MEFANET
meziuniverzitní spolupráce při vytváření
vzdělávací sítě lékařských fakult
Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET
1.6.2009, 1.LF UK, Praha
Zapsal: Daniel Schwarz

Přítomni:
1. LF UK
Praha
2. LF UK
Praha
3. LF UK
Praha
LFP UK
Plzeň
LFHK UK
Hradec Králové
LF MU
Brno
LF UP
Olomouc
LF UPJŠ
Košice
LF UK
Bratislava
JLF UK
Martin

prof. Stanislav Štípek, dr. Martin Vejražka, dr. Čestmír Štuka
dr. Jitka Feberová
dr. Eugen Kvašňák
dr. Lukáš Bolek, mgr. Petr Míka
doc. Josef Hanuš
doc. Ladislav Dušek, dr. Daniel Schwarz
prof. Vladimír Mihál
dr. Jaroslav Majerník
omluveni
omluveni

Úvod
Druhé jednání Koordinanční rady (KR) MEFANET v roce 2009 je zároveň druhým kontrolním dnem
k projektu MŠMT ČR C15: Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro tvorbu a sdílení
výukových materiálů na společné platformě.
Jednání KR MEFANET jsou otevřená a jakýkoli člen akademické obce lékařských fakult a zapojených
členů se může přihlásit se vstupem.
Rozšíření MEFANETu
Nová oficiální žádost zaslána děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT (29.4. 2009) Jako
zástupce do KR navržen: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Hlasováním KR byla FBMI ČVUT přijata do role partnera sítě lékařských fakult MEFANET, a je tak
v pořadí druhou nelékařskou fakultou (první byla Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích).
Doc. Dušek rozešle KR k připomínkám svůj návrh dopisu nelékařským fakultám s akreditovanými
obory zaměřenými do oblasti zdravotnictví, ve kterém bude formulovat možnost zapojení těchto fakult
do rozšířené sítě MEFANET na podzimní konferenci MEFANET 2009.
V portálové platformě musí dojít ke kategorizaci příspěvků na „klinicky citlivý“ a „ostatní“. Zařazení
příspěvku do kategorie „klinicky citlivý“ je na autorovi. Tyto příspěvky, resp. jejich přílohy nebudou
k dispozici studentům nelékařských fakult.
Mapa lékařských oborů se nebude s přistoupením nelékařských fakult výrazně měnit, v budoucnu však
může dojít k vytvoření nové mapy nelékařských zdravotnických oborů.

Portálová platforma
V červnu 2009 dojde k uvolnění ver. 1.6, která je již v testovací verzi provozována na LF MU.
Nejdůležitější novinky týkající se vlastností verze 1.6 portálové platformy MEFANET:
 analyzátor Shibboleth logu pro detekci chyb
 centrální brána portal.mefanet.cz: naposledy prohlížené články, tag cloud
 těsnější vizuální provázání MEFANETU: vzdáleně načítaná tabulka s aktuálním přehledem sítě
je nyní přítomná ve všech verzích (i v těch neprovozujících Shibboleth)
 lokalizace log Edičních komisí, změny v jazykových frázích
 ikony recenzního řízení systémem „podpisy garantů“, rozšíření modulu Redakce, formulář pro
oponentury; garant a oponent: nyní jsou povinné všechny jejich kontaktní údaje
 uživatelská hodnocení článků;
 upgradovací miniaplikace pro komfortní mapování příspěvků při změnách prováděných
v mapě lékařských oborů
Proběhla změna v české federaci Shibboleth: z testovací federace cztestfed
je stabilní federace
eduID.cz. Nabídnuto školení Ivana Novakova z CESNETu, pokusíme se o hromadné školení správců
portálové platformy MEFANET.
Hodnocení kvality příspěvků na portálech je součástí implementace portálové platformy. Viz minulé
zápisy.
Konference MEFANET 2009
 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a
zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů
 Brno, 25.-26. listopadu 2009, Hotel Voroněž I.
 Běžná témata viz http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference-2009
 Téma: Farmakologie: e-learning od mechanismu účinku a kinetiky až po
farmakoekonomiku.
o ÚKOL do 15.6.2009: navrhnout odborníky z oboru farmakologie do programového
výboru konference tak, aby mohly být postaveny nejméně dvě samostatné sekce
 Tisková konference: Lékařské fakulty ČR a SR podepsaly dohodu o spolupráci při budování
vzdělávací sítě MEFANET. Tiskovou zprávu připravit v předstihu. Tiskovka proběhne ve
Voroněži.
 Workshop: Bioinformatics: Research, Teaching and Learning Methods
o proběhne ve dnech 24.-25. listopadu 2009 a bude se částečně překrývat s hlavním
programem konference MEFANET 2009.
Smlouva o spolupráci lékařských fakult ČR a SR
 ke dni signována děkany 7 fakult: LF MU Brno, LF UP Olomouc, LFP UK Plzeň, LFHK UK
Hradec Králové, LF UPJŠ Košice, LF UK Bratislava, JLF UK Martin.
 zbývá zajistit podpis děkanů tří pražských lékařských fakult, na starost si bere prof. Štípek,
předáno 10 originálů s třemi chybějícími podpisy.
Legislativně – etická problematika MEFANETu
• návrh na zapojení Odborné společnosti pro lékařské právo a etiku,
• návrh za přizvání MUDr. Mgr. Jolany Těšínové.
• (nejen) pro LFP UK (dr. Bolek) dodat slíbený výstup z březnového semináře o autorských
právech na 1. LF UK, a to do 10.6.2009 – (15.6.2009 proběhne na LFP UK workshop pro
pedagogy)
Granty a projekty MEFANETu
• RP MŠMT 2009 C15: Budování sítě….
o výsledky kontrolního dne přílohou zápisu

•

•

pokračování projektu C15 v roce 2010 doporučeno Radou VŠ MŠMT pouze pražským
lékařským fakultám. Pod koordinací 1. LF UK (prof. Štípek) bude podán centralizovaný
projekt, kterého se jako partneři zúčastní i LF MU a LF UP, ovšem bez finančních nároků.
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, kde projekt řeší jedna škola a ostatní
školy pouze využívají výsledky jeho řešení
v březnu 2009 byl pod koordinací LF MU podán projekt do operačního programu VpK (2.4:
partnerství a sítě) – partneři LF UP, LFHK UK, LFP UK.

Příští schůzka KR MEFANET
 11.9.2009 od 11 h ve Faustově domě 1. LF UK, Karlovo nám., Praha.

Příloha zápisu
• Kontrolní den projektu MŠMT ČR C15: Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro
tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě

