
 

 
MEFANET: meziuniverzitní spolupráce při 
vytváření vzdělávací sítě lékařských fakult 
 

Zápis z jednání Koordinační rady MEFANET  

18. června 2020, videokonference BlueJeans 

Program jednání 
1. přehled úkolů a jejich plnění z předchozích jednání 

2. komunikační strategie - diskuze nad zaslaným materiálem a brainstorming k informační 

kampani 

3. konference MEFANET 2020 - organizace (termín, místo, workshopy) 

4. různé 

a. audit členů KR MEFANET 

b. smlouva zapojených fakult 

c. příprava voleb předsedy KR na 11/2020 

Důležité výstupy z jednání 
 

• MEFANET Journal: bude ukončeno vydávání časopisu, a to po publikování dvou posledních 

článků, které jsou v recenzním řízení. 

• Konference MEFANET: bude v roce 2020 v Brně, bude mít formát 1,5 dne a proběhne někdy v 

týdnu od 23.11. do 27.11. V dalších letech pokračuje možnost pro ostatní fakulty přihlásit se 

k organizaci a pořádání konference. 

• Připomínky ke komunikační strategii 

• Akcentovat podporu distanční výuky a zkušenosti s korona-distanční výukou. 

• Pokoušet se o společný projekt při využití následující očekávané vlny podpory 

distančního vzdělávání z operačních programů (ovlivnit připravované výzvy). 

• Další zápisky z brainstormingu okolo vize a misí MEFANETu viz připojená prezentace. 

• Další kroky – řízeno z LF MU: 

• Redefinování struktury KR, audit členů KR MEFANET (on-line dotazník) 

• Vytvoření komunikačního materiálu pro jednání s vedením fakult 

• Formulovat nové memorandum o spolupráci lékařských fakult – v preambuli 

s odkazem na smlouvu z r. 2009 

• Volby předsedy KR MEFANET 

• termín: listopad 2020 u příležitosti 14. ročníku konference MEFANET 

• volební komisař: doc. Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D 

• nominace: do 30/9/2020 zevnitř KR MEFANET nebo i z vedení fakult nominovat 

někoho mimo KR. 
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Jarně letní jednání KR
18.6.2020



Agenda

1. přehled úkolů a jejich plnění z předchozích jednání
2. komunikační strategie - diskuze nad zaslaným 

materiálem a brainstorming k informační kampani
3. konference MEFANET 2020 - organizace (termín, 

místo, workshopy)
4. různé

• audit členů KR MEFANET
• smlouva zapojených fakult
• příprava voleb předsedy KR na 11/2020
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• příprava voleb předsedy KR na 11/2020



Z minulých zápisů…

11/2019 – jednání o formátu KR MEFANET a významu sítě pro lékařské a zdravotnické 
fakulty

=> výkop komunikační strategie MEFANET (LF MU) splněno

11/2019 – jednání o formátu časopisu MJ, převod na výhradně elektronickou formu, 
přebudování webu a redakčního systému (LF MU) nesplněno



Agenda

1. přehled úkolů a jejich plnění z předchozích jednání

2. komunikační strategie - diskuze nad zaslaným 
materiálem a brainstorming k informační kampani

3. konference MEFANET 2020 - organizace (termín, 
místo, workshopy)

4. různé
• audit členů KR MEFANET

• příprava voleb předsedy KR na 11/2020



Komunikační strategie 
v roce 2020



Nosná témata

Hotová řešení (educational technologists)

• Portálová platforma MEFANET

• WikiSkripta

Pedagogické metody (educators)

• Simulační medicína ve výuce

• Objektivní metody evaluace (OSCE)

Spolupráce

• Výměna zkušeností, best practice projekty

• Komplexní systémy pro organizaci, podporu a rozvoj výuky

• Časopis, společné publikace

Distanční výuka – další oblast, kde může MEFANET pomoct



Pasivita Koordinační rady

•Návrh řešení
• Obnova personálního složení KR v roce 2020 a pak s periodou 

jednoho roku
• Stanovení krátkodobých, střednědobých cílů a dlouhodobých 

cílů pro KR, včetně definovaných zodpovědností a řešitelství

Společné projekty 
– využít následující očekávanou vlnu podporu distančního vzdělávání
– ovlivnit připravované výzvy
– TAČR?



Komunikační nástroje

Web Osobní kontakty
Studentské 
organizace

PR materiály

Newsletter
Prezentace na 

fakultách
Konference

Plné práce (full papers) do sborníku konference? PhD sekce na konferenci? Spíše ne.
Komunikační kanál pro studenty: sociální sítě – pracovat se zavedenými profily fakult a spolků
Nechat studenty uspořádat workshop, cílit na porovnání různých pedagogických přístupů



Myšlenka kampaně

Široká 
akademická 

základna 
a zahraniční 

kontakty

Jasně 
pojmenované 
benefity pro 
definované 

cílové skupiny

Značka 
MEFANET



TO DO

•Kdo co připraví, kdo osloví koho, kdy a jak…

•…



TO DO

• Kdo co připraví, kdo osloví koho, kdy a jak…

• URGENT:
• Převést myšlenku do materiálu vysoké informační hodnoty 

– 1xA4 (tzv. Komunikační slajd)

• Nutno získat zpět zcela pasivní členy: LF UPOL, 3. LF UK

Redefinování struktury KR, renominace členů

3. LF UK: Tomáš Kostrhun



„Komunikační slajd“

• Jazyk ?

•VIZE (1x) & MISE (5x)

• Technology toolkit – pro edukační technology
•Pedagogy toolkit – pro pedagogy (instructor, tutor, 

content-expert, facilitator, lecturer, …)

AJ bude primárním jazykem: zbytečná cizost vs. zahraniční partneři
ČJ, SJ verze se odvodí po té, co bude primární materiál v AJ vypilovaný.



„Komunikační slajd“

•VIZE: 
• Tell and listen to stories that educate, move and inspire.
• Medical education with certainty.
• Technology-enhanced learning for medical education

• Medical education for the future.
• (Medical) education in the age of technology.
• Medical vs Healthcare
• Generace 4.0 / MEFANET 4.0 / Society 4.0

Využít lépe situace? Např. zvýšené přístupy k nástrojům MEFANETu v „korona-době“ .



„Komunikační slajd“

MISE: 
• To …<do something> for …<achievement>…

• To organize annual conference focused on 
medical/healthcare education for best practice exchange.

• To provide space and technology for sharing digital 
material for learning.

• To promote active and critical thinking in education
• To deliver effective communication channels for distance learning
• To <EBM/EBT> …  for better care of patients
• To facilitate coordination of learning outcomes
• Distance learning/education



Agenda

1. přehled úkolů a jejich plnění z předchozích jednání
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místo, workshopy