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      KR NZV - souhrn 

• Ustanovení Koordinační rady NZV 

– Únor 2012 

 

• Oficiálně odhlasováno přijetí NZV do sítě 
MEFANET 

– Duben 2012, jednání KR MEFANET v Praze 

– Dohoda o spolupráci bude podepsána na 
konferenci MEFANET 2012 v Brně 

 

 

 

oficiální oborově funkční odborná rada  



      KR NZV - úkoly 

• Jmenování odborných garantů jednotlivých 
oblastí (oborů, specializací) týkajících se 
zdravotnických věd a ošetřovatelství  

 

• Rozšíření o zástupce technických oborů 

– Doc. D. Jarošová, Ph.D. osloví Mgr. Závackou s 
nabídkou členství v KR NZV 

 

 

 



      IBA MU - úkoly 

• Přejmenování lékařské disciplíny 
 Zdravotní péče a Ošetřovatelství  

   na  

 Zdravotnické nelékařské vědy 

 

• Jarní MEFANETin s podtitulem Nelékařské 
zdravotnické obory a MEFANET  

 

• Založení nové sekce pro NZV na webu 

 



      Další úkoly 

• doc. J. Marečková, Ph.D.  osloví dopisem proděkany 
příslušných fakult realizujících vzdělávání v nelékařských 
zdravotnických oborech kde je bude  informovat o vzniku KR 
NZV  a požádá je o návrh odborníka pro obor vzdělání 
realizovaný na příslušné fakultě. 

 

• doc. J. Marečková, Ph.D. osloví příslušné vysokoškolské 
vzdělávací instituce realizující zdravotnické nelékařské obory 
studia s žádostí o dodání seznamů již vytvořených 
elektronických studijních textů. Žádost bude obsahovat 
zdůvodnění a nabídku spolupráce s KR NZV a vzdělávacího 
portálu MEFANET. 

 

 

 



Edukační obsah – rozvoj a garance 

1. Detailní obsahový audit dostupného obsahu 
na portálu MEFANET 

 

2. Určení strategie z pohledu generování 
nového obsahu dle potřeb NZV  

 

3. Změna mapy lékařských disciplín, případně 
vytvoření zcela nové mapy 

hotovo 

k diskusi dnes 

výhledově 



      Výsledky auditu – fáze I. 

Přehledová kontrola příspěvků – doc. M. Kyasová 

– Centrální brána 

– Doporučení vhodných příspěvků do sekce NZV 

– Více: dokument Fáze I. 

 

../../audit/audit-faze1.pdf


      Výsledky auditu – fáze II. 

Obsahová kontrola sekce NZV – doc. D. Jarošová 

– Centrální brána + Sandbox 

– Detailní rozbor sekce NZV 

– Více: dokument Fáze II. 

 

../../audit/audit-faze2.pdf


Kam a jak dále… 

• Pojmenování klíčových oblastí, které nedisponují 
dostatečnou elektronickou podporou  

 

• Určení strategie zdravotnických oborů a plán plnění 
obsahu dle potřeb oborů  

 

• Vytipování / určení autorů a garantů potřebných děl  

 

• Iniciování samotné tvorby 

 

• Portálové instance? 

 



Konference MEFANET 2012 

• 6. ročník konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní 
účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce 
lékařských oborů 
– 27. – 28. listopadu 2012, Brno 

 

• VIP blok věnovaný výuce zdravotnických oborů 
– Garance: KR NZV ? 

– Délka bloku: 

– Anotace bloku:  

– Program: 

 

 



Ostatní 

• Změna obsazení postu předsedkyně KR NZV 

 


