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Program jednání 
• volba místa a termínu konání konference MEFANET 2010  
• hodnocení průběhu konference MEFANET 2009 
• stručné shrnutí jednotlivých bodů a úkolů z minulého zápisu  
• rozšiřování sítě MEFANET 
• podněty ke spolupráci se sítí MEFANET 
• společný panel recenzentů 
• změna mapy oborů sítě MEFANET 
• nabídka zahraniční spolupráce 
• wikiskripta 
• volba termínu příští koordinační rady 
• kontrolní den v rámci rozvojového projektu RP MŠMT C15/2009 
• první koordinační schůzka k projektu OPVpK 2.4 

 
 
 



 

 

Úvod 
Čtvrté jednání Koordinační rady (KR) MEFANET v roce 2009 je zároveň kontrolním dnem k projektu 
MŠMT ČR C15: Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro tvorbu a sdílení výukových 
materiálů na společné platformě a první koordinační schůzkou k projektu OPVpK 2.4 – Standardizace 
platformy. Koordinační schůzky k projektů RP MŠMT a OPVpK mají separátní zápisy. 
 
Konference MEFANET 2010  
Konference MEFANET 2010 se bude konat ve dnech 24.-25. listopadu 2010 v prostorách hotelu 
Voroněž v Brně.  

Hodnocení průběhu konference MEFANET 2009 
Pozitivní hodnocení rostoucí úrovně konference a poděkování za realizaci organizátorům celé akce.  
Drobné výhrady vůči internetovému připojení a teplotě v sále. 
ÚKOL 1: Organizátoři konference MEFANET 2010 zajistí partnera – poskytovatele kvalitního 
internetového spojení, aby nedocházelo k výpadkům. -> IBA MU 
ÚKOL 2: Oslovení všech autorů z konference s prosbou o veřejnou publikaci prezentací a užitečných 
URL adres s krátkým komentářem.  -> IBA MU 
ÚKOL 3: Pro konání příští konference lépe zajistit vyšší teplotu v sálech v ranních hodinách –> 
agentura Symma. 
Diskutován problém týkající se práce na podobných projektech, kde se výstupy téměř ztotožňují. Bylo 
by užitečné napříč sítí MEFANET realizaci projektů konzultovat, spolupracovat na nich a zkvalitňovat 
výsledné výstupy.  Návrh řešení ve formě nové sekce Připravované projekty v MEFANETinu.  

Body a úkoly z minulého zápisu 
• Byla připravena tisková zpráva v českém a slovenském jazyce, v ČR se objevila v Medical 

Tribune a v SR šla na TASR (Tlačová agentura SR) (překlad do slovenštiny zajistil dr. 
Majerník) 

• Úspěšné zviditelnění existence sítě  MEFANET na jednání lékařských fakult v Hradci Králové 
(30.10.-31.10.2009). 

Rozšiřování sítě MEFANET 
Prostor pro vystoupení zástupců nových nelékařských fakult nebyl využit.  
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové 

• Žádost o přistoupení FVZ jako nového člena. Krátké vystoupení zástupce FVZ UO ing. 
Zedníčka. Následovalo hlasování o přijmutí FVZ UO do sítě MEFANET.  

• Jednomyslně schváleno všemi členy koordinační rady – FVZ UO bude přijata jako interní člen 
sítě MEFANET, a to formou dodatku ke společné smlouvě děkanů.  

Podněty ke spolupráci se sítí MEFANET 
Slovenská lekárská komora 

• Nabídka spolupráce v rovině přidruženého člena. Krátké představení SLK panem prof. 
Meškem + ukázka dokumentu Memorandum, kde je rovina kooperace definována velmi 
obecně. Diskuse věnovaná konkrétním možnostem spolupráce mezi SLK a sítí MEFANET.  

• Závěr 1: jednání KR kladně přijímá návrh ke spolupráci ze strany SLK. Konkrétní obsah 
spolupráce bude postupně specifikován. 

• Závěr 2: dokument Memorandum bude zaslán všem zástupcům KR a bude posouzen a 
připomínkován. Memorandum je přílohou tohoto zápisu. Zástupci KR zašlou bloky otázek na 
SLK (posílat na prof. Meška), které by měly vést k bližší specifikaci spolupráce.  

