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Doc. Hanuš, prof. Ryška, 

LF MU 
Brno 

doc. Ladislav Dušek, dr. Daniel Schwarz, Martin Komenda 

LF UP 
Olomouc 

prof. Vladimír Mihál, mgr. Potomková,  

LF UPJŠ 
Košice 

dr. Jaroslav Majerník 

LF UK 
Bratislava 

Mgr. Katarina Soroková 

JLF UK 
Martin 

 

FBMI ČVUT 
Kladno 

Dr. Dagmar Brechlerová 

Program jednání 
• Sumarizace zápisu z předešlé KR 
• Náplň konference MEFANET 2010 
• Návrh na rozšíření mapy oborů  
• Stav portálu MEFANET , jeho vývoj a růst  
• Stručné představení plnění centralizovaného rozvojového projektu MŠMT 
• Souhrn plnění mimopražského OPVpK 
• Plán na další číslo MEFANETinu 
• Jiné 

Úvod 
První jednání Koordinanční rady (KR) MEFANET v roce 2010 se konalo v prostorách Faustova domu 
1. LF UK v Praze. Úvodní slovo a přivítání členů KR přednesli dr. Štuka a doc. Dušek. 

Sumarizace zápisu z minulé KR 
Doc. Dušek shrnul hlavní body zápisu z posledního zasedání KR v listopadu 2009. Bylo potvrzeno 
zamítavé stanovisko MEFANETu související s jeho možnou institucionalizací. Vzešly dvě závažné 
výzvy: 



 

1. posílení hodnocení a garance kvality obsahu portálu 
2. užší spolupráce s oborovými radami = posílení obsahu portálu; 

 
uspořádání obsahu portálu 

Diskutováno bylo založení společného panelu recenzentů. Několik zástupců fakult již má s dispozici 
seznamy jmen vhodných recenzentů (Bratislava, 3. LF UK, Košice, Plzeň). 
Úkol: připravit seznam recenzentů rozdělených podle disciplín s doprovodným komentářem 
(založeno na dobrovolné bázi,…). Poté vyvěsit na portálu. 

Návrh na rozšíření mapy oborů  
• Jednohlasně přijat návrh na přidání disciplínu Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství.  
• Většinově přijat návrh na přidání disciplíny Vnitřní lékařství (2. LF UK se zavázala k jeho 

naplnění). 
Úkol: zakomponovat odsouhlasené změny v mapě disciplín. 

Spolupráce s komunitou MedEdWorld 
Vzhledem k nepřítomnosti prof. Štípka přeloženo na příští KR. 

Spolupráce s lékařskými komorami 
MEFANET nemůže a nebude zastupovat jednotlivé autory děl; rovněž nebude vstupovat do smluvní 
politiky jednotlivých fakult. MEFANET nebude jakkoli měnit dohodnutou formu zpřístupňování děl na 
portálu a nebude uzavírat žádné komerční vztahy. 
 
Úkol: doc. Dušek na základě textu, který dostali všichni členové KR, vytvoří nový oficiální 
dokument popisující stanovisko MEFANETu ke spolupráci s dalšími institucemi / subjekty (bude 
jako část dalšího MEFANETinu). 
 
Úkol: pozvat zástupce lékařských komor na konferenci MEFANET 2010. 

Volba nového předsedy KR MEFANET 
V létě vyprší mandát současného předsedy KR, nová volba předsedy proběhne na konferenci 
MEFANET 2010 – konkrétně na tradičním zasedání Koordinační rady MEFANET po skončení 
konference. Členové akademické obce budou vyzváni ke kandidatuře na stránkách MEFANET a také 
v bulletinu MEFANETin. Každý kandidát by měl dodat stručné prohlášení o vizi dalšího směřování sítě 
MEFANET. Odsouhlaseno, že samotná volba bude tajná a bude probíhat podle pravidel hlasování v síti 
MEFANET: hlasují lékařské fakulty, každá má jeden hlas.  

