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Úvod 
Úvodního slova se ujal doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA MU), který nejprve poděkoval panu 
Martínkovi z agentury Symma za pomoc s organizací konference a potom seznámil přítomné 
s programem jednání Koordinační rady. 

Zhodnocení konference a plánované výstupy 
• Bylo jednoznačně schváleno, aby na téma „konference MEFANET 2008“ byly sepsány reportážní 

články do Zdravotnických novin, Medical Tribune. Dále pak eventuálně i do Učitelských novin, 
Hospodářských novin. 

• PhDr. Eva Lesenková (IPVZ) požádala o souhlas, aby mohla reportážní článek o konferenci poslat 
i do elektronického časopisu Ikaros (www.ikaros.cz); tuto iniciativu Koordinační rada uvítala. 

• Všem zapojeným fakultám bude nabídnuta tisková zpráva o průběhu konference MEFANET 
2008. 

• Slovenským členům Koordinační rady bude poskytnut výchozí český materiál, který si slovenští 
kolegové mohou přeformulovat podle svého uvážení a použít v propagaci projektu MEFANET na 
Slovensku. 

• RNDr. Čestmír Štuka (1. LF UK) navrhl, aby i letošní příspěvky byly vyvěšeny na webu 
www.mefanet.cz. Powerpointové prezentace mohou být samozřejmě vyvěšeny jen se souhlasem 
jejich autorů, viz níže. 

• Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA MU) konstatoval, že téměř celá konference byla zaznamenána 
na videonahrávku – včetně videokonference s Chrisem Patonem, na kterou bude vytvořen odkaz 
na webu projektu MEFANET.  

• Bylo dohodnuto, že výstupem z konference bude i tištěný sborník v nákladu 1000 ks. 
• Nedostatky letošní konference (oběma problémy se bude zabývat agentura Symma): 

a) nedostatečné vytápění konferenčních místností, 
b) organizační zmatky při rezervaci ubytování. 

Problematika autorských práv 
• Členové Koordinační rady vyslovili uznání nad účastí Mgr. Jitky Meklešové z Ministerstva kultury 

ČR, která účastníky konference informovala o nutnosti respektování autorských práv při tvorbě 
elektronických výukových pomůcek. 

• MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. LF UK) poznamenal, že 1. lékařská fakulta UK udržuje 
kontakty s právničkou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která se podílí na 
překladu Creative Commons do češtiny a je ochotná 1. LF UK poradit, jak správně dodržovat 
autorská práva. Dr. Vejražka přislíbil, že získané poznatky budou využity při dalším rozvoji 
projektu MEFANET. 



 

• MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK) navrhl, aby se nad tematikou autorských práv uspořádala 
panelová diskuse nebo workshop – nikoli jako letošní časově omezená přednáška, která přitom 
měla obrovskou odezvu. 

• MUDr. Jiří Kofránek, CSc. (1. LF UK) informoval přítomné, že v úterý 3. března 2009 ve 14 h se 
bude v Praze konat diskuse s právníky nad problematikou dodržování autorských práv, a že přes 
Adobe Connect by bylo možné uspořádat telekonferenci. Koordinační rada tento návrh schválila. 

Smlouva MEFANET 
• Původní znění smlouvy o mezifakultní spolupráci připomínkovala Mgr. Katarína Skoupá (1. LF 

UK), na základě jejích připomínek a návrhů byla smlouva upravena. 
• Doc. Dušek rozdal všem přítomným členům Koordinační rady výtisky smlouvy, dokument bude 

rozeslán i v elektronické podobě. 
• Podpisové kolečko bude fungovat tak, že všechny smlouvy se odešlou na jednu lékařskou fakultu, 

odkud se po jejich podpisu vrátí zpět na ekonomické oddělení IBA. Odtud se odešlou na další 
fakultu a zase se vrátí na IBA – a tento proces bude pokračovat tak dlouho, dokud smlouvy 
nepodepíšou všechny zapojené fakulty. 

• Dr. Kofránek navrhl, aby po posledním podpisu smlouvy byla uspořádána tisková konference, na 
které by bylo zdůrazněno, že jednotlivé lékařské fakulty se mezi sebou dokázaly domluvit a 
společně žádají o grant, který povede k dalšímu rozvoji výuky. 

Mezinárodní spolupráce 
• Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK) přetlumočil oficiální žádost ukrajinské Ternopil 

State Medical University, zda by se rovněž mohla připojit k projektu MEFANET. Podle názoru 
prof. Štípka je tato univerzita připravena na tento typ spolupráce: vyučuje se zde trojjazyčně 
(ukrajinsky, rusky a anglicky) a byla již navázána spolupráce s prof. Vasilem Martsenjukem, který 
na této univerzitě působí. 

• Koordinační rada na tuto žádost reagovala kladně: prof. Martsenjukovi bude zaslán dopis ve 
smyslu „Koordinační rada doporučuje, aby se Vaše univerzita stala partnerem projektu 
MEFANET.“ 

• Dr. Štuka navrhl spolupráci s repozitářem ARIADNE (mezinárodní repozitář znovupoužitelných 
výukových objektů), a mj. za účelem zvýšení prestiže vyplývající s integrovatelnosti do 
mezinárodních sítí – s ARIADNE již proběhla úvodní jednání u příležitosti konference AMEE 
v srpnu 2008. Dr. Schwarz upozornil, že se sice jedná o standardizovaný repozitář, ale není tam 
fakticky nic, co by se týkalo medicíny; příprava metadat pro tento repozitář by znamenala pro 
autory a administrátory jistou práci navíc.  