Česká stomatologická komora 
• Proběhlo krátké představení ČSK MUDr. Jaroslavem Vostřejšem, který vyslovil předběžnou 

žádost o spolupráci se sítí MEFANET. Nabídka byla přijata kladně. Pro další jednání v této 
věci je opět nutné zaslat oficiální žádost o vstup do sítě MEFANET a po té připravit konkrétní 
specifikaci obsahu spolupráce. 



 

 
Na zasedání KR byla přítomna členka vedení České lékařské komory paní Černá. V diskuzi k tomuto 
tématu vystoupila s pozitivním hodnocením konference i vývoje projektu MEFANET. Diskuzi na téma 
možné spolupráce s ČLK následně ukončil předseda KR doc. Dušek se zdůvodněním, že MEFANET 
nemá oprávnění iniciovat takovou spolupráci za situace, kdy o ní vedení ČLK oficiálně nepožádalo. 
Vzhledem k tomu, že MEFANET je sítí všech lékařských fakult, mohlo by takové jednání být chápáno 
jako nekorektní nátlak. Pokud v budoucnosti dojde k oboustranné iniciaci spolupráce, jistě proběhnou 
další vstřícná jednání.  
 
ÚKOL 4: Zaslat zástupcům KR dokument Memorandum a požádat o případné dotazy související 
s možným přijetím SLK jako přidruženého člena sítě MEFANET.  -> IBA MU. 
Úkol splněn, memorandum je přílohou zápisu. 

Společný panel recenzentů 
Doc. Dušek podrobně popsal body popisující panel recenzentů (viz. příloha). Následná diskuse se týkala 
motivace recenzentů, užitečnosti existence seznamu potencionálních recenzentů. Bylo navrženo 
následující řešení: Zaslat dopis předsedům oborových rad, aby nominovali potencionální recenzenty. 
Výsledný seznam bude postupně doplňován o osoby, kteří už někdy nějaký příspěvek v síti MEFANET 
recenzovali. Šablona sdělení pro předsedy oborových rad je ve formě návrhu přílohou tohoto zápisu 
Dopis je možné doplnit a editovat podle potřeby jednotlivých fakult.  
V diskuzi k tomuto bodu bylo zdůrazněno, že neexistuje žádný mandát nebo právo, na základě kterého 
by bylo možné účast v takovém panelu recenzentů vymáhat. Jde o seznam odborníků vytvoření na 
principu osobní a institucionální dobrovolnosti. Nezpochybnitelným přínosem může být získání 
kontaktu na dosud neznámé odborníky ochotné pracovat v oblasti elektronické podpory výuky.  

Změna mapy oborů sítě MEFANET 
Prof. Štípek na 1. LF UK navrhl úpravu v mapě oborů v sekci Patologie, laboratorní medicína a soudní 
lékařství. Po zajímavé diskusi byl většinově schválen návrh na změnu mapy oborů portálů takto: 
Sekce Patologie, laboratorní medicína a soudní lékařství se přejmenuje na Patologie a  soudní 
lékařství  
Sekce Biochemie, chemie se přejmenuje na Biochemie a laboratorní diagnostika. 
Toto řešení navržené KR MEFANET bylo posléze v komunikaci s garantem oboru biochemie na 1. LF 
UK rozšířeno o vyjmutí laboratorní diagnostiky – zřídí se pro ni nový obor. Přílohou zápisu je dopis, 
kterým se na koordinační radu obracím (Daniel Schwarz) z pověření a iniciativy kolegů z 1. LF UK.. 
 
Jednomyslně schválen návrh z pléna na změnu mapy oborů portálů takto: 
Oddělení sekcí Neurologie, neurochirurgie a vznik samostatných oborů Neurologie a Neurochirurgie. 
 
Jednomyslně schválen návrh z pléna na změnu mapy oborů portálů takto: 
Založení nové samostatné sekce Nukleární medicína. 
ÚKOL 5: Změnit mapu oborů dle schválených návrhů. -> administrátoři portálů ve spolupráci s autory 
příspěvků v dotčených oborech 

