
MEFANET
červnové jednání Koordinační Rady



Program jednání

1. Stav řešení jednotlivých bodů z minulého zápisu.
2. Projektové možnosti - konzultace s Ing. Evou Šebroňovou z Národního 

informačního centra pro evropský výzkum.
3. Portálová platforma MEFANET: nové vlastnosti a funkce.
4. Konference MEFANET 2014: náměty na workshopy a symposia. (Aktuálně 

se nám sešly tyto náměty: (i) Harmonizace kurikula, (ii) Vážné hry a 
simulace, (iii) Elektronická podpora výuky v akutní medicíně).

5. Časopis MEFANET Journal: distribuce stávajících čísel na fakulty, obsah 
dalších čísel.

6. Elektronické testování: aktivity pracovní skupiny.
7. Elektronické publikování - vydávání e-books.
8. Různé (mefanetIN, eduID.cz)

Hosté:
• doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (studijní prorektor UK)
• MUDr. Milan Prášil, MBA (Odbor strategického rozvoje UK)
• Ing. Eva Šebroňová (NCP pro ICT v H.2020, TC AV)
• Bc. Martin Urx (Oddělení informačního systému, rektorát UK)



… z minulého zápisu

MEFANET a nelékařské zdravotnické vědy 
Dotázat se představitelů NZV, v jakém stavu je kontakt s 2. LF UK (Dr. Feberová)
Další jednání mezi zástupci NZV a 2. LF UK nutná. Byla konstatována potřeba 
opětovného představení sítě MEFANET a jejich benefitů vedení na jednotlivých 
fakultách, ať už formou individuálních schůzek představitelů KR nebo na 
jednáních děkanů a proděkanů lékařských fakult.



… z minulého zápisu

MEFANET a vydávání e-books
Během konference MEFANET 2013 (blok věnovaný nakladatelským politikám) 
byla formulována potřeba navrhnout politiku a postoj vůči Open access (s 
ohledem na to, že stát žádné takové inciativy nevyvíjí, na rozdíl od ostatních 
zemí EU)

Úkol: Navrhnout pod hlavičkou MEFANET oficiální politiku spojenou s Open 
Access. Následně bude možné takto navržený dokument zaslat na příslušné 
vládní orgány (ministerstva). ––– Schwarz a KR MEFANET
--- úkol v řešení

Úkol: Call for repository ––– E. Kvašňák a KR MEFANET
--- úkol v řešení

Úkol: V návaznosti na oficiální politiku vznikne na portálových instancích nová 
sekce E-knihy.
--- separátní bod jednání



… z minulého zápisu

MEFANET Journal

Důraz na pravidelné vydávání, diskuze o citačních databázích apod.

Úkol: oslovit potenciálně novou komunitu autorů dostupných na MedEdWorld –––
Schwarz
--- úkol splněn (01/2014)

Různé

Úkol: Nová záložka na oficiálním webu
www.mefanet.cz , která bude obsahovat ustanovení, dokumenty a doporučení 
schválené KR MEFANET ––– Komenda, Schwarz
--- úkol splněn (05/2014)

http://www.mefanet.cz/


Projekty vzdělávací sítě MEFANET

Realizované - síťové:
MEFANET – komunikační platforma - OPVK 2.4 (10/2009-09/2012) --- Brno
MEFANET – klinické rozhodování – OPVK 2.2 (10/2012-09/2015) --- Brno

Asociované - lokální:
MODIM – modernizace didaktických metod – OPVK (04/2012-03/2015) --- Plzeň
IT-MEDIK – OPVK (01/2011-12/2013) --- Hradec Králové

Aktuálně podané:
CROESUS (Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and 
algorithms) - ERASMUS+ KA2 – Strategic partnership (Brno, Londýn, Košice)

Podané - nefinancované
CHIRON –FP7.ICT – Technology-enhanced learning (Soluň, Brno, Stockholm, …)



