
Jednání Koordinační rady NZV
26. listopadu 2013



1. Shrnutí předchozího zápisu (2012/11/28)

2. Plán rozvoje spolupráce NZV a sítě MEFANET

3. Portálové instance

4. Nový koncept rozšíření vyhledávání

5. Mefanet J (distribuce na fakulty)

6. Testování při výuce medicíny

7. Různé

Program jednání



Shrnutí předchozího zápisu

Vytvořit na webu www.mefanet.cz sekci 
věnovanou NZV, kde budou k dispozici podklady z 
jednání KR NZV a další potřebná dokumentace.  

Přejmenování lékařské disciplíny Zdravotní péče a 
Ošetřovatelství na Zdravotnické nelékařské vědy. 

Modifikovat lokalizace vybraných děl, které byly 
určeny jako vhodné pro umístění na centrální 
bránu MEFANET. 

http://www.mefanet.cz/


• Vytvoření seznamu specializací/podoborů NZV 

• Oslovení členů KR NZV s žádostí o doporučení 
vhodných garantů jednotlivých sekcí

• Diskuse nad nominacemi garantů specializací v 
rámci NZV 

Plán rozvoje spolupráce NZV a sítě MEFANET
HOTOVO



• Prohlédnout a zrevidovat stávající obsah v sekci Nelékařské zdravotnické 
vědy na Centrální bráně edukačního portálu MEFANET portál 
(http://portal.med.muni.cz/) a na Sandboxu (http://sandbox.mefanet.cz/).

• Definovat strategii a naplánovat plnění obsahu v různých úrovních (4-D 
model) dle potřeb daných specializací v rámci oboru NZV. 

• Vytipovat / určit autory a garanty potřebných děl. 

• Iniciovat tuto tvorbu.

• V souvislosti s rozvíjejícím se obsahem iniciovat možnou změnu mapy oborů 
a případně vytvoření nové samostatné mapy disciplín pro NZV.  

Popis činnosti odborných garantů
ToDo

http://portal.med.muni.cz/
http://sandbox.mefanet.cz/


• Stav na fakultách?
• Může být.. :

my jsme na OU už začali vkládat

někteří garanti prohlíželi obsah edukačního portálu a našli např. díla, která by 
zde již asi neměla být (existuje aktualizovanější verze) a problémy s 
přihlášením/dostupností..

• Dořešit garanty:

návrh nového garanta pro obor Radiologický asistent – původní pro pracovní 
vytížení rezignoval..

upřesnit garant pro obor Zdravotně sociální pracovník..

Portálové instance



Cíl: Vyhledávání napříč subprojekty MEFANETu

• games.mefanet.cz
– Indexování metadat o medicínských simulačních výukových objektech

– AKUTNE.cz, Sespis-Q, E-kasuistiky, Olomouc, OpenLabyrinth

• Indexace obsahu Wikiskipt
– V souladu s metadatovým popisem

Nový koncept rozšíření vyhledávání



• Poděkování editorům a recenzentům

Mefanet J (distribuce na fakulty)



Testování při výuce medicíny



• Představení pracovní skupiny a jejich aktivit
– Workshopy a prezentace na téma příprava, realizace a 

vyhodnocování testů

– Platformy Rogo a Moodle

Testování při výuce medicíny



Různé