Nabídka zahraniční spolupráce 
Prof. Štípek informoval o možnosti spolupráce s komunitou MedEdWorld zastoupenou prof. Hardenem. 
Prezentovány benefity plynoucí ze vstupu do sítě, jedná se o začínající projekt, síť je prozatím téměř 
prázdná. Bezplatný vstup možný do konce roku 2009. Jednotlivci i celé fakulty mohou jíž nyní vstoupit 
do komunity MedEdWorld. Diskuse o důvodech vstupu do prázdné sítě, proč nevstoupí síť do 
MEFANETu?  
ÚKOL 6: Poslat informaci  o možném vstupu do MedEdWorld přes koordinační radu, zmínit také 
v MEFANETinu. -> prof. Štípek 
ÚKOL 7: Prof. Štípek pošle dopis prof. Hadrenovi s poděkováním a prosbou o vysvětlení rozdílu mezi 
individuálním a institucionálním členstvím v MedEdWorld – http://www.mededworld.org/   



 

Wikiskripta 
Dr. Vejražka požádal o rozšíření informace o existenci Wikiskript a informoval o možnosti aktivně se 
připojit k tvorbě a ukládání medicínských výukových materiálů – http://www.wikiskripta.eu . Členům 
KR MEFANET byly zaslány vzorové materiály, které mohou být použity k iniciaci využívání 
Wikiskript na dalších fakultách. 

Příští schůzka koordinační rady MEFANET 
• 27. května 2010 v 10,00 hodin v Praze (Faustův dům – Karlovo náměstí) 
• náplň mimo jiné: 

o obsah konference MEFANET 2010 
o možné projednání spolupráce s  lékařskými komorami – především SLK, která již 

oficiálně svou žádost o spolupráci definovala 

Kontrolní den v rámci rozvojového projektu RP MŠMT C15/2009 
- samostatný zápis 

První koordinační schůzka k projektu OPVpK 2.4 
- samostatný zápis 

  



 

Příloha 1: 

M E M O R A N D U M  
o spolupráci  
 
 
Zúčastnené strany 
 
Slovenská lekárska komora     
sídlo:  Dobšinského 12,  811 05 Bratislava   
IČO: 17313317 
zastúpená:  m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD., prezident Slovenskej lekárskej komory  
 
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz 
sídlo:  Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno 
IČ: 00216224 
jako koordinující pracoviště vzdělávací sítě MEFANET 
k jednání pověřen:  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,  
předseda Koordinační rady vzdělávací sítě MEFANET 
 
I. Úvodní ustanovení 
 
 Slovenská lekárska komora  v rámci vedecko-technického rozvoja má eminentný záujem na 
kontinuálnom vzdelávaní lekárov a  vytvorení čo najoptimálnejších  podmienok pre vzdelávanie 
lekárov. Na základe tohto cieľa pristúpila k vypracovaniu a realizovaniu projektu „Tvorba a 
implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“, ktorým zabezpečí zefektívnenie 
vzdelávacích aktivít pre lekárov  prostredníctvom vytvorenia elearningového informačno - 
vzdelávacieho portálu, ako najmodernejšieho prostriedku a najprogresívnejšieho spôsobu  na získavanie 
poznatkov. Projekt vychádza z potreby koordinácie vzdelávania lekárov  a zároveň z potreby zvýšenia 
dostupnosti, aktuálnosti a flexibility vzdelávacích aktivít pre určenú cieľovú skupinu. Zároveň bude 
využívaný pre testovanie a prideľovanie kreditov ako aj získavanie a výmenu informácií. Financovanie 
projektu je zabezpečené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,  štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky a Slovenskej lekárskej komory.  
 
 MEFANET je síť zaměřená na budování a posílení spolupráce lékařských fakult České 
republiky a Slovenské republiky. V rámci této smluvně podložené spolupráce je na zapojených 
fakultách rozvíjena výuka lékařských a zdravotnických oborů s využitím moderních informačních 
technologií. Jednou z klíčových aktivit je zajišťování prostupnosti vytvořených elektronických 
výukových materiálů pomocí společné portálové platformy. Síť MEFANET není nadána právní 
subjektivitou. Všechny prvky a formy činnosti MEFANET, včetně způsobu řešení společných projektů, 
respektují samostatnost fakult zapojených do projektu. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy 
univerzity je koordinujícím pracovištěm sítě MEFANET a dále je poskytovatelem softwarových 
prostředků pro společnou portálovou platformu, pro kterou se v rámci licenčních smluv uzavřených 
jednotlivě se zapojenými fakultami  zavázal garantovat kontinuální vývoj. Účel memoranda, obsah 
spolupráce sítě MEFANET se Slovenskou lekárskou komorou a veškerá další ustanovení obsažená v 
této listině podléhají schválení Koordinační radou MEFANET. 
 