Projekty vzdělávací sítě MEFANET

Co dál?
• Společný projekt do H.2020 – nelze
• Společný projekt do OP VVV ???
• Společný projekt do OP Central Europe – spíše ne
• Rozvojové centralizované projekty MŠMT – získat podporu UK, MU, UPOL

• Individuální projekty s vlastními zahraničními partnery do H.2020 – ICT, HEALTH
• Individuální projekty s vlastními zahraničními partnery do Erasmus+
• Příprava společného projektu do OP VVV (aktuálně je programový dokument 

předkládán do meziresortního připomínkového řízení) – program bude řízen přes 
rektoráty => získat podporu UK, MU, UPOL

• Podnět: pravidla pro poskytování dotací a příspěvků VVŠ – str 20, odst. 4



Projekty vzdělávací sítě MEFANET



Portálová platforma:
nové vlastnosti a funkce



Portálová platforma: nové vlastnosti a funkce

Elektronické publikování garantovaného vzdělávacího obsahu
Integrace metadat na centrální bráně (metadata harvesting)

Web-scale discovery system (new-generation catalog)
• Indexace přiložených dokumentů (deep indexing)
• Fazetové vyhledávání (refine your search)



Portálová platforma: „google pro mediky“



Portálová platforma: fazety



Portálová platforma: deep indexing

• Chytré full-textové vyhledávání, včetně multijazykové podpory (skloňování, 
lemmatizace apod.)

• Indexujeme:
• metadata všech portálových instancí
• PDF, DOC, PPT publikované prostřednictvím portálové platformy
• WikiSkripta
• Games.mefanet.cz



Konference MEFANET 2014

Termín 8. ročníku konference
26.-27.11.2014

Symposia a workshopy
1. Elektronická podpora výuky v akutní medicíně

(Petr Štourač, Brno)
2. Harmonizace kurikula 

(Martin Komenda, Brno)
3. Vážné hry a simulace 

(Daniel Schwarz, Brno).

Zahraniční hosté
1. Nabil Zary (Karolinska Institutet)
2. Zástupce ePBLnet



Konference MEFANET 2014

Elektronická podpora výuky v akutní medicíně – předběžný program hlavního bloku
1. Simulace v akutní medicíně - nadstavba či nezbytnost? --- Petr Štourač (Brno)
2. Sociální sítě a alternativní informační zdroje v akutní medicíně --- Michal Pisár (Zlín)
3. Pokročilé pacientské simulátory ve výuce anesteziologie a řešení krizových situací ---

Michael Stern (Praha)
4. Kazuisticky orientovaná výuka prostřednictvím virtuálního pacienta ve výuce magisterských 

i bakalářských směrů na lékařské fakultě --- Hana Harazim (Brno)
5. Pevnost Těchonín aneb simulovaný pacient v mimořádných podmínkách --- Tomáš Březina 

(Olomouc)
6. E-learningové nástroje pro výuku přednemocničních stavů --- Jana Kubalová (Brno)
7. Elektronická podpora výuky anesteziologie a kardiopulmonální resuscitace. Jiří Málek 

(Praha)
8. Virtuální realita v pokročilých simulacích scénářů intenzivní péče --- Pavol Privitzer (Praha)
9. Struktura scénářů pro simulační výuku intenzivní medicíny --- Václav Zvoníček (Brno)
10. Využití profesionálních herců jako standardizovaných pacientů v simulační výuce 

komunikačních dovedností zdravotníků





… continues in the tradition of post-conference, education-oriented summary proceedings 
MEFANET Report 01–05, being published in 2007-2012.

... is intended as the premier vehicle for disseminating information about MEdical FAculties
NETwork, which covers all Czech and Slovak medical faculties.

However ... in the second issue of this journal an article by prof. Nobaturo Ban, the leader 
of the Japanese medical society, appeared.

