MEFANET: meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací
sítě lékařských fakult

Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET
16. květen 2011, Faustův dům, 1. LF UK, Praha
Zapsali: M. Komenda, D. Schwarz

Přítomni:
Zástupci sítě MEFANET
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
FBMI ČVUT
Kladno
Hosté:
LF OU
FZV UP

M. Vejražka, Č. Štuka, S. Štípek, T. Nikl
J. Feberová
E. Kvašňák
L. Bolek, P. Míka, A. Zicha
A. Ryška, J. Hanuš
L. Dušek, D. Schwarz, M. Komenda

J. Majerník
K. Soroková, M. Trnka, E. Kubíková
K. Korenčiaková, O. Osina
D. Brechlerová

L. Orzelová, J. Povová
Z. Mikšová

Program jednání


Stručné shrnutí bodů zápisu a vyplynuvších úkolů z posledního jednání KR v listopadu 2010.



Rozšiřování sítě MEFANET o další subjekty



Rozšiřování mapy lékařských disciplín



Příprava 5. ročníku konference



Zapojování zaměstnanců fakultních nemocnic do skupiny uživatelů obsahu sítě MEFANET - rozšíření definice
MEFAPERSON v EDUID.CZ



4-D hodnocení kvality: jaká je realita nasazení, (ne)dostupnost materiálů publikovaných na centrální bráně sítě
MEFANET



Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 "Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a
zdravotnických oborů"



Wikiskripta v roce 2011



moodle.mefanet.cz: stav přípravy společného prostoru pro elektronické kurzy



MEFANET – prezentace a publikace

Úvod
Členové Koordinační rady vzdělávací sítě MEFANET a pozvaní hosté se sešli v prostorách Faustova
domu na Karlově náměstí v Praze. Hostitel prof. S. Štípek přivítal všechny zúčastněné a předal slovo
předsedovi Koordinační rady doc. Duškovi, který celé setkání krátce uvedl. Představeni byli zástupci
dvou fakult, které oficiálně požádali o vstup do sítě MEFANET: Mgr. L. Orzelová a MUDr. J. Povová
z LF OU v Ostravě, Mgr. Z. Mikšová z FZV UP v Olomouci.

Stručné shrnutí bodů zápisu z jednání KR v listopadu 2010
Splněné úkoly
 Školení administrátorů z 1. LF UK, kteří nebyli přítomni na workshopu konference MEFANET, bylo
vyřešeno vytvořením podrobné dokumentace.
 Spolupráce sítě MEFANET a Národní lékařské komory – komunikace a spolupráce probíhá (konktatní
osoba – dr. Feberová z 2. LF UK)
 Model vícerozměrného hodnocení kvality dokončen a implementován v rámci portálové platformy.
 Implementace federativního autentizačního mechanismu na slovenských lékařských fakultách je na
dobré cestě (kontaktní osoba – dr. Majerník)
Částečně splněné úkoly
 Prezentace „nového“ MEFANETu vedení fakult
 Vznik uceleného dokumentu s jednoznačně popsanými metrikami pro hodnocení kvality
 Posílení produkce a recenze kvality přes oborové rady a odborné lékařské společnosti

Rozšiřování sítě MEFANET o další subjekty – hlasování
O vstup do vzdělávací sítě MEFANET oficiálně požádaly LF OU a FZV UP.
 Hlasování o vstupu LF OU – všechny fakulty pro – LF OU se stala dalším členem sítě MEFANET.
 Hlasování o vstupu FZV UP – všechny fakulty pro – FZV UP se stala dalším spolupracujícím členem sítě
MEFANET.
Oficiální žádost akademické instituce Národní referenční centrum o vstup do sítě MEFANET na úrovni
spolupracujícího subjektu – 10 zástupců pro, 1 zástupce se zdržel – Národní referenční centrum se stalo
akademickým spolupracujícím subjektem sítě MEFANET.

Rozšiřování mapy lékařských disciplín – hlasování
LFP UK v Plzni navrhuje přidat obor Tělovýchovné lékařství do centrální mapy lékařských disciplín. Po
krátké diskusi zástupci lékařských fakult hlasovali – 9 zástupců pro, 1 zástupce se zdržel – obor
Tělovýchovné lékařství bude přidán do centrální mapy lékařských disciplín.
ÚKOL:


Po začlenění oboru Tělovýchovné lékařství do mapy disciplín bude rozeslán oficiální dopis
přednostům pracovišť s informací o této významné změně.

2. LF UK navrhuje přejmenování disciplíny Lékařská informatika na Lékařská informatika a vědecké
informace. Po diskusi byl návrh pozměnen na Lékařská informatika a informační věda. Zástupci lékařských
fakult hlasovali – 8 zástupců pro, 1 zástupce se zdržel, 1 zástupce proti – disciplína Lékařská informatika se
přejmenuje na Lékařská informatika a informační věda.