II. Účel memoranda  
 
 Účelom memoranda je rámcovo upraviť podmienky spolupráce zúčastnených strán v oblasti 
vyučovania študentov medicíny na strane lekárskych fakúlt a sústavného vzdelávania lekárov na strane 
Slovenskej lekárskej komory pomocou informačných technológií.   
 
 Zúčastnené strany predpokladajú, že budú uzatvárať osobitné dohody, ktorými bude podrobne 
upravená vzájomná spolupráca. 



 

 
III. Obsah spolupráce 
 
 MEFANET a Slovenská lekárska komora budú navzájom spolupracovať pri tvorbe a hodnotení 
kvality elektronických edukačných materiálov.  
 
MEFANET poskytne Slovenské lékařské komoře součinnost při vyhledávání elektronických výukových 
materiálů, které již v této síti existují, a při identifikaci jejich autorů. Slovenská lékařská komora bude z 
těchto materiálů vytvářet nové vzdělávací objekty a e-learningové kurzy vhodné pro celoživotní 
vzdělávání  lékařů, přičemž tak bude činit nikoliv na základě tohoto memoranda, ale pouze na základě 
samostatných smluv s autory originálních podkladů publikovaných v síti MEFANET.  
 
Slovenská lekárska komora umožní členom vzdělávací sítě MEFANET bezplatný prístup na svůj e-
learningový portál a MEFANET umožní členům Slovenské lékařské komory bezplatný přístup do 
portálů fungujících v rámci společné platformy této sítě. Realizace sdílení přístupů bude podléhat 
podmínkám, které umožní financující projekty na obou stranách  a dále pak aktuální technologické 
možnosti.  
 
 Zúčastnené strany budú vytvárať a zabezpečovať  podmienky pre efektívnu spoluprácu 
pravidelnými pracovnými stretnutiami, plynule si poskytovať  informácie súvisiace s napĺňaním vyššie 
uvedeného cieľa, vyhodnocovaním a realizovaním príslušných návrhov alebo iných potrebných 
vstupov. 
 
 Slovenská lekárska komora zabezpečí informovanie odbornej i laickej verejnosti o projekte a o 
organizáciach  zapojených do vytvárania projektu.  
 
IV. Záverečné ustanovenia 
 
 Memorandum o spolupráci podpisujú na znak súhlasu s jeho obsahom všetky  zúčastnené 
strany, pričom memorandum  nadobúda platnosť jeho podpísaním všetkými zúčastnenými stranami. 
Memorandum je možné meniť len na základe písomného dodatku, podpísaného zástupcami všetkých 
zúčastnených strán.  Odstúpiť  od tohto memoranda   je možné kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu 
jednostranným písomným úkonom ktorejkoľvek zúčastnenej strany.  
 
 
V  Bratislave dňa  __________________ 
 
 
 
Za Slovenskú lekársku komoru:           ___________________________________________ 
                 m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. 
               prezident Slovenskej lekárskej komory  
 
 
 
Za koordinující pracoviště sítě MEFANET:     _____________________________________ 
          doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
              předseda Koordinační rady MEFANET
   

  



 

 

PŘÍLOHA 2:  
Šablona sdělení pro předsedy oborových rad 

Vážená …….. / Vážený …….. 
Dovoluji si Vás oslovit jako zástupce lékařské fakulty ……… v Koordinační radě projektu MEFANET, 
jehož hlavním cílem je podpora elektronického vzdělávání a aplikace informačních technologií ve 
výuce klinických a zdravotnických oborů. Projekt MEFANET přerostl v letech 2007 – 2009 v edukační 
síť, do které jsou zapojeny všechny lékařské fakulty ČR a SR. Organizace sítě byla v roce 2009 stvrzena 
smlouvou o spolupráci podepsanou všemi děkany zmíněných fakult. Podrobnější informace o síti 
MEFANET naleznete na portálu www.mefanet.cz, obsah zapojení naší fakulty potom na našem 
fakultním portálu …….. . Sjednocení výukových portálů fakult při zachování jejich identity je hlavní 
přidanou hodnotou projektu MEFANET.  
Obsah portálů sítě MEFANET se velmi rychle zvětšuje, na centrálním portálu jsou již publikovány 
stovky elektronických pedagogických pomůcek a na portálech jednotlivých fakult jde o tisíce položek. 
V rychle rostoucí kvantitě je ovšem skryto nebezpečí klesající kvality. Proto se Koordinační rada 
MEFANET rozhodla vyvíjet aktivity posilující recenzní zázemí a odbornou garanci děl, která jsou takto 
zveřejňována jménem fakult garantujících výuku. Jednou z možností, jak usnadnit odbornou recenzi, je 
vytvoření seznamu odborníků, kteří by byli ochotni se do recenzí nebo konzultací elektronických 
pomůcek zapojit. Seznam by jistě usnadnil mezifakultní recenze publikovaných děl a posílil by i obecné 
povědomí o této možnosti rozvoje výuky.  
Dovoluji si Vás tedy požádat o zvážení nominace odborníka/odborníků z Vašeho oboru, pro které by 
účast v panelu recenzentů MEFANET byla zajímavá. V tomto smyslu oslovují členové Koordinační 
rady MEFANET předsedy oborových rad na všech fakultách; tento záměr byl projednán a schválen i na 
společném jednání vedení všech lékařských fakult v Hradci Králové tento rok.  
Věříme, že oslovením Vás jako předsedy oborové rady ………….. zároveň zajišťujeme nejvyšší 
možnou garanci odbornosti, neboť Vy nejlépe posoudíte, který kolega splňuje odborná kritéria pro váš 
obor. Rovněž nejlépe posoudíte, pro kterého odborníka je tato forma odborné realizace zajímavá a 
perspektivní. Nominace je ovšem zcela dobrovolná a otevřená; není nutné se zapojit vůbec a na druhou 
stranu je možné jmenovat více expertů. Respektujeme plně identitu jednotlivých oborů, které 
samozřejmě potřebují elektronickou podporu výuky v různé míře.  
Uvedení v panelu recenzentů MEFANET neznamená pro jmenované odborníky žádný paušální závazek 
k práci. Recenze každého konkrétního díla musí být vždy „ad hoc“ dojednána mezi autory a recenzenty 
a musí být dohodnuty všechny specifické podmínky, včetně případné finanční odměny za recenzi. Do 
těchto procesů nemůže projekt MEFANET jakkoli zasahovat. Seznam odborníků má za cíl pouze 
usnadnit mezifakultní a meziuniverzitní kontakty v této oblasti. Bude-li tento krok úspěšný, dostane se 
obsah portálů MEFANET více pod kontrolu oborových rad, což je jistě pozitivní a zkvalitňující vývoj.  
Případné detaily nebo otázky rád/ráda zodpovím osobně. 
Velmi děkuji za Váš čas strávený touto agendou.  
S pozdravem  
XXXXXXXXX 
 
 
 
 

  



 

PŘÍLOHA 3: 

Členům Koordinační rady Mefanetu. 
 
 
 
V Brně dne 9.12.2009 
 
 
Dámy a pánové, 
 
děkan  1.LF UK prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc přijal s uspokojením rozhodnutí KRM, že na návrh 
garantů oborů 1.LF UK bude v mapě oborů výukových portálů oddělena Neurologie od Neurochirurgie 
a  do mapy bude zařazen obor Nukleární medicína.  
Odborníci a garant oboru 1.LF UK jsou však přesvědčeni, že není dostatečně vyřešeno zařazení 
Laboratorní medicíny, která je dosud v mapě spojena s Patologií a Soudním lékařstvím. Souhlasí se 
změnou názvu oboru Laboratorní medicína na název Laboratorní diagnostika, zahrnující klinickou 
biochemii, a imunochemickou a molekulárně genetickou diagnostiku, ale považují za nesystémové 
řešení přiřadit Laboratorní diagnostiku s její aplikovanou tématikou  k teoreticky zaměřenému oboru 
Biochemie, jak doporučila Koordinační radou dne 26.11.t.r. Žádají, aby v mapě byl samostatný obor 
Laboratorní diagnostika. 
 
 
Prosím, abyste tento návrh posoudili s experty vaší fakulty a pokud budou proti tomuto pojetí námitky, 
sdělte mi je do konce roku 2009. 
 
 
S díky 
 
 
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. 
Institute of Biostatistics and Analyses 
Masaryk University 
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Czech Republic 
www.iba.muni.cz 
tel.: +420 54949 2854, fax: +420 54949 2855, cell: +420 604996753 
ICQ: 89646375 


