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Zapsal: Martin Komenda, Daniel Schwarz 

 

Přítomni:  

 
1. LF UK 
Praha 

dr. Martin Vejražka, prof. Stanislav Štípek 

2. LF UK 
Praha 

dr. Jitka Feberová 

3. LF UK 
Praha 

dr. Eugen Kvašňák 

LFP UK 
Plzeň 

dr. Lukáš Bolek, mgr. Petr Míka. mgr. Markéta Maurer, ing. Tomáš Junek 

LFHK UK 
Hradec Králové 

doc. Josef Hanuš, dr. Vladimír Mašín 

LF MU 
Brno 

doc. Ladislav Dušek, dr. Daniel Schwarz, mgr. Martin Komenda 

LF UP 
Olomouc 

prof. Vladimír Mihál, mgr. Potomková,  

LF UPJŠ 
Košice 

dr. Jaroslav Majerník 

LF UK 
Bratislava 

mgr. Katarina Soroková, dr. Michal Trnka 

JLF UK 
Martin 

ing. Miroslav Borik, ing. Katarina Korenčiaková 

FBMI ČVUT 
Kladno 

dr. Dagmar Brechlerová 

Hosté:   

SLK  doc. Ľubica Stuchlíková 

ČSK  dr. Jaroslav Vostrejž  

Program jednání 
 Hodnocení konference MEFANET 2010 

 Zhodnocení úkolů z minulé schůzky KR (Praha, 28. Května 2010) 

 Volba předsedy KR MEFANET 

 Diskuze k připravované nové verzi portálové platformy (verze 1.8) a a 4‐D modelu hodnocení 
kvality 

 Představení společné platformy pro tvorbu e‐kurzů ‐ Moodle MEFANET 

 Projekt OPVK 2009‐2012 – sumarizace monitorovací zprávy za uplynulé půlroční období 

 Jiná sdělení 



 

Úvod 
Koordinační  rada  sítě  MEFANET  se  sešla  tradičně  bezprostředně  po  konci  posledních  sekcí 
konference MEFANET 2010 konané v prostorách brněnského hotelu Voroněž. Úvodní slovo přednesl 
předseda KR doc. Dušek. Poté byly projednány všechny předem avizované body programu. 

Hodnocení konference MEFANET 2010 
Všichni  přítomní  kladně  hodnotili  letošní  průběh  konference MEFANET  2010.  Bylo  doporučeno  i 
v příštích ročnících udržet styl a celkovou koncepci organizace konference.  

Termín příští  konference MEFANET 2011 byl  stanoven na 24.‐25.  listopadu 2011  (čtvrtek a pátek) 
opět v brněnském hotelu Voroněž.   

Zhodnocení úkolů z minulé schůzky KR 
a) Seznam recenzentů 

 Úkol splněn. Společný jmenný seznam doporučených recenzentů, který vznikl ve 
spoluprácí LF UK v Bratislavě a LF MU v Brně, je k dispozici na adrese: 
http://portal.mefanet.cz/recenzenti. Ostatní fakulty mohou zasílat seznamy na IBA LF 
MU (komenda@iba.muni.cz).  

 
b) Nasazení Google Analytics bylo úspěšně implementováno na všech deseti instancích portálové 

platformy a současně také na centrální bráně sítě MEFANET. Mimo evidenci globálních statistik 
má každá z fakult možnost monitorovat vlastní portál prostřednictvím svého účtu.   

 
c) Na základě požadavků ze schůzky KR v květnu 2010, byla provedena změna v mapě oborů, KR o 

tomto kroku byla informována již v červenci 2010. 
 

d) Spolupráce s MedEdWorld – od minulé schůzky KR se nic zásadního nezměnilo, dále se spolupráce 
prozatím nebude řešit.  

 
e) Lékařské komory (LK) – existuje oficiální dokument se stanoviskem ke spolupráci s LK. Lékařské 

komory byly pozvány na konferenci, ale zájem o intenzivní a plošnou spolupráci se z jejich strany 
dosud nepotvrdil.  

