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Žijeme v globálnej informačnej spoločnosti, významne podporovanej informačno-ko-
munikačnými technológiami (IKT). Paradigma vzdelávania v medicíne v digitálnej ére 
sa výrazne a dynamicky vyvíja a posúva. Autonómna digitálna gramotnosť vyžaduje 
kreativitu, multidisciplinárny prístup, flexibilitu, interkultúrnu komunikáciu a zručnos-
ti v riešení problémov. Prostredie pre vzdelávanie sa (učenie sa) je dostupné kdekoľvek 
24/7/365. Každý v oblasti medicínskeho vzdelávania má prospech zo zdieľania informá-
cií prítomných v sieťach. Dnešní študenti si „digital natives“ (digitálni domorodci/naro-
denci), ich učitelia (väčšinou) digitálni imigranti. Digital natives pracujú s nástrojmi IKT 
bez manuálov, priamo, akokeby ich mali nainštalované priamo vo svojom mozgu (hard-
disk) a rukách. Ako naučiť učiteľov učiť s použitím nových prostriedkov a médií a pritom 
zostať kľúčovým hráčom na scéne vzdelávania? Učiteľ dnes je celoživotný študent a me-
diátor medzi informáciami, vedomosťami a študentmi.
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Přednáška bude nejprve krátce zaměřena na základní pojmy autorského práva a dále se 
bude blíže věnovat způsobům užití předmětů ochrany dle autorského zákona, podmín-
kám uzavírání licenčních smluv, včetně pojmu a možného použití creative commons, 
užití děl jejich sdělováním po internetu, užitím děl při výuce apod.
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Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) nastartoval mezinárodní, efektivní 
a otevřenou spolupráci mezi všemi českými a slovenskými lékařskými fakultami. Jedním 
z hlavních cílů této sítě je podpora výuky a studia v lékařských i zdravotnických oborech 
moderními informačními a komunikačními technologiemi. Za tímto účelem je v projek-
tu MEFANET vyvíjeno originální a jednotné řešení pro vzdělávací webové portály, které 
spolu s centrální bránou tvoří platformu pro nabídku a sdílení digitálního vzdělávacího 
obsahu. Vzniká tak unikátní prostředí zajišťující vzájemnou kompatibilitu a prostupnost 
nabízených elektronických materiálů.


