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Program jednání 
1. Programové zaměření JUBILEJNÍHO 10. ROČNÍKU konference MEFANET a organizační aspekty 
2. Novinky a provoz portálové platformy MEFANET 
3. Reporty o stavech projektů fakult 
4. Společné projektové záměry 
5. Publikační management 
6. Různé 



 

Důležité výstupy z jednání 
 

1. Programové zaměření JUBILEJNÍHO 10. ROČNÍKU konference MEFANET a organizační aspekty 
i. Koncept konference MEFANET 2016 zůstavá stejný jako v loňském roce 

ii. Programové zaměření konference: Radiologie (odborný garanti: prof. Válek, prof. Daneš) 
iii. Návrh workshopů 

• Analýza testů (garance 1. LF UK) 
• Mapováni kurikula (garance LF MU)  
• Pregraduální vzdělávání sester (garance LF Martin) - návrh na přesun do druhého 

dne konference jako speciální blok přednášek 
iv. Tým pro hodnocení abstrakt 

• Schwarz D., Komenda M., Majerník J., Štípek S. 
2. Novinky a provoz portálové platformy MEFANET 

i. Zprovozněny 3 nové instance (plnění obsahem probíhá) 
ii. Slovenské fakulty: jednotná autentizace – v současné době stojí na formálních 

záležitostech, technicky vše připraveno 
iii. Zpráva o centrální autentizaci na 1. LF UK (snaha o jednotné řešení v rámci celé fakulty) 

3. Reporty o stavech projektů fakult 
i. Představeny projekty s aktivní účastí zástupců sítě MEFANET 

• ModeHED, MEDCIN, CROESUS 
4. Společné projektové záměry 

i. Report z podání projektové žádosti MŠMT CRP 12+ 
 

5. Publikační management 
i. Na fakulty distribuován nový MEFANETin 

ii. Představen aktuální stav periodika MJ (vol.4, nr.1) 

Úkoly a doporučení z jednání 
Úkoly 

• VŠECHNY FAKULTY: zajištění a garance zpětné vazby účastníků v rámci konference MEFANET 
2016  

• VŠECHNY FAKULTY: oslovení/doporučení potenciálních sponzorů na konferenci 
• LF MU: vytvořit druhé oznámení (bez programového výboru + odborné zaměření konference - 

Radiologie)  
• VŠECHNY FAKULTY: propagace konference na fakultách (rozeslat 2. oznámení s názvy 

workshopů) přes fakutlní komunikační kanály – k dispozici je tisková zpráva z konference (MJ - 
v českém i anglickém jazyce) 

• LF MU a 1. LF UK: Oslovit odborné garanty sekce Radiologie 
• LF MU: Ve spolupráci s dr. Mikšovou, prof. Žiakovou domluvit programový blok NZV (viz 

navrhovaný workshop) 
• VŠECHNY FAKULTY: výstavka děl v následujícím MEFANETinu – doporučení vybranách 

příspěvků za rok 2015 a 2016 
• LF MU: implementace automatické kontroly nefunkčních odkazů 
• LF MU: anglická verze BackOffice (modul Redakce) 
• LF MU: oslovit a pozvat veterinární fakulty na konferenci MEFANET 2016 

 
Doporučení 

• Podávat projekty z evropských dotačních programů (např. Erasmus+) 
• Zasílat aktuality a nové zprávy pro MEFANETin  
• MJ: call for papers 


