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Přítomni:  

 Viz příloha – Prezenční listina 

 

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 

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) 

 



 

Důležité výstupy z jednání 

 

1. Stav řešení jednotlivých bodů z minulého zápisu. 

i. Problematika open access je v řešení. 

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

Úkol: Call for repository – E. Kvašňák a KR MEFANET – prověřeny výzvy, v úkolu se dále 
nepokračuje. 

ii. Ostatní úkoly splněny. 

iii. Prezentace sítě MEFANET napříč fakultami 

i. Zástupci LF UPJŠ nabídli možnost prosadit prezentaci aktivit sítě MEFANET na 
setkání děkanů lékařských fakult (předběžný termín: 3. – 4. října 2014, Štrbské 
pleso).  

Úkol: Zástupcúm LF UPJS zaslat abstrakt a dále komunikovat – L. Dušek, D. 
Schwarz  

2. Projektové možnosti 

i. Ing. E. Šebroňová z Národního informačního centra pro evropský výzkum představila 
možnosti projektových výzev a nabídla spolupráci. 

ii. Horizon 2020: více informací na www.h2020.cz 

iii. Podávání projektů do H.2020: každá škola/fakulta samostatně s využitím svých 
zahraničních partnerů. MEFANET možno využít jako brand, prokázanou spolupráci, jako 
cílovou skupinu apod. 

iv. Podávání projektů do OP VVV: Úkol: Formulace společných zastřešujících témat za 
akademické instituce – L. Bolek, L. Dušek, KR MEFANET  

3. Portálová platforma MEFANET: nové vlastnosti a funkce 

i. Centrální brána MEFANET byla v rámci kontinuálního vývoje přebudována na web-scale 
discovery systém. Klíčové jsou následující funkcionality:  

i. Indexace přiložených dokumentů (deep indexing) 

ii. Fazetové vyhledávání (refine your search) 

ii. Odkaz na testovací verzi nové centrální brány je http://portal.mefanet.cz/new/. 
V současné chvíli jsou zaindexovány Wikiskripta, Serious games, portál LF MU, portál 
3. LF UK. 

Úkol: V případě zájmu připomínkovat novou podobu centrální brány - KR MEFANET 

4. Konference MEFANET 2014: náměty na workshopy a symposia 

i. Termín: 26. - 27. listopadu 2014, Brno 

ii. Symposia a workshopy 

i. Elektronická podpora výuky v akutní medicíně (P. Štourač, Brno) 

ii. Harmonizace kurikula (M. Komenda, Brno) 

iii. Vážné hry a simulace (D. Schwarz, Brno) 

Úkol: V případě zájmu zaslat náměty na další symposia, workshopy - KR MEFANET 

Úkol: V případě zájmu zaslat náměty na zvané hosty do bloku Elektronická podpora 
výuky v akutní medicíně (možné kontakty z LFP UK a z LF UPJŠ) - KR MEFANET 

iii. Partner konference 

Úkol: Oslovení společností z komerčního sektoru s cílem získat generálního partnera 
nejen pro tento ročník, ale i do budoucna. KR MEFANET 
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5. Časopis MEFANET Journal: distribuce stávajících čísel na fakulty, obsah dalších čísel 

i. Opakovaná výzva s propagací nové CFP na fakultách 

ii. Více informací na adrese http://mj.mefanet.cz/  

6. Elektronické testování: aktivity pracovní skupiny 

i. Prezentace aktivit pracovní skupiny MEFANET pro oblast testování 

ii. Zájem LF UPJŠ o platformu pro realizaci testové agendy 

Úkol: Zaslat zástupcům LF UPJŠ tištěnou knihu o testování – M. Komenda 

Úkol: Zprostředkovat know-how v oblasti systému Rogo, který je možné použít pro 
elektronické testování – Č. Štuka 

Úkol: V případě zájmu realizovat workshop na téma příprava testů – Pracovní skupina 

7. Elektronické publikování - vydávání e-books 

i. Dále v řešení. Podrobněji bude řešeno na konferenci MEFANET 2014. 

8. Různé (mefanetIN, eduID.cz) 

i. mefanetIN 2014-06: Sběr podkladů pro „výstavní skříň pedagogických děl“ – 
odsouhlaseno 

ii. Federace identit EduID.cz – řešení pro slovenské fakulty 

i. Pracovní schůzka 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. 

Úkol: Připravit workshop – D. Schwarz, M. Komenda 

iii. Nabídka využití autentizace prostřednictvím technologie Shibboleth ve fakultních 
nemocnicích. V Plzni plně funkční, v blízké době se připojí brněnské fakultní nemocnice. 

iv. KR schválila asociaci MEFANETu z aktivitami projektu CHAIN-REDS. Podmínkou je nabídka 
služeb MEFANETu do nadnárodní sítě eduGAIN. KR schválila tuto formu služeb: portálová 
platforma MEFANET bude poskytovat anglcky psaný výukový obsah do sítě eduGAIN u 
těch děl, kde autoři určili jako cílovou skupinu MEFAPERSON. 

v. Vyhlášení volby nového předsedy Koordinační rady MEFANET 

i. Volba proběhne v rámci zasedání KR MEFANET na listopadové konferenci v Brně. 
Nominace je možné zasílat na adresu mefanet@iba.muni.cz.  
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