
 

Zápis z jednání Koordinační rady NZV 
 

6. září 2012, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 
 

Zapsal: M. Komenda 

Přítomni:  
 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. MPH. (Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita) 

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. ( Lékařská fakulta, Ostravská univerzita ) 

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého) 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita) 
Mgr. Martin Komenda (IBA LF MU) 

Souhrn dosavadních aktivit 
Mgr. Komenda shrnul dosavadní činnost KR NZV a informoval a výsledku hlasování o přijetí zástupců 
NZV do vzdělávací sítě MEFANET na setkání KR MEFANET v dubnu 2012 v Praze. 
ÚKOL – IBA MU: Připravit dohodu o spolupráci ve formě dodatku, která bude podepsána na 
konferenci MEFANET 2012.  

Kontrola splněných úkolů z předchozího jednání KR NZV 
• Jmenování odborných garantů jednotlivých sekcí – přesunuto na jednání KR NZV v listopadu 

v Brně 
• Rozšíření o zástupce technických nelékařských oborů – Mgr. Závacká (LF OU) souhlasila se 

spoluprací 

• Přejmenování lékařské disciplíny Zdravotní péče a Ošetřovatelství na Zdravotnické nelékařské 
vědy? – bude součástí nově uvolněné verze portálové platformy  

• Jarní MEFANETin na téma NZV a MEFANET – vydáno a distribuováno napříč fakultami 
• Založení nové sekce pro NZV – vytvořeno 
• Oslovení proděkanů příslušných fakult realizujících vzdělávání v nelékařských zdravotnických 

oborech s informací o existenci KR NZV a oslovení příslušných vysokoškolských vzdělávacích 
institucí realizujících zdravotnické nelékařské obory studia s žádostí o dodání seznamů již 
vytvořených elektronických studijních textů – přesunuto na dobu, kdy budou stanoveny 
specializace a garanti z oblasti NZV. 

• Detailní rozbor výsledků dvoufázového auditu publikovaných děl z oblasti NZV: 
o Fáze I. – Doc. Kyasová, Mgr. Komenda 
o Fáze II. – Doc. Jarošová 

ÚKOL – M. Komenda: Modifikovat lokalizace vybraných děl, které byly určeny jako vhodné pro 
umístění na centrální bránu MEFANET.      

 

Plán rozvoje spolupráce NZV a sítě MEFANET 
1. Vytvoření seznamu specializací/podoborů NZV – zašle doc. Jarošová 
2. Oslovení členů KR NZV s žádostí o doporučení vhodných garantů jednotlivých sekcí 
3. Diskuse a nominace garantů na jednání KR NZV v rámci konference MEFANET 2012 
4. Pojmenování klíčových oblastí, které nedisponují dostatečnou elektronickou podporou  
5. Garanti vytipují / určí autory potřebných děl 
6. Iniciování samotné tvorby 

 
 
 



 

 
Příprava VIP bloku na konferenci MEFANET 2012 
Garance: KR NZV 
Délka bloku: určena finálním počtem příspěvků – organizátoři zašlou seznam tematicky vhodných 
příspěvků, které autoři přihlásili před registrační modul (doc. Marečková) 
Anotace bloku: bude dodána po určení programu bloku 
Termín: středa 28. listopadu 2012, poté bude následovat jednání KR NZV. 
 

Příští jednání KR NZV – středa 28. listopadu 2012 
ÚKOL – M. Komenda: Rozeslat pozvánku na konferenci MEFANET 2012 všem členům KR NZV. 
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