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Přítomni:


Viz příloha – Prezenční listina

Program jednání
1.

Stav řešení jednotlivých bodů z minulého zápisu

2.

Zhodnocení konference MEFANET 2014

3.

Různé (mefanetIN, eduID.cz)

4.

Volba předsedy KR MEFANET

Důležité výstupy z jednání
1.

Stav řešení jednotlivých bodů z minulého zápisu.
i.

Problematika open access je v řešení.
 Úkol: Tato problematika bude dále řešena ve spolupráci širšího okruhu zástupců
KR MEFANET – KR MEFANET

ii.

Prezentace sítě MEFANET napříč fakultami
 Zástupci slovenských fakult projevili zájem o prezentaci aktivit sítě MEFANET.


iii.

Splněno: D. Schwarz se aktivně zúčastnil zasedání předních představitelů
lékařských fakult a představit síť MEFANET a možnosti spolupráce.

Projektové možnosti
 V rámci aktivit na jednotlivých fakultách je doporučeno sledovat vývoj v oblasti
OP VVV, případně další alternativní projektové výzvy
 Příprava globálních témat pod hlavičkou sítě MEFANET, která by následně
zainteresované fakulty mohly společně zastřešit.

iv.

Představení nového designu centrální brány MEFANET
 Splněno

v.

Elektronické testování: aktivity pracovní skupiny
 Zástupci pracovní skupiny představili vývoj a novinky v oblasti testování (jedná
z jednu z vhodných oblastí pro navazující společnou projektovou spolupráci)

vi.

Federace identit EduID.cz – řešení pro slovenské fakulty: Workshop
 V létě 2014 proběhl v Brně InstallFest, kde se setkali na intenzivním pracovním
setkání zástupci slovenských fakult zapojených do MEFANETu, zástupci CESNET
a IBA MU s cílem globálního nastavení jednotného autentizačního rámce pro
jednotlivé instance portálu. Nyní zbývá dořešit závěrečné kroky pro zprovoznění
robustního mechanismu pro ověření identity uživatelů.

2.

3.

Zhodnocení konference MEFANET 2014
i.

Průběh konference bez zásadních připomínek a návrhů směrem do budoucna.

ii.

Rok 2015 bude ve znamení omezení finančních zdrojů na konferenci. Je možné, že dojde
ke změně konceptu akce včetně zredukování na jednodenní konferenci s pre-workshopem.

Volba předsedy Koordinační rady MEFANET
i.

Za přítomnosti zástupců za jednotlivé fakulty zapojené do sítě MEFANET proběhlo
hlasování, kde byl jednohlasně zvolen ing. D. Schwarz, Ph.D. jako nový předseda
KR MEFANET.

ii.

Doc. L. Dušek, Ph.D. byl zástupci fakult oficiálně zvolen jako čestný předseda sítě MEFANET.