• Koordinační rada se usnesla na následujícím závěru: Projekt MEFANET zatím nebude usilovat 
o vstup do ARIADNE, dokud nebude technicky připraven., ale bude se snažit přizpůsobit 
standardům ARIADNE. Mezitím je potřeba zjistit: 

a) zda jsme schopni implementovat metadata v rozsahu požadovaném pro ARIADNE, 
b) co to bude stát (z hlediska lidských i finančních zdrojů), 
c) co to projektu MEFANET opravdu přinese. 

Prezentace MEFANETu v zahraničí 
• Prof. Štípek připomněl, že bylo by vhodné prezentovat projekt MEFANET na mezinárodní 

konferenci AMEE 2009, která se bude konat 29.8.-2.9.2009 ve španělské Malaze. Doc. Dušek 
navrhl, aby toto úsilí bylo alespoň částečně koordinované a zájemci o prezentaci projektu 
MEFANET na této konferenci se hlásili prof. Štípkovi. Tak bude snazší naplánovat jednotlivé 
příspěvky tak, aby byl projekt MEFANET prezentován pokud možno ve více sekcích (nikoli 
v jediné, jako tomu bylo na letošním AMEE 2008 v Praze). 

• Doc. Dušek by rád prosadil vydání sborníku MEFANET 2008 v angličtině, což by účinněji 
pomohlo prezentaci MEFANETu v zahraničí. Alternativou je vydat speciální číslo Prague 
Medical Report, který vychází na 1. LF UK a je mezinárodně uznávaným odborným časopisem. 
Ať už se Koordinační rada rozhodne pro jakékoli řešení, nezbytným předpokladem je dodatečně 
sehnat konferenční příspěvky od jednotlivých autorů v anglickém jazyce. 



 

Granty, projekty 
• Lékařská fakulta MU za všech 7 českých lékařských fakult podala návrh na rozvojový projekt 

MŠMT, nazvaný „Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro tvorbu a sdílení výukových 
materiálů na společné platformě“. 

• S ohledem na přetrvávající skepsi směrem k financování přihlášeného centralizovaného 
rozvojového projektu jsou všechny fakulty vyzývány, aby podávaly návrhy na drobné FRVŠ 
projekty, které jsou sice finančně limitovány, ale mají vyšší šanci na schválení. 

• Dr. Kofránek navrhl, aby projekt MEFANET usiloval o získání peněz z krajských pokladen. Podle 
většiny členů Koordinační rady je ale tento postup spíše neprůchozí. 

Výzva k naplňování portálů 
• Nejvýznamnější prioritou pro další rozvoj projektu MEFANET v příštím roce je naplňování 

vzdělávacích portálů jednotlivých fakult. 
• Doc. Dušek vyzval členy Koordinační rady, aby za každou lékařskou fakultu provedli „audit“, ze 

kterého by vzešlo cca deset významných projektů, prezentovaných na portálu příslušné 
fakulty. V ideálním případě by tak do června 2009 přibylo na centrální bráně MEFANET 
10×10=100 nových položek, které svým významem výrazně ovlivňují výuku na příslušné fakultě 
(příkladem jsou multimediální atlasy, rozsáhlá výuková díla atd.). 

• S tím souvisí i propagace MEFANETu na lékařských fakultách. Doc. Dušek navrhl uspořádat 
„turné“ po českých a slovenských lékařských fakultách, kterého by se účastnilo několik členů 
Koordinační rady. Na každé lékařské fakultě by během jednání byl přítomen „lokální“ člen 
Koordinační rady, který již na seminář nalákal dostatečně motivované zájemce – jak z řad 
pedagogů, tak z řad studentů, kteří se již nyní nemalou měrou podílejí na tvorbě výukových 
materiálů. 

• 1. LF UK již připravuje Wiki, kterou časem nabídne pro celý MEFANET, což rovněž pomůže 
propagaci projektu. 

Hodnocení kvality příspěvků na portálech 
• Koordinační rada vyzývá všechny lékařské fakulty, aby se na nich rozjela agenda pro odlišení 

recenzovaných (kvalitnějších) příspěvků. Takové postupy jsou zatím aplikovány na 1. LF UK a 
LF MU a jejich popis tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Konference MEFANET 2009 
• Datum a místo konání konference MEFANET bylo stanoveno na 26.-27. listopadu 2009 

v brněnském hotelu Voroněž. 
• RNDr. Eugen Kvašňák (3. LF UK) navrhl, aby do konference byla přidána i studentská sekce. 

Další podněty k projednání 
• Doc. Dušek přetlumočil dotaz MUDr. Juraje Mokrého, Ph.D (JLF UK Martin), zda by do mapy 

oborů mohly být nově přidány obory „veřejné zdravotnictví“ a „porodní asistence“. Koordinační 
rada se usnesla, že o tak závažné věci nelze rozhodnout narychlo, podnět bude potřeba projednat 
po důkladném uvážení, pravděpodobně na základě e-mailové korespondence. 

• Ing. Richard Šembera ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
vznesl oficiální dotaz, zda by se ZSF mohla připojit k projektu MEFANET. Koordinační rada se po 
hlasování usnesla, že doporučuje děkanům zapojených lékařských fakult, aby Zdravotně sociální 
fakulta Jihočeské univerzity byla přijata za plnohodnotného člena projektu MEFANET. 

• Koordinační rada se dále usnesla, že mapu oborů v této chvíli není potřeba měnit, bude se ale 
monitorovat aktivita a naplňování portálů. Při výrazné nerovnoměrnosti co do počtu příspěvků 
v jednotlivých oborech by se potom mohla mapa oborů přizpůsobit. 

• Další jednání Koordinační rady se bude konat: 
a) v lednu 2009 – vyjde-li centralizovaný rozvojový projekt MŠMT, 
b) v červnu 2009 – nevyjde-li centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. 


