
 

 
MEFANET 

meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě 
lékařských fakult 

 

 
Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET 

27. listopadu 2013, hotel International, Brno 

 
Zapsali: M. Komenda, D. Schwarz 

 
 

Přítomni:  
• Viz příloha – Prezenční listina 

 
 

Program jednání 
1. Zhodnocení konference MEFANET 2013 

 
2. Shrnutí předchozího zápisu (2013/06/04) 

 
3. Příprava konference MEFANET 2014 

 
4. Nový koncept rozšíření vyhledávání - aktuální stav 

 
5. Mefanet J (distribuce na fakulty) 

 
6. Testování při výuce medicíny - představení aktivit pracovní skupiny 

 
7. Různé 



 

Důležité výstupy z jednání 
• Konference MEFANET 2013 byla zhodnocena jako velmi zdařilá po odborné i po organizační stránce. 
• Shrnutí předchozího zápisu (2013/06/04) 

• MEFANET a nelékařské zdravotnické vědy  
• Dotázat se představitelů NZV, v jakém stavu je kontakt s 2. LF UK (Dr. Feberová) 
• Další jednání mezi zástupci NZV a 2. LF UK nutná. Bylo konstatována potřeba 

opětovného představení sítě MEFANET a jejich benefitů vedení na jednotlivých 
fakultách, ať už formou individuálních schůzek představitelů KR nebo na jednáních 
děkanůa proděkanů lékařských fakult. 

• MEFANET a vydávání e-books 
• Oficiální uznání / doporučení / nařízení, že elektronická forma pedagogického díla 

musí být publikována prostřednictvím portálové platformy MEFANET (Doc. Dušek + 
KR MEFANET) 

• Během konference MEFANET 2013 (blok věnovaný nakladatelským politikám) byla 
formulována potřeba navrhnout politiku a postoj vůči Open access (s ohledem na to, 
že stát žádné takové inciativy nevyvíjí, na rozdíl od ostatních zemí EU) 

• Úkol: Navrhnout pod hlavičkou MEFANET oficiální politiku spojenou s Open 
access. Následně bude možné takto navržený dokument zaslat na příslušné 
vládní orgány (ministerstva). ––– Schwarz a KR MEFANET 

• Úkol: Call for repository ––– E. Kvašňák a KR MEFANET 
• Úkol: V návaznosti na oficiální politiku vznikne na portálových instancích 

nová sekce E-knihy. 
• Příprava konference MEFANET 2014 

• Schválen úspěšně otestovaný koncept one-track konference bez paralelních sekcí. 
• Termín: 26. -27. listopad 2014 
• Místo: Hotel International, Brno 
• Téma : Technology-Enhanced Learning and Teaching in Acute Medicine 
• Garant: MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (LF MU) 

• Nový koncept vyhledávání - aktuální stav 
• Krátké seznámení s metadatových popisem a novou platformou games.mefanet.cz 
• Indexace dalších subprojektů MEFANETu na centrální bráně včetně samotné obsahu. 

• Mefanet J (distribuce na fakulty) 
• Předání výtisků na fakultách s cílem prezentovat nové medium jako možnost 

publikace na odborném fóru 
• Do konce 2013 vyjde 2. číslo MJ. 
• Důraz na pravidelné vydávání, diskuze o citačních databázích apod. 
• Úkol: oslovit potenciálně novou komunitu autorů dostupných na MedEdWorld ––– 

Schwarz 
• Testování při výuce medicíny - představení aktivit pracovní skupiny 

• Krátké představení aktivit expertní skupiny, možnost přípravy workshopu a 
přednáškových bloků na fakultách s cílem šířit povědomí o přípravě testové agendy 

• Předání výtisků publikace o testování 
• Různé 

• Úkol: Nová záložka na oficiálním webu www.mefanet.cz, která bude obsahovat 
ustanovaní, dokumenty a doporučení schválené KR MEFANET ––– Komenda, Schwarz 

 


