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Projekt MEFANET: NProjekt MEFANET: Nááplplňň
 

a za záákladnkladníí
 

principy principy 

MEFANET –
 

náplň
 

a smyslMEFANET –
 

náplň
 

a smysl

-- dobrovolný projekt otevdobrovolný projekt otevřřený pro spoluprený pro spoluprááci ci 
-- rovnocennrovnocennáá

 
spoluprspoluprááce fakult  ce fakult  

-- respektovrespektováánníí
 

samostatnosti fakult samostatnosti fakult 
-- metodicky orientovaný projekt metodicky orientovaný projekt 

Rozvoj a podpora výuky lRozvoj a podpora výuky léékakařřských a zdravotnických ských a zdravotnických 
oboroborůů

 
pomocpomocíí

 
informainformaččnníích technologich technologiíí. . 

--> multimedi> multimediáálnlníí
 

uuččebnebníí
 

pompomůůcky, digitcky, digitáálnlníí
 

videovideo
--> výukov> výukovéé

 
portportáály, telemedicly, telemedicíína na 

--> e> e--learninglearning,  e,  e--publishingpublishing

MEFANET –
 

základní
 

principy MEFANET –
 

základní
 

principy 
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……. učitelé
 

potřebují……. učitelé
 

potřebují

…….. o sob.. o soběě
 

navznavzáájem vjem věědděět a spolupracovat t a spolupracovat 

…….. ned.. neděělat plat přříípravu výuky zbytepravu výuky zbyteččnněě

…….. sd.. sdíílet a vzlet a vzáájemnjemněě
 

rozvrozvííjet ujet uččebnebníí
 

pompomůůcky cky 

…….. zajistit autorsk.. zajistit autorskáá
 

prprááva autorva autorůů
 

pompomůůcek cek 

…….. pos.. posíílit grantovou podporu výuky lit grantovou podporu výuky 
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MEFANET –
 

řízeníMEFANET –
 

řízení
ŘŘíízen zen koordinakoordinaččnníí

 
radouradou

 
slosložženou ze 2 enou ze 2 ––

 
3 z3 záástupcstupcůů

 vvššech zapojených lech zapojených léékakařřských fakult ských fakult 

V pV přříípadpaděě
 

spolespoleččnnéého rozhodovho rozhodováánníí
 

mmáá
 

kakažžddáá
 

fakulta 1 hlas, fakulta 1 hlas, 
uplatuplatňňovaný povaný přřes sves svéého vedoucho vedoucíího zho záástupce  stupce  

ZZáástupce v KR jmenuje dstupce v KR jmenuje děěkan pkan přřííslusluššnnéé
 

fakultyfakulty

KoordinaKoordinaččnníí
 

radu svolradu svoláávváá
 

a a řřííddíí
 

vedoucvedoucíí
 

koordinakoordinaččnníí
 

radyrady
 volený zvolený záástupci zapojených fakult stupci zapojených fakult 

MefanetMefanet
 

nemnemáá
 

centralizovancentralizovanéé
 

finanfinanččnníí
 

prostprostřředky. V pedky. V přříípadpaděě
 spolespoleččných projektných projektůů

 
se dse děělenleníí

 
rozporozpoččtu tu řřííddíí

 
pravidly pravidly 

konkrkonkréétntníího projektu a agentury. ho projektu a agentury. 

Projekt MEFANET: NProjekt MEFANET: Nááplplňň
 

a za záákladnkladníí
 

principy principy 
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STANDARDIZACE STANDARDIZACE 
A INTEGRACE A INTEGRACE 
METODICKÝCH METODICKÝCH 
POSTUPPOSTUPŮŮ

1) ICT
2) Sběr a validace 
klinického materiálu
3) Publikace, 
prezentace, správa 
autorských práv, 
etické

 
normy

VYBUDOVVYBUDOVÁÁNNÍÍ
 

SSÍÍTTĚĚ
 PORTPORTÁÁLLŮŮ

 
PRO PRO 

MULTIMEDIMULTIMEDIÁÁLNLNÍÍ
 PODPORU VÝUKY PODPORU VÝUKY 

1) Jednotn1) Jednotnáá
 

struktura struktura 
zapojených oborzapojených oborůů
2) Jednotn2) Jednotnéé

 
metodickmetodickéé

 vedenvedeníí
3) Kompatibilita 3) Kompatibilita 

TVORBA TVORBA 
MULTIMEDIMULTIMEDIÁÁLNLNÍÍCH CH 
POMPOMŮŮCEK a CEK a 
VÝUKOVÝCH VÝUKOVÝCH 
ELEKTRONICKÝCH ELEKTRONICKÝCH 
ARCHIVARCHIVŮŮ
VzVzáájemnjemnáá

 
prostupnostprostupnost

SpoleSpoleččnnéé
 

projektyprojekty
OdbornOdbornáá

 
garancegarance

Hlavní
 

priority spolupráce Hlavní
 

priority spolupráce 

Priority spoluprPriority spolupráácece
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03/2005 11/2005 01/2006 01/200711/2006

Start 
projektu

Vývoj SW Testovací 
verze

Ostrý provoz Vývoj verze II

portal.lf1.cuni.czISSN

Vývoj a standardizace prostředí
 

pro publikaci 
a sdílení

 
materiálů

AktuAktuáálnlníí
 

priorita priorita ––
 

výukovvýukovéé
 

portportáály fakultly fakult
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Student LF Jiný studující

Učitel Učitel - autor

Materiály                  
k přednáškám

Pravidelný 
update

Publikace 
pedagog. díla

Garance práv a 
ediční servis

Materiály                  
k přednáškám

Zázemí pro 
samostudium

Přístupová 
práva

Spolupráce s 
dalšími subjekty

AktuAktuáálnlníí
 

priorita priorita ––
 

výukovvýukovéé
 

portportáály fakultly fakult
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STRUKTURA PORTÁLU

 
a VSTUPNÍ

 
MAPA:

AktuAktuáálnlníí
 

priorita priorita ––
 

výukovvýukovéé
 

portportáály fakultly fakult
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MultimediMultimediáálnlníí
 

pompomůůcky a autorskcky a autorskáá
 

ddíílala

Materiál pro vývoj 

ICT podpora tvorby 

Publikace výsledků

data

 

mining
a analýza microarrays

atlas poruch řeči

 
a příbuzných kognitivních funkcí

patologický atlas

realtime

 
operační

 
záznamy

mamografický

 

atlas

učebnice

 
ošetřovatelství

zpracování

 
digitálního videa

atlas PET
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MultimediMultimediáálnlníí
 

pompomůůcky, obrazovcky, obrazovéé
 

atlasyatlasy

Klinický 
obrazový 
materiál
ve výuce

p1

popis:

p2 p3 p4 px

p1

popis:

p2 p3 p4 px

p1

popis:

p2 p3 p4 px

DATABDATABÁÁZOVZOVĚĚ

 

POPSANÝ VÝUKOVÝ ARCHIV SNPOPSANÝ VÝUKOVÝ ARCHIV SNÍÍMKMKŮŮ

Zdroj snímků

 

pro
obrazové

 

atlasy
Využití

 

v kontaktní
výuce

Postgraduální
vzdělávání

Využití

 

v mezifakultní
spolupráci

Sběr snímků

 

z klinických pracovišť
/výběr; anonymizace; popis/

Kontrola a validace /odborní

 

garanti/
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ICT podpora výukyICT podpora výuky

Aplikace ICT ve výuce = zajištění
 

moderní
 

výuky 

Přenos audio-video signálů

Digitální
 

video a jeho zpracování

Molekulárně
 

biologické
 

a genomické
 

technologie  

Analýza dat, registry a portály

Simulátory a výukový SW

E-learning
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Kudy dKudy dáále ? le ? 

Výukové

 
archivy 
snímků

Diagnosticko

 
-léčebné

 
standardy

Ucelená

 

agenda výuky
e-skripta, e-tutoriály 

e-learning
Interaktivní

 

kurzy

Multimediální

 
pedagogická

 

díla
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DalDalšíší
 

informace informace --> na webu MEFANET> na webu MEFANET

http://www.mefanet.cz

http://www.mefanet.cz/
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Přeji všem 
účastníkům 
příjemnou 
a užitečnou 
konferenci 
a děkuji 
za pozornost 
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