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Tímto dokumentem se přihlašuji ke kandidatuře na předsedu koordinační rady MEFANET na
období 2011 – 2013. Jelikož jsem tuto funkci zastával v uplynulém období, a jsem tedy
volitelům známý, shrnul jsem své vize pouze do stručných bodů uvedených níže. Úvodem
vyjadřuji své obecné přesvědčení, že předseda KR musí síť MEFANET především stmelovat
zevnitř a propagovat navenek. Vyžaduje to respekt k diskuzi a k podnětům všech
rovnocenných členů sítě a podporu všem sub-projektům a aktivitám, které v MEFANETu
vznikají – neboť to je to nejcennější, co celý projekt posunuje kupředu. Samozřejmostí bude
také po roce 2012 snaha o zajištění systémového financování sítě.
Projekt MEFANET by v období 2011 – 2013 podle mého měl zejména
- udržet stavající podobu ryze akademického, „volného“, sdružení
- podporovat svodobnou akademickou produkci jakýchkoli e-learningových materiálů
- podporovat stávající různorodost tvorby, neboť v ní je i záruka rostoucího počtu uživatelů
- v rámci možností navazovat akademickou spolupráci s dalšími partnery, z ČR i zahraničí
Jako zásadní pro další vývoj MEFANETu vidím zejména nezbytné posílení garance kvality
obsahu portálu MEFANET, a to s využitím standardního modelu odborných recenzních řízení.
V této oblasti je dle mého mínění zejména nutné:
- dosáhnout jasně popsaného hodnocení kvality jednotlivých děl na všech fakultách
zapojených v MEFANET
- dosáhnout uznání elektronických pedagogických děl na všech fakultách zapojených v
MEFANET
- posílit model hodnocení materiálů na centrální bráně a zavést „certifikaci kvality“
uznanou vedením všech zapojených fakult
- posílit spolupráci s odbornými radami jednotlivých oborů
- přivést MEFANET ke spolupráci s výbory odborných lékařských společností
Naopak jsem přesvědčen, že MEFANET nesmí
- být „uzavřenou komunitou akademiků“, je nutné sledovat vývoj v jiných oblastech a
zapojovat se do něj
- preferovat kvantitu na úkor kvality; raději méně produktů, ale kvalitních, kvalitně
schválených a garantovaných

