MEFANET
meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě
lékařských fakult
Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET
28. listopad 2012, hotel International, Brno
Zapsali: M. Komenda, L. Dušek

Přítomni:
• Viz. příloha – Prezenční listina

Program jednání
1.

Zhodnocení průběhu konference MEFANET 2012

2.

Shrnutí předchozího zápisu (2012/04/04)

3.

Příprava konference MEFANET 2013

4.

Spolupráce nelékařských zdravotnických věd a MEFANETu

5.

Politika "open access"

6.

Stanovaní pravidel pro jednání jménem sítě MEFANET

7.

Vzdělávací síť MEFANET a fakultní nemocnice

8.

Problematika distribuce elektronických knih (L. Bolek)

9.

Návrh na systém sdílení testových otázek

10. Spolupráce s CESNETem
11. Podpora kasuistik
12. Volba nového předsedy KR MEFANET
13. MEFANET report 5
14. Různé

1) Zhodnocení průběhu konference MEFANET 2012
• Spokojenost s průběhem, organizací, programem i místem konference.
2) Shrnutí předchozího zápisu (2012/04/04)
•
•

•

•

•
•

•
•

Vytvořit na webu www.mefanet.cz sekci věnovanou NZV, kde budou k dispozici podklady z
jednání KR NZV a další potřebná dokumentace. SPLŇENO
Zástupci z 1. LF UK osloví autora z oblasti neurologie prof. Růžičku (případně více jiných
autorů, významných expertů) s nabídkou publikovat vzniklé ucelené dílo v prostředí
WikiSkript na portálu MEFANET.
o Prozatím zůstává jako úkol.
Oslovit žadatele o granty FRVŠ na jednotlivých fakultách s nabídkou možnosti publikovat
výstupy z grantů na portálu MEFANET.
o Řešeno na 1. LF UK – M. Vejražka: v roli oponenta FRVŠ, doporučoval sdílení,
publikaci prostřednictvím MEFANETu, na LF MU – L. Dušek: oslovení proběhlo,
reakce neodpovídá očekávání, propagace bude pokračovat na dalších akcích
LF UPOL - J. Potomková: po ukončení FRVŠ projektů budou výsledná díla dostupná
na MEFANETu
LF MU (M. Komenda, L. Šnajdrová) dořeší a dokončí příspěvky na portálu MEFANET, které
mají drobné nedostatky především v podobě chybějících metadat. Tato díla budou následně
přesunuta do sekcí portálu jako řádně publikovaná. SPLŇENO
Přejmenovat Eduport na Sandbox SPLŇENO
Ediční rada MEFANET report („MEFANET Report Journal“ )
o Kontaktovat jednotlivé členy navrženého editoria s žádostí o finální potvrzení.
SPLŇENO
o MR 05 vydán Facta Medica, zájem o pokračování spolupráce.
(poděkování dr. Schwarzovi a mgr. Komendovi za tuto aktivitu a za publikační
přínos k rozvoji sítě MEFANET)
o Obsah následujícího čísla vyjde se z konference 2012, cílem je posun v oblasti
kvality obsahu, nejprve ale je třeba docílit stavu, kdy autoři přednášek budou sami
zasílat příspěvky. Nejbližší cíl: recenzované periodikum ČR, indexování v PubMed.
NZV: Dodat 1-2 odborníky z oblasti nelékařských zdravotnických věd (Health Care Sciences),
kteří by mohli být v editorském týmu. SPLŇENO (viz. zápis jednání KR NZV)
Do programu konference začlenit setkání pracovní skupiny pro správu a vývoj portálové
platformy. SPLŇENO (ale nedostatečný zájem ze strany pracovníků)

3) Příprava konference MEFANET 2013
• Konání konference odsouhlaseno na stejném místě v roce 2013
• Odsouhlasen Institut biostatistiky a analýz MU jako hlavní organizátor
4) Spolupráce nelékařských zdravotnických věd a MEFANETu
• Krátký souhrn dosavadních aktivit – předsedkyně KR NZV doc. Jarošová – seznámení
s aktivitami výsledky jednání KR NZV
o Dr. Feberová: návrh na podporu většího zapojení 2. LF UK, která zatím
neodpověděla na aktivity KR NZV
• Podepsání dodatku ke smlouvě v podobě dohody o spolupráci s NZV
o Smlouva bude dodána NZV k podpisu do 2 týdnů po dokončení
o Smlouva je přiložena k tomuto zápisu
5) Politika "open access"
• vytvoří síť MEFANET doporučení zapojeným vysokým školám?