Konference MEFANET 2010 
KR odsouhlasila zachování organizačního výboru a konstrukci programového výboru stejně jako v 
předchozích letech. Platí úkoly stanovené na předchozím setkání KR: 

• Organizátoři konference MEFANET 2010 zajistí partnera – poskytovatele kvalitního 
internetového spojení, aby nedocházelo k výpadkům.  

• Pro konání příští konference lépe zajistit vyšší teplotu v sálech v ranních hodinách – pan 
Martínek. 

Organizace: 
• Plenární sekce A bude obsahovat shrnutí vývoje MEFANET za poslední rok, prezentaci 

portálové platformy a zvanou přednášku. 
• Plenární sekce B se zaměří na wikiskripta (1. LF UK), kasuistiky (LF HK UK – prof. Ryška, 

LF UP – prof. Mihál)  
• Oborovým tématem konference bude anatomie.  
• Semináře a workshopy 

o Wikiskripta (1. LF UK) 
o Kasuistiky (LF HK) 

• Den před konferencí bude probíhat školení administrátorů portálové platformy formou 
semináře; seminář bude organizován pro přihlášené administrátory a další pracovníky subjektů 
zapojených do sítě MEFANET 



 

Úkol: oslovit prof. Dubového a další experty s oblasti anatomie. 
Úkol: oslovit lékařské komory s možností uspořádat seminář, workshop 
Úkol: oficiálně pozvat předsedu asociace děkanů, děkana LF MU a všechny děkany 
zainteresovaných fakult.  
 

Současný stav portálové platformy a pohled do budoucna 
Prezentovány statistiky související s počty příspěvků a návštěvností na portálových platformách. 
Odsouhlaseno nasazeni analytického nástroje Google Analytics pro přehlednější sledování portálů.  
Úkol: IBA pošle postup a popis nasazení Google Analytics.  
 
Byl představen návrh na posílení a sjednocení kvality obsahu formou tzv. 4-D modelu garance kvality. 
Po dlouhé a zajímavé diskusi budou zakomponovány připomínky k úpravě 4-D modelu a ten bude 
zaslán jako příloha tohoto zápisu.   

Stručné představení plnění centralizovaného rozvojového projektu MŠMT 
Stručně byly představeny výstupy v rámci centralizovaného projektu MŠMT.  
Detailněji byla prezentována wikiskripta. Nabídka podpory včetně propagačních materiálů. Doporučení 
nejprve zprovoznit lokální podporu uživatelů na jednotlivých fakultách. Dále je možné využít školení a 
seminářů pro tvorbu materiálů ve wiki.  

Souhrn plnění mimopražského projektu OPVpK 
Dr. Schwarz představil projekt Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami 
v rámci projektu MEFANET a klíčové aktivity na uplynulé období.  

Další číslo bulletinu MEFANETin 
Výzva ke spolupráci na přípravě nového čísla. 

Jiné  
• Dr. Bolek přednesl návrh na videokonferenci v Plzni. 
• Nabídka na spolupráci na projektu z operačních programů ESF, jehož přípravu  koordinuje dr. 

Brechlerová. V projektu budou vypíchnuty klíčové aktivity zaměřené na školení a semináře.   

Příští schůzka KR MEFANET 
 25. 11. 2009 od 14 h v hotelu Voroněž, Brno 

o Veřejná část: 14 h – 15:30 h 
o Pracovní schůzky k projektům, řešitelé projektů MŠMT, OPVpK: 15:30 – 17 h. 



 

 

PŘÍLOHY 

 
Prezentace z KR (Dušek, Komenda, Schwarz, Kvašnák, Vejražka)  
 
4-D model garance kvality  

 
Ukázkový posudek oponenta  

 
Popis uživatelských rolí  
 
Brožura „Elektronická podpora vzdělávání: Best practise pedagogů LF MU“ 

• http://www.mefanet.cz/index.php?pg=home--publikace-reporty 
• http://www.mefanet.cz/res/file/reporty/brozura-best-practice.pdf  

 
Odkaz na EduID 
http://www.eduid.cz/docs/eduid/metadata/eduid-metadata.xml 
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