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ZÁPIS KR MEFANET 11/2010

ČSK - návrh memoranda o spolupráci
- Návrh: obecně řešit vztah s LK pozváním na konferenci 

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

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.

• Dotaz - rozeběhla se spolupráce ?



ZÁPIS KR MEFANET 11/2010

Model hodnocení kvality obsahu portálu a produkce 
MEFANET vůbec

-11 / 2010 – model představen a diskutován
-05/2011 – naprogramován a implementován 

Zbývá: model využívat 
/vstup M. Komenda + D. Schwarz/



ZÁPIS KR MEFANET 11/2010

Úkoly dosud splněné jen částečně

1. Prezentace „nového“ MEFANET vedení fakult
-> zavedený a implementovaný systém kontroly kvality
-> tři vývojové subprojekty: portál, wiki, MOODLE MEFANET
-> vyřešené publikace e-kurzů 

2.   E-learningové kurzy v MEFANET + Wiki : indikátory kvality a 
kritéria hodnocení: „Společným cílem je vznik uceleného 
dokumentu s jednoznačně popsanými metrikami pro 
hodnocení kvality.“ 

3.   Posílit produkci a recenzi kvality přes oborové rady a odborné 
lékařské společnosti 



ZMĚNA MAPY OBORŮ

Návrh LF Plzeň 
-> přidat obor Tělovýchovné lékařství



Návrh nových členů sítě MEFANET 

1) Lékařská fakulta OU v Ostravě                   
- Mgr. Orzelová, MUDr. Povová

2) Zdrav. fakulta v Olomouci                          
– Mgr. Mikšíková

Návrh – žádost o spolupráci s MEFANET:
Národní referenční centrum 
www.nrc.cz

http://www.nrc.cz/�
http://www.nrc.cz/�


KONFERENCE MEFANET 2012

Programový výbor 
- jako minulé ročníky, tj. představitelé KR MEFANET 
+ představitelé pozvaných oborů 

Organizační výbor
- stejný jako v uplynulých ročnících 
- v čele ing. D. Schwarz, Ph.D. 

Finanční zajištění
- stejný jako v uplynulých ročnících
- záloha: grant IBA MU - onko



KONFERENCE MEFANET 2012

Termín a místo 
- 24-25 listopad 2011, Brno – hotel Voroněž

Časový plán konference
- stejný jako v uplynulých ročnících
1) Den 1 - plenární sekce, specializovaná sekce
2) Den 2 – dopolední tematické sekce
3) Specializované workshopy
4) Závěr: veřejné jednání KR MEFANET   



KONFERENCE MEFANET 2012

Den 1 - dopoledne
- Úvod 
- Plenární sekce – zahraniční hosté

-> představení MEFANET … bude-li čas a potřeba
-> e-learning a modely/simulace – Dr. Kofránek
-> m-learning, jiné, …. diskuze ? 

Den 1 - odpoledne
- Speciální téma, zvaná odborná společnost
- Návrh: pediatrické obory 
- Jiný ? – diskuze 



KONFERENCE MEFANET 2012

Den 2 – dopoledne: návrh – sekce/bloky věnované 
třem hlavním vývojovým subprojektům MEFANET
- Portál, e-publishing, 4D – QA/QC

-> obsah, zázemí, kontrola kvality – výsledky
-> výukové portály, interaktivní algoritmy

- Web 2, wiki
-> nová podoba projektu, QA/QC
-> vystoupení učitelů – uživatelů wiki
-> 2 produkty wiki – autorizovaná díla

- Moodle MEFANET
-> autorizovaný e-learning, obsah, kvalita



KONFERENCE MEFANET 2012

Den X – návrhy k diskuzi 
- Pozvat představitele lékařských komor ?

-> k účasti ? 
-> k vystoupení ?
-> udělat jeden blok s ukázkami tvorby ?

Den X – návrhy k diskuzi 
- Specializované workshopy ? Kurzy ? 
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