
Jednání Koordinační rady nelékařských zdravotnických věd sítě MEFANET 

Termín jednání:  2.2.2012 

Místo konání:  FZV UP v Olomouci, Třída Svobody 8, pracovna děkanky FZV 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program: 

1) Zahájení 
2) Vystoupení předsedy KR MEFANET doc. L. Duška, Mgr. M. Komendy 
3) Upřesnění názvu, složení a volba předsedy „Odborné rady zdravotnických nelékařských 

oborů“  
4) Jmenování odborných garanti oborů 
5) Strategie činnosti pro další období 
6) Závěr 

 

AD1) 

Jednání zahájila doc. J. Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP v Olomouci, přivítala a představila všechny 
přítomné. Zrekapitulovala aktivity předcházející dnešnímu jednání a předala slovo předsedovi KR 
MEFANETu doc. L. Duškovi. Ph.D. 

Ad2) 

Doc. L. Dušek představil současný MEFANET, jeho cíle a přínos pro vzdělávání na LF a ostatních 
spolupracujících fakultách zapojených do projektu MEFANET. Nastínil možnosti a přínos spolupráce 
MEFANETu a oborů nelékařských zdravotnických věd. Vyzval Mgr. M. Komendu k přednesení 
příspěvku. 

Mgr. M. Komenda informoval o závěrech o setkání vybraných zástupců VŠ realizujících vzdělávání  
nelékařských zdravotnických oborů, které se uskutečnilo 12.12.2012: 

- Vytvoření seznamu zainteresovaných akademických institucí z oblasti zdravotnických věd 
v ČR a SROV. 

- Podpora záměru zapojit se do vytváření příspěvků souvisejících s nelékařskými 
zdravotnickými obory v síti MEFANET. 

- Návrh jmenného seznamu kandidátů pro ustanovení odborné rady nelékařských 
zdravotnických oborů. 

Ad3) 

Doc. J. Marečková, Ph.D. otevřela diskusi k názvu, členství, složení a volbě předsedy odborné rady 
nelékařských zdravotnických oborů. Předložila k diskusi název: „Odborná rada zdravotnických věd“. 

Diskuse účastníků jednání k názvu. 



Závěry: 
Přítomní souhlasí s názvem: „Koordinační rada nelékařských zdravotnických věd“ (dále KR NZV) 
Přítomní souhlasí s členstvím v KR NZV. 
 
Diskuse ke složení KR NZO (opětovně otevřena otázka názvu KR NZO). 
 
Závěry: 
Potvrzen název KR NZV. 
KRNZV bude rozšířena o zástupce technických oborů. 
Doc. D. Jarošová, Ph.D. osloví Mgr. Závodnou s nabídkou členství v KR NZV. 
 
 
Doc. L. Dušek přednesl návrh na předsedu KR NZO – doc. J. Marečkovou, Ph.D. 
 
Diskuse k návrhu na předsedu KR NZO. 
 
Závěry: 
Předsedou KR NZV byla zvolena doc. J. Marečková, Ph.D. 
 
Ad4) 
Doc. L. Dušek nastínil, že dnešní jednání by mělo přinést konkrétní výsledky týkající se jmenování 
odborných garantů oblastí (oborů, specializací) týkajících se nelékařských zdravotnických věd a 
specifikoval jejich vymezení a úkoly: 

-  Garant oboru je odborníkem ve svém oboru, který bude navrhovat recenzenty příspěvků 
a specifikovat oblasti pro publikační činnost v síti MEFANET.  

 
Diskuse k návrhu na jmenování garantů oborů. 
 
Závěry: 
Předseda KR NZV doc. J. Marečková, Ph.D.  osloví dopisem proděkany příslušných fakult 
realizujících vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech kde je bude  informovat o vzniku KR 
NZV  a požádá je o návrh odborníka pro obor vzdělání realizovaný na příslušné fakultě. 
Termín: do 16.2.2012 
 
Ad5) 
Předseda KR MEFANETU doc. L. Dušek nastínil další společné aktivity : 

- Jarní vydání bulletinu MEFANETin s podtitulem Nelékařské zdravotnické obory a 
MEFANET (rozhovory s klíčovými představiteli a garanty, strategie rozvoje v oblasti 
elektronické podpory výuky, reportáž ze setkání zástupců nelékařských zdravotnických 
oborů, představení mapy zainteresovaných  akademických institucí, profily významných 
pedagogických děl) 

- Pozvání zástupců KR NZV na jednání KR MEFANET 4.4.2012 v Praze (oficiální jednání a 
schválení KR NZV) 

- Kontrola existujícího dostupného edukačního obsahu na portálu MEFANET 
- Pojmenování klíčových oblastí, které nedisponují dostatečnou elektronickou podporou 
- Určení publikační strategie nelékařských zdravotnických oborů v rámci sítě MEFANET, 

vytipování autorů, iniciování samotné tvorby 
- Účast na konferenci MEFANET: 27. – 28.11.2012 v Brně, blok věnovaný pouze 

nelékařským zdravotnickým oborům 
- Využití tzv. edukačních bloků z odborných konferencí 

 



Diskuse ke kontrole stávajícího edukačního obsahu nelékařských zdravotnických oborů v síti 
MEFANET. 
 
Závěry: 
Doc. M. Kyasová provede kontrolu dosavadních příspěvků (zveřejněných v „mapě oborů“ i v tzv. 
„nástěnce) a vytipuje ve spolupráci s Mgr. M. Komendou příspěvky vhodné pro studenty 
nelékařských zdravotnických oborů. S výsledky bude seznámena doc. J. Marečková, Ph.D. 
Termín: do 31.3.2012 
 
Prof. V. Thotová, Ph.D. a doc. D. Jarošová, Ph.D. provedou kvalitativní kontrolu příspěvků určených 
pro nelékařské zdravotnické obory z pohledu tzv. 4D modelu (specifikace pro konkrétní vzdělávací 
úroveň) ve spolupráci s Mgr. M. Komendou a Ing. D. Swarzem, Ph.D. 
Termín: do 31.5.2012 
 
 Diskuse k publikační strategii nelékařských zdravotnických oborů v síti MEFANET. 
 
Závěry: 
Doc. J. Marečková příslušné vysokoškolské vzdělávací instituce realizující zdravotnické nelékařské 
obory studia s žádostí o dodání seznamů již vytvořených elektronických studijních textů. Žádost 
bude obsahovat zdůvodnění a nabídku spolupráce s KR NZV a vzdělávacího portálu MEFANET 
 
Ad6) 
Doc. J. Marečková, Ph.D. poděkovala za účast a přínosné jednání všem členům KR NZV i zástupcům 
KR MEFANETu a upřesnila termín příštího jednání: 6.9.2012 v Českých Budějovicích.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. 
Verifikovala: Doc. J. Marečková, Ph.D. 
 
 
 
V Olomouci dne 2012-02-02 
 