•

M. Vejražka: návrh na přistoupení k Berlínské deklaraci (prohlášení o přistoupení k open
access). Lze se na to odvolávat v projektech apod. V ČR přistoupily zatím MU, GAČR, VŠE a
několik dalších. MEFANET by mohl vydat doporučení svým VŠ, aby přistoupily k BD.
o Závěr: je na každé fakultě, jakou cestou bude dále propagovat. Členové KR
MEFANET mohou tlumočit vedení fakult / univerzit doporučení přijmout tuto
politiku.

6) Stanovaní pravidel pro jednání jménem sítě MEFANET
• Pravidla pro jednání jménem MEFANETu jsou již dána smlouvou podepsanou děkany
• Jménem sítě jednají pouze zástupci fakult v KR. Jmenovaní zástupci KR NZV musí své jednání
vždy oznámit KR MEFANET. Jednání o projektech a grantech musí být schváleno KR.
7) Vzdělávací síť MEFANET a fakultní nemocnice
• Přístup fakultních nemocnic k obsahu portálu MEFANET přes technologii Shibboleth
• poděkování dr. Bolkovi z Plzně a jeho týmu za přispění k rozvoji MEFANETu
o Dále se bude referovat na dalším jednání KR MEFANET
8) Problematika distribuce elektronických knih (L. Bolek)
• L. Bolek: Návrh publikovat elektronické knihy na poli MEFANETu, do roka stanovit podmínky,
ceny apod. Oslovit elektronická nakladatelství s podpisy děkanů sítě.
• S e-publishingem přichází otázka financí (náklady i honoráře), jak se k tomu MEFANET
postaví? Otázka univerzitních nakladatelství? Prozatím zůstává otevřeno.
• Závěr (úkol): lépe rozpracovat všechny aspekty tohoto návrhu a projednat na příští KR
MEFANET
9) Návrh na systém sdílení testových otázek
• Č. Štuka: představení tří mezinárodních konsorcií pro sdílení kalibrovaných testových otázek,
správa 30-50 000 testových otázek (GB, GER, Asia). Návrh na inspiraci tímto přístupem pro síť
MEFANET: „to nejlepší“, co se zde nabízí.
• Tato aktivita byla podpořena
• Závěr / úkol: Dr. Štuka bude s kolegy z 1. LF UK pokračovat v tomto vývoji a výsledky
zpřístupní v síti MEFANET
10) Spolupráce s CESNETem
• D. Schwarz: Možnost videokonferencí na platformě CESNETu. Na konferenci 2013 3D přenos
operace.
• J. Majerník: prosba o technický popis řešení od CESNETu pro slovenské kolegy.
11) Podpora kasuistik
• Výhledově bude v rámci vývoje portálové platformy zaměřena pozornost na kasuistiky
• Založeno na existujících řešeních: Kasuistiky na LF Uk v Hradci Králové, interaktivní algoritmy
na LF MU a platforma OpenLabyrinth
12) Volba nového předsedy KR MEFANET
• Předseda koordinační rady MEFANET byl volen na období 2012 – 2014. Volba proběhla
jednohlasně v poměru 11-0, novým předsedou koordinační rady MEFANET byl zvolen doc.
RNDr. L. Dušek, Ph.D.
• Zvolený předseda KR připraví návrh inovací do programových aktivit sítě MEFANET,
k projednání na příští KR
i. V prohlášení před volbou doc. Dušek zdůraznil následující principy, které v dalším
období chce posilovat:Princip sjednocující spolupráce (netříštit aktivity, maximálně
spolupracovat a dotahovat navržené projekty spojující členy sítě MEFANET)

ii. Kontrola kvality obsahu portálu MEFANETa tlak na generování autorizovaných
pedagogických děl a pomůcek ze všech existujících platforem (LMS, Wiki, ….. epublishing obecně)
13) MEFANET report 5
• Distribuce vydání MEFANET report 05 zástupcům jednotlivých fakult (každá fakulta 25 ks)
14) Různé
•
•
•
•

Poděkování dr. Majerníkovi za publikační aktivitu a propagaci MEFANETu.
Poděkování dr. Feberové za vývoj, publikaci a další rozvoj systému pro kontrolu kvality LMS
kurzů
L. Dušek získal mandát KR k poskytnutí několika interview pro česká média o MEFANETu
jménem předsedy KR. Nabídka podpory slovenským členům v podobných aktivitách.
Dr. Feberová – budou dodány standardy pro hodnocení e-kurzů ve vzdělávací síti MEFANET.

