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Přítomni:  

Zástupci sítě MEFANET 

1. LF UK 
Praha 

M. Vejražka, Č. Štuka, J. Kofránek, S. Štípek, T. Nikl 

2. LF UK 
Praha 

J. Feberová 

3. LF UK 
Praha 

E. Kvašňák 

LFP UK 
Plzeň 

L. Bolek, P. Míka, T. Junek 

LFHK UK 
Hradec Králové 

A. Ryška 

LF MU 
Brno 

L. Dušek, M. Komenda 

LF UPJŠ 
Košice 

J. Majerník, V. Donič 

FZV UP 
Olomouc 

Z. Mikšová 

JLF UK 
Martin 

K. Korenčiaková, O. Osina. M. Borik 

LF OU 
Ostrava 

J. Povová 

 

Program jednání 
1. Shrnutí předchozího zápisu (2011/11/25) 

2. Nelékařské zdravotnické vědy 

3. Stav portálu MEFANET 

4. EduPort  

5. MEFANET plus: vize a možnosti  

6. MEFANET report 

7. Konference MEFANET 2012  

8. Jarní vydání MEFANETinu 

9. Různé 

 

 

Úvod 

Členové Koordinační rady vzdělávací sítě MEFANET a pozvaní hosté se sešli v prostorách Faustova 
domu na Karlově náměstí v Praze. Hostitel prof. S. Štípek přivítal všechny zúčastněné a předal slovo 
děkanovi 1. LF UK prof. Zímovi, který rovněž přívítal zástupce zapojených fakult. Předseda Koordinační 
rady doc. Dušek následně seznámil účastníky s připraveným programem jednání.  
 



 

 

Stručné shrnutí bodů zápisu z jednání KR v listopadu 2010 

Ze zápisu byly do programu vybrány následující body:  

 zapojení nelékařských zdravotnických fakult 

 konference MEFANET 2012 

 MEFANET report 05 

 stav mentálně aktivní kontroly příspěvků MEFANET 

 nesplněný úkol: modul pro správu edičních procesů bude v průběhu jarních měsíců dokončen 
na IBA MU. 

 

Nelékařské zdravotnické vědy (NZV) 

KR byla seznámena s průběhem pracovních jednání zástupců nelékařských zdravotnických věd, kteří chtějí 
aktivně přistoupit do vzdělávací sítě MEFANET. Nově vzniklá KR NZV  oficiálně podala žádost o projednání 
a schválení Koordinační radou MEFANET. 

 Hlasování přijetí NZV – všechny fakulty pro – bude vypracován dodatek ke smlouvě v podobě dohody o 
spolupráci s NZV. 

 Hlasování o přejmenování lékařské disciplíny Zdravotní péče a Ošetřovatelství na Zdravotnické 
nelékařské vědy – všechny fakulty pro – dojde k přejmenování dle výše uvedného. 

 

 

 

 

 

Stav portálu MEFANET 

Doc. Dušek představil stav portálu MEFANET po dokončení mentálně-aktivní kontroly a proběhla diskuse 
nad dalším vývojem, který je spojený s produkcí kvalitních recenzovaných edukačních materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EduPort 

Dr. Kvašňák přednesl možnosti EduPortu jakožto rozcestníku elektronických výukových materiálů 
(prezentace o EduPortu je přílohou zápisu) a nabídl možnost další spolupráce. Další vývoj bude navázaán 
na vyprodukovaný obsah. Po diskusi vzešel podnět na přejmenovaní MEFANET Eduport („nástěnky“) na 
MEFANET Sandbox.  

ÚKOL:  

 Vytvořit na webu www.mefanet.cz sekci věnovanou NZV, kde budou k dispozici podklady 
z jednání KR NZV a další potřebná dokumentace.  

  

ÚKOL:  

 Zástupci z 1. LF UK osloví autora z oblasti neurologie prof. Růžičku s nabídkou publikovat vzniklé 
ucelené dílo v prostředí WikiSkript na portálu MEFANET. 

 

 Oslovit žadatele o granty FRVŠ na jednotlivých fakultách s nabídkou možnosti publikovat 
výstupy z grantů na portálu MEFANET. 

 

 LF MU (M. Komenda, L. Šnajdrová) dořeší a dokončí příspěvky na portálu MEFANET, které mají 
drobné nedostatky především v podobě chybějících metadat. Tato díla budou následně 
přesunuta do sekcí portálu jako řádně publikovaná.  

ÚKOL:  

 Přejmenovat Eduport na Sandbox. 

 Možný vývoj EduPortu – rozpracováním funkcí a nabídkou spolupráce dalším LF, zejména 
v oblastech, které mají potenciál rošířit stávající produkci sítě MEFANET (kazuistiky, 
autorizované ucelené přednášky, ….)  

 

http://www.mefanet.cz/


 

MEFANET plus: vize a možnosti  

Doc. Kofránek uvedl myšlenku budoucí projektové spolupráce Schola Ludus pro 21. století (prezentace je 
přílohou zápisu). KR nemá námitek proti dalším aktivitám v této oblasti i případnému vypracování 
projektové žádosti. 

 

MEFANET report journal 

KR byla seznámena s novým záměrem vydávání periodika MEFANET report. Návrh obsazení editorského 
týmu je součástí příloh zápisu, žádný z navrhovaných editorů neodmítl své zapojení.  

 

 

 

 

 

 

 

Konference MEFANET 2012 

Na závěr byla prezentována konference MEFANET 2012 včetně změny dosavadního systému pro zasílání 
příspěvků. Nově se budou autoři vyplňovat pouze tzv. strukturovaný rozšířený abstrakt (ukázka je přílohou 
zápisu). V rámci obsahového zaměření zahraniční sekce (mHealth, mLearning, mEducator) byl navržen 
prof. Chris Paton jako expert na mLearning.  

 

 

 

 

 

Různé 

Organizátoři významné mezinárodní konference stomatologů mají zájem v roce 2014 uspořádat tuto akci  

pod záštitou a pod hlavičkou MEFANETu, a to včetně vydání proceedings. Dr. Bolek vyvolá k tomuto úkolu  

jednání, na kterém budou specifikovány úkoly na nejbližší období.  

 

Zástupci z 1. LF UK se ve spoluprácí se slovenskými fakultami pokusí inicializovat další kroky potřebné pro 
implementaci technologie Shibboleth na uzení Slovenska.  

 

Přílohy: 

 Program jednání KR MEFANET (L. Dušek, M. Komenda) 

 Eduport (E. Kvašňák) 

 Schola Ludus (J. Kofránek) 

 MEFANET report journal  

 Konference MEFANET 2012 - Strukturovaný rozšířený abstrakt  

 

 

ÚKOL:  

 Kontaktovat jednotlivé členy navrženého editoria s žádostí o finální potvrzení.  

 NZV: Dodat 1-2 odborníky z oblasti nelékařských zdravotnických věd (health care sciences), 
kteří by mohli být v editorském týmu. 

 Oslovit členy KR MEFANET s žádostí o dodání příspěvku do MEFANET report 05 

 

ÚKOL:  

 Do programu konference začlenit setkání pracovní skupiny pro správu a vývoj portálové 
platformy. 

 1. LF UK: oslovit prof. Patona a předběžně zjistit možnost prezentace na konferenci  

 


