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Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET
28. listopadu 2017, Brno, hotel Continental
M. Komenda, D. Schwarz

Program jednání











Revize bodů ze zápisu červnové schůzky
Portálová platforma MEFANET
o zpráva o rozvoji, údržbě a uživatelském testování
Časopis MEFANET Journal
o zpráva o dokončeném 5. ročníku časopisu, diskuze o plnění a parametrech závazku
redakční rady o zajišťování článků do časopisu
Konference MEFANET
o zpráva o organizaci 11. ročníku, diskuze o tématech MEFANET 2018
Volební rok 2018
o diskuze o termínu, způsobu a průběhu volby příštího předsedy KR MEFANET
Projednání přihlášky pardubické FZS UPCE
o formální akt přihlášky byl učiněn, zástupci fakulty budou na jednání přítomni
a představí se, očekává se výsledek hlasování
Koordinační rada NZV MEFANET
o diskuze o novém nastavení spolupráce
Různé

Důležité výstupy z jednání
Probrání bodů z posledních jednání
-

Publikace děl na centrální bráně za poslední roky (2016, 2017)
o Úkol: Poslat výčet těchto děl s anotacemi a informací o recenzním řízení.

Portálová platforma: Uživatelské testování
-

Byl představen koncept nového vizuálního stylu a nové webové prezentace výstupů sítě
MEFANET včetně návrhu modelu uživatelského testování
o ÚKOL: Sestavit dva režimy testování (stará verze, nová verze) a poslat odkaz na
uživatelské testování včetně průvodního scénáře.

MEFANETin
-

ÚKOL: Výzva pro všechny fakulty se zasláním zajímavostí za rok 2017.

MEFANET Journal
-

ÚKOL: Každý člen redakční rady nově zajistí jeden článek ročně do časopisu.

Konference MEFANET 2018
-

Odsouhlasena změna v konceptu konference – ukončení Topical session a nově bude
zaveden federativní model spolupráce s dalšími odbornými akcemi.

Volba předsedy KR MEFANET
- Termín volby v květnu/červnu 2018
- Přihlášky do 30. dubna 2018 na volední komisi: doc. Majerník (jaroslav.majernik@upjs.sk),
Dr. Komenda (komenda@iba.muni.cz)

Projednání přihlášky pardubické FZS UPCE
-

FZS UPCE jednohlasně přijata mezi členy sítě MEFANET
Zastupci FZS UPCE:
o Mgr. Jan Pospíchal - jan.pospichal@upce.cz
o Mgr. Vít Bednář, Ph.D. - vit.blanar@upce.cz

Nastavení spolupráce s NZV MEFANET
-

Odsouhlasen nový koncept spolupráce KR MEFANET a KR NZV MEFANET
Koordinace NZV MEFANET byl pověřen dr. Lukáš Bolek
Za LF MU byla do NZV MEFANET jmenována doc. Andrea Pokorná

