahu. Více než 
běžné systémy pro vedení výuky (LMS – learning management system) se portálová 
platforma MEFANETu podobá elektronickému publikačnímu systému. V posledním 
roce směřoval vývoj portálů mimo jiné také k implementaci interaktivních prvků, které 
jsou populární zejména na stránkách nejznámějších sociálních sítí. Přestože se 
neočekává posun portálové platformy MEFANETu mezi sociální sítě, ukázalo se, že 
dovybavení prvky, jako jsou uživatelská hodnocení, diskuze, štítky apod. je pro udržení 
aktuálnosti a atraktivity tohoto systému užitečné. Důležité je však také přitáhnutí autorů 
e-learningových materiálů z klinických oborů medicíny. Za tímto účelem se v portálové 
platformě připravuje možnost komfortního publikování obrazových kasuistik. 

Klíčová slova: e-learning, štítek, sociální sítě, portálová platforma, kasuistiky 

Abstract 
MEFANET has decided to develop an original and uniform solution for educational web 
portals which are used, together with a central gate, to offer and share digital educational 
content. In this way, a unique collaborative environment, which is full of shared 
resources, is growing. It is rather an e-publishing system than a commonly known and 
used learning management system – LMS. Recently the development was focused on 
new interactive elements which are popular and well-known from the widely used social 
networks. Although it is not expected to move the portal platform into the world of 
social networks, the new interactive elements seem to be useful in keeping the content 
recent and attractive. It is important to attract authors from clinical medicine. Therefore 
new tools which will provide publishing of casuistics are also in the development plan. 
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