 
Velmi kladně bylo hodnoceno vystoupení zástupců SLK v odborném programu konference 
s konkrétní ukázkou hotového kurzu. Další spolupráce tímto směrem s kteroukoli komorou bude 
vítána – tj. v rovině aktivních účastí na akcích pořádaných MEFANETem nebo naopak komorami. 
 
ČSK představila návrh memoranda o spolupráci, po zapracování připomínek (zajistí IBA LF MU), 
bude rozesláno KR MEFANET je schválení. 

!

Volba předsedy KR MEFANET 
Volbu  nového  předsedy  KR  MEFANET  řídil  prof.  Štípek.  Jediným  přihlášeným  kandidátem  byl 
doc. Dušek. KR  se  vyslovila  jednoznačně  v počtu  10 hlasů  pro, 0 hlasů  proti. Doc. Dušek byl opět 
zvolen předsedou KR MEFANET na dobu dvou let. Na závěr přednesl staronový předseda několik slov 
souvisejících s vizí do budoucna, kterou představil v dokumentu zaslaném  již dříve všem členům KR 
MEFANET. 

Portálová platforma ver. 1.8 a nový 4‐D model hodnocení kvality 
Dr.  Schwarz  stručně  sumarizoval  závěry  z pracovního  semináře  s administrátory  a  redaktory 
portálové  platformy  MEFANET.  Nová  verze  bude  distribuována  na  fakulty  na  přelomu  roku 
2010/2011,  ze  semináře  vyplynulo,  že  redakční modul  bude možné  nakonfigurovat  pro  všechny 
instace portálu. Přílohou zápisu je elektronická verze materiálů dodaných účastníkům obou seminářů 
pořádaných IBA LF MU. 



 

Moodle MEFANET 
Dr.  Feberová  představila  novou  platformu  pro  sdílení  a  tvorbu  elektronických  výukových  kurzů 
Moodle  MEFANET.  Prozatím  je  LMS  dostupný  na  adrese  https://moodlemefanet.cuni.cz/,  do 
budoucna půjde o adresu https://moodle.mefanet.cz/. 

Projekt  OPVK  2009‐2012:  Standardizace  a  sdílení  vzdělávací 
platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET 
Dr. Schwarz stručně zhodnotil monitorovací zprávu za uplynulé půlroční období, nastínil plán dalšího 
vývoje na půl roku a připomenul výstupy projektu a stav monitorovacích indikátorů. V příštím roce se 
opět uskuteční na  fakultách  zapojených do projektu  lokální  semináře,  tentokráte  je navrženo  jako 
hlavní  téma  problematika  recenzních  řízení.  Administrátorka  projektu  na  LF  MU  rozešle  všem 
koordinátorům  a  administrátorům  partnerských  fakult  podstatné  změny,  které  nastavájí 
v administrativě projektu (předchod na novou verzi příručky apod.) 

Jiné 
Úkol:  Z důvodu  nepřítomnosti  administrátorů  z 1.  LF  UK  bude  nutné  jejich  zaškolení,  které  se 
primárně týká nové verze portálové platformy 1.8.  

 

Úkol:  V příštích  měsících  by  měla  proběhnout  jednání,  na  kterých  bude  důkladně  probrána 
problematika elektronických kurzů,  speciálně  stanovení  indikátorů  jejich kvality a nastavení kriterií 
pro hodnocení e‐kurzů.  Stejná schůzka se týká i výukového obsahu vytvořeného pomocí  WikiSkript. 
Společným cílem je vznik uceleného dokumentu s jednoznačně popsanými metrikami pro hodnocení 
kvality. 

 

Žádost Národní lékařské komory o spolupráci s MEFANETem 

- Jednohlasně odsouhlaseno KR. 

- NLK bude spolupracovat s 2. LF UK (dr. Feberová) tak, že vlastní edukační obsah dodávaný 
z NLK bude publikován na portálu 2. LF UK.     

 

Přílohy 
 Dokumentace k workshopu Elektronické testování 

 Dokumentace k workshopu Portálová platforma MEFANET 

 Přihláška ke kandidatuře na předsedu KR MEFANET (doc. Dušek) 

 

 

 

 

 

 
   

 
  
 


