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Přítomni:  

 Viz příloha – Prezenční listina 

 

 

Program jednání 

1. Shrnutí předchozího zápisu (2012/11/28) 

2. MEFANET a subprojekty  

o Nový koncept rozšíření vyhledávání na centrální bráně MEFANET 

o MEFANET a videa na MedicalMedia 

3. Konference MEFANET 2013  

o Programové téma konference 

o Přihlášené bloky a workshopy  

4. MEFANET a publikační/konferenční aktivity  

o Představení nového časopisu mefanet JOURNAL (Mefanet J) 

o Nové publikace a konferenční příspěvky zaměřené na aktivity MEFANETu 

o Jarní vydání MEFANETinu 

5. Různé 

 



 

Důležité výstupy z jednání 

1. MEFANET a nelékařské zdravotnické vědy (NZV).  

 Dotázat se představitelů NZV, v jakém stavu je kontakt s 2. LF UK 
dr. Feberová 

2. MEFANET a vydávání e-books. 

 na základě přednášky Doc. Ing. Františka Podzimka, CSc. na posledních Biofyzikálních 
dnech jej pozvat k přednášce nebo k aktivní účasti na workshopu k danému tématu 
na MEFANET 2013  
dr. Schwarz 

 uspořádat workshop nebo sekci na dané téma (e-book, nakladatelké politiky 
univerzit, role univerzitních vydavatelství, open access, atd.) 
prof. Štípek, dr. Schwarz 

 zajistit odeslání vypracované nakladatelské politiky UK na doc. Duška, aby s tím mohl 
dále pracovat  
prof. Štípek 

 Oslovit zástupce z komunity, která se věnuje otevřenému přístupu k informacím 
dr. Komenda 

 Cíl: Oficiální uznání / doporučení / nařízení, že elektronická forma pedagogického díla 
musí být publikována prostřednictvím portálové platformy MEFANET. Přednášky pro 
vedení fakult (rovné podmínky, kontrola kvality, Oxford/Cambridge, finanční 
výhodnost). Prioritou není business model, ale probuzení nadšení 
doc. Dušek + KR MEFANET 

 
3. Sdílení testových otázek 

 nejde jen o položkovou banku, nutno zvolit jednu ze dvou existujícíh koncepcí 

 položková banka se zabudovaným testovacím systémem a dostupností 
zpětné vazby k otázkám 

 položková banka s odděleným testovacím systémem a s dodatečně 
vložitelnou zpětnou vazbou k otázkám 

 poučit se ze zkušenosti ze zhraničí (zvaný host na MEFANET 2013: S. Wilkinson) 

 připravit workshop/sekci na MEFANET 2013 (další pilíř sítě MEFANET?) 
dr. Štuka, dr. Kvašňák a kol.  

 
4. Konference MEFANET 2013 

 Brno, 26.-27. listopadu 2013  

 Oborové téma: BIOFYZIKA 

 Zástupci oboru v KR MEFANET 
doc. Hanuš, dr. Kvašňák, dr. Bolek: připraví program sekce (cca 4+4 přednášky, 120 min) 

 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM: 

 Zahraniční sekce (Simon Wilkinson + ??) 
dr. Schwarz 

 Blok o elektronickém testování 
dr. Štuka a kol. 

 Blok o kazuistické výuce 
dr. Schwarz a kol. 

 Integrace, vytěžování a sdílení dat ve zdravotnictví 
dr. Blaha (IBA MU) a kol. 

 Nakladatelské politiky, Open Access 
prof. Štípek, dr. Schwarz 

 Elearning v lékařské biofyzice a informatice 
doc. Hanuš, dr. Kvašňák, dr. Bolek 

 



 

5. Časopis MEFANET Journal (MJ), viz http://mj.mefanet.cz 

 První číslo vyjde elektronicky během 06/2013, v létě pak tiskem 

 Zajistit propagaci časopisu na fakultách, zejména při vyhlášení nových call for papers, 
tj. poslat adresné e-maily s cílem produkovat obsah do MJ. 

 

 
  

http://mj.mefanet.cz/