Příprava konference MEFANET 2011
Ustanovil se programový výbor, organizační výbor a finanční zajištění konference (pasivní účastnící hradí
poplatek ve výši 1900 kč), které jsou stejné jako při minulých ročnících konferencí MEFANET. Termín a
místo konání byly odsouhlaseny již na minulém jednání KR – 24.-25. listopadu 2011, Brno – hotel Voroněž.
Jako hlavní téma plenární sekce prvního dne konference byla zvolena oblast virtual human, simulace
a modelovaní pro preklinické obory – kontaktní osobou a organizátorem bude dr. Kofránek. Odpolední
sekce prvního dne budou věnovány oboru pediatrie. Dopolední sekce druhého dne konference se zaměří
na hlavní vývojové subprojekty MEFANETu: Portál, e-publishing, 4D – QA/QC, Web 2, wiki a Moodle
MEFANET. Součástí konference bude také studentská sekce, kde vystoupí zástupci studentů z českých a
slovenských fakult.
Specializované workshopy se budou týkat následujících oblastí:
 Autorské právo – koordinátor dr. Brechlerová (pozvánka zástupcům z řad technických fakult a z řad
studentů).
 Technologické trendy – koordinátor dr. Kvašňák
ÚKOL:


Vytvořit pozvánku na konferenci MEFANET 2011 (IBA LF MU)



Každá fakulta pošle kontakt na zástupce studentů, nejlépe člena oficiálního studentského
spolku, na adresu komenda@iba.muni.cz



Náměty na obsah jednotlivých workshopů můžou zájemci směřovat přímo na koordinátory



Pozvat představitelé lékařských komor s nabídkou organizace přednáškového bloku s ukázkami
vlastní tvorby. Důraz kladen na praktické příklady.

Zapojování zaměstnanců fakultních nemocnic do skupiny uživatelů obsahu
sítě MEFANET - rozšíření definice MEFAPERSON v EDUID.CZ
Dr. Schwarz seznámil KR s autentizačním rámcem eduID.cz. Vzhledem k občasným výpadkům bude
vytvořen mezifakutlní tým, který bude v pravidelných časových intervalech kontrolovat funkcionalitu
eduID.cz – manuální přihlášení ke svémi fakultnímu i k partnerským SP (Service Provider). Každá fakulta
bude mít v tomto týmu jednoho zástupce.
ÚKOL:


Vytvořit mezifakultní kontrolní tým – eduID.cz

Dr. Schwarz a dr. Bolek přednesli návrh na rozšíření definice atributu MEFAPERSON na zaměstnance
fakultních nemocnic. Pilotním prvkem bude fakultní nemocnice Plzeň.

4-D hodnocení kvality: jaká je realita nasazení + (Ne)dostupnost materiálů
publikovaných na centrální bráně sítě MEFANET
Dr. Schwarz a mgr. Komenda detailně představili stav vícerozměrného hodnocení včetně následné vize do
budoucna. Implementace 4-D hodnocení kvality poskytuje uživatelům nástroj, kterým lze kontrolovat a
kasifikovat edukační obsah. Nejprve je ale nutné napříč fakultními portálovými instancemi důkladně projít
a opravit:
 granularitu příspěvků
 vyplnění všech potřebných metadat u příspěvků (název, anotace, autor, …)
 zajistit dostupnost odkazovaných materiálů exportovaných na centrální bránu (uživatelské oprávnění
MEFAPERSON nebo kdokoli na internetu)

Po diskusi vzešel návrh na synchronizaci centrálního registru recenzentů, který by mohli spolecně využívat
garanti napříč fakultami v MEFANETu.

ÚKOL:


Vznikne kontrolní orgán, který bude provádět mentálně aktivní kontrolu nových a změněných
příspěvků v týdenních intervalech – zajistí IBA LF MU



Jednotlivé fakulty zajistí pečlivou kontrolu publikovaného obsahu na centrální bránu a upraví
obsah dle doporučení – termín do 31.10.2011



Vznikne „nástěnka“, kde budou umístěny a popsány nedostupné odkazy a obecně příspěvky,
které neprojdou přes mentálně aktivní kontrolu – zajsití IBA LF MU



Upravi se centrální registr recenzentů tak, aby jej bylo možné synchronizovat se všemi
portálovými platformami.

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 "Rozvoj mezifakultní elektronické
podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů"
Přehledovou zprávu o stavu řešení Rozvojového projektu C 54 "Rozvoj mezifakultní elektronické podpory
výuky lékařských a zdravotnických oborů" podal prof. Štípek a je součástí přílohy zápisu.

Wikiskripta v roce 2011
Přehledovou zprávu o vývoji Wikiskript v roce 2011 představil dr. Vejražka a je rozvněž součástí přílohy
zápisu.

moodle.mefanet.cz: stav přípravy společného prostoru pro elektronické kurzy
Dr. Feberová stručně okomentovala moodle.mefanet jako platformu pro správu a realizaci elearningových kurzů pro síť českých a slovenských lékařských fakult.

MEFANET – prezentace a publikace
Mgr. Komenda uvedl aktivity sítě MEFANET v oblasti PR. Zejména se jednalo o lokální semináře
a publikační činnost. Za olomouckou Lékařskou fakultu UP referoval D. Schwarz. Podrobné informace jsou
součástí přílohy zápisu.

Další
 Nabídka UVT Primo související s možností prohledávat obsah na vzdělávacím portále MEFANET.
V současnosti je zapotřebí zkvalitnit publikovaný obsah, poté je možno se k této nabídce vrátit.

Přílohy:
 doc. Dušek – plnění úkolu z minulého setkání KR, příprava konference MEFANET 2011
 dr. Schwarz – rozšíření definice MEFAPERSON v EDUID.CZ, 4-D hodnocení
 mgr. Komenda – detailní rozbor aplikace 4-D modelu v rámci portálové platformy
 prof. Štípek - Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 "Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky
lékařských a zdravotnických oborů"
 dr. Vejražka – WikiSkripta v roce 2011
 mgr. Komenda – MEFANET: prezentace a publikace