... the editorial board includes scientists and experts recognized on an international level
(Czech Republic, Slovakia, Greece, Romania, United Kingdom)





Scope of the journal

Manuscripts are invited which deal with the following topics:

• E-health and telemedicine
• E-learning
• Information science
• Innovative teaching methods
• Medical educational informatics and learning analytics
• Modelling and simulation
• Multimedia
• Social media pedagogy
• Evidence-based medicine in education



Peer Review Process

Each article corresponding to journal’s focus will undergo a review process. The review 
process is double-blinded; the author does not know the reviewers and vice versa. Each 
article is reviewed by at least by two reviewers nominated by the editorial board.

The Mefanet J accepts following types of articles:

• Reviewed: original article, review
• Not reviewed: comment, editorial, tutorial





MEFANET Journal, ISSN 1805-9163 (print)
MEFANET Journal, ISSN 1805-9171 (online)



http://mj.mefanet.cz



TEN ADVANTAGES of publishing in Mefanet J:

1. Open-access policy provides a wider chance for citation impact. Several papers 
published previously in the MEFANET Report edition were cited in journals with IF.

2. We do not charge any fees for the submitted manuscript.
3. We do not charge any fees for published, printed article.
4. We do not charge any fees for the color or pages over the recommended limit.
5. Electronic reprints (PDF ) of the published articles are free of charge.
6. Three copies of the printed journal issue are sent free of charge to the authors of the

published articles.
7. All sent manuscripts are subject to peer review process. The journal is expected to 

appear in SCUPUS soon. Thus, the published articles may be back-reported into RIV.
8. Quick publishing : on-line within 1 week after acceptance; printed form: within 6 

weeks after acceptance of the manuscript.
9. The scope of the journal allows you to publish and disseminate the results of teaching 

experience or new approaches and methodology for teaching in medical and health 
care disciplines - which is at least unusual in the Central European region.

10. Interdisciplinary nature of the journal ensures a wide range of authors and readers 
with their background in various medical, healthcare or technical fields.



MEFANET Journal

Aktuálně připravované číslo: nr.1, vol.2

E-learning course: Basis of Harvest and Preservation of Tissues – design and initial 
experience --- Pavel Měřička et al. (LF HK)

Data security management on storage devices in real time --- Marian Švida et al. (LF UPJŠ)

Physiology in Modelica --- Marek Matěják et al. (1.LF UK)

MEFANET 2013: the circle of life --- Jakub Gregor et al. (IBA MU)

A qualitative Evaluation of University of Cape Town Medical Students' feedback of the 
Objective Structured Clinical examination --- Nazlie Beckett et al. (JAR)



Elektronické testování: aktivity pracovní skupiny.



Vydávání e-books (Wooky, Kindle, i-PAD apod.)

Navržený postup

1) Získat přednášku nebo workshop vedený Doc. Ing. Františkem Podzimkem CSc. a případně 
ředitelkou nakladatelství při LF UPOL.

2) Poučit se z pilotního případu spolupráce s vydavatelstvím Grada a.s. 
(titul: Periemetrie, LF MU)



Různé

MEFANETin 06/2014
• Sběr podkladů pro „výstavní skříň pedagogických děl“ 

(dosud pouze Brno, Olomouc, Košice, Plzeň)

Federace identit EduID.cz – řešení pro slovenské fakulty
• D. Schwarz svolává PRACOVNÍ schůzku ICT odborníků ze slovenských  lékařských fakult do 

Brna, kde bude na místě nakonfigurován a spuštěn v ICT infrastruktuře IBA MU 
poskytovatel identit pro slovenské lékařské fakulty  - pouze pro služby v síti MEFANET. Není 
nutná součinnost SANET. Technické řešení navrženo a projednáno se zástupci CESNET.

MEFANET Journal
• Rozšíření editorial boardu o zahraniční experty: P. Bamidis, T. Poulton, R. Iliescu
• Distribuce výtisků nr.1-vol.1 a nr.2-vol.1  na fakulty



Různé - eduGAIN


