
 

PROJEKT MEFANET  

USTAVENÍ SÍTĚ LÉKAŘSKÝCH FAKULT ČR SE ZAMĚŘENÍM NA 
METODICKOU SPOLUPRÁCI PŘI ROZVOJI VÝUKY POMOCÍ 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  

 

Článek 1. Ustavení sítě MEFANET  

1.1 Dne 20.6. 2007 byla ustavena edukační síť lékařských fakult ČR, pracující v rámci 
projektu MEFANET (MEdical FAculties – educational NETwork).  

1.2 Činnost projektu je zaměřena na metodickou spolupráci a vzájemnou koordinaci při 
rozvoji výuky pomocí informačních technologií.  

1.3 Ustavení sítě a zahájení činnosti v celorepublikovém rozsahu schválila Koordinační 
rada projektu složená z oficiálně jmenovaných zástupců zapojených lékařských fakult 
(viz též článek 2).  

Článek 2. Náplň činnosti MEFANET 

2.1 Projekt MEFANET je metodicky orientován a jeho hlavním cílem je posílení 
spolupráce fakult při aplikaci informačních technologií do výuky, standardizace 
postupů v této oblasti a zajištění maximální kompatibility výsledných materiálů.  

2.2 Primárním cílem činnosti MEFANET je posílit výuku lékařských oborů moderními 
informačními technologiemi, všechny výstupy činnosti směřují ke zvýšení kvality 
výukových materiálů a k zajištění jejich dostupnosti pro studenty zúčastněných 
lékařských fakult. Zároveň je značná pozornost věnována ochraně autorských práv 
učitelů a akademickému motivačnímu programu pro autory rozsáhlých děl.   

Článek 3. Základní pravidla organizace a řízení sítě MEFANET 

3.1 Projekt MEFANET je zcela dobrovolnou iniciativou usilující o rovnocennou 
spolupráci fakult.  

3.2 Projekt MEFANET je otevřený pro spolupráci s dalšími fakultami i subjekty, 
především akademickými pracovišti podílejícími se na výuce lékařských nebo 
zdravotnických oborů.   

3.3 Všechny prvky činnosti MEFANET, včetně způsobu řešení společných projektů 
respektují samostatnost jednotlivých fakult.  

3.4 Projekt MEFANET iniciuje výhradně akademickou spolupráci, která bude hledat 
finanční zdroje formou edukačních a výzkumných grantů. Činnost MEFANET 
negeneruje paušální náklady pro vnitřní rozpočty zapojených fakult. Předpokládá se 
přitom, že jednorázové náklady spojené s nepovinnými aktivitami v rámci projektu 
MEFANET budou kryty z vlastních zdrojů fakult. 

3.5 Projekt MEFANET je řízen koordinační radou složenou ze 2 – 3 zástupců všech 
zapojených lékařských fakult. Zástupce v KR jmenuje děkan příslušné fakulty. 



 

3.6 V případě společného rozhodování má každá fakulta 1 hlas uplatňovaný přes svého 
vedoucího zástupce.   

3.7 Koordinační radu svolává a řídí předseda volený zástupci zapojených fakult vždy na 
období 1 školního roku. 

3.8 Koordinační rada projektu stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně přijatelných 
standardech u jednotlivých typů výstupů a napomáhá přípravě a řešení společných 
projektů.  

3.9 Projekt Mefanet nemá centralizované finanční prostředky; při realizaci společných 
projektů se dělení rozpočtu řídí pravidly konkrétního projektu a agentury. 

3.10 Účast a připojení se ke konkrétním iniciativám nebo standardům podléhá schválení 
vedením jednotlivých fakult, koordinační rada MEFANET nezasahuje do řízení uvnitř 
fakult.  

Článek 4. Komunikace výsledků a prezentace činnosti MEFANET 

4.1 Oficiální prezentační a komunikační platformou pro členy MEFANET je společný portál 
www.MEFANET.cz (pro tento účel je rovněž zaregistrována doména 
www.MEFANET.eu). Existence a provoz tohoto portálu nijak neomezuje rozvoj portálů 
jednotlivých fakult.   

  

V Praze dne 20.6. 2007  

Ustavující schůze Koordinační rady MEFANET: 

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.   LFP UK   
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  LF MU  
Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.   LFHK UK 
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.  LF UP   
MUDr. Tomáš Kostrhun   3.LF UK   
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.   3.LF UK   
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.  LF UP   
Mgr. Martin Navrátil    LFP UK   
Tomáš Nikl     1.LF UK  
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.   LF MU  
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.  1.LF UK   
RNDr. Čestmír Štuka, MBA   1.LF UK   

http://www.mefanet.cz/
http://www.mefanet.eu/
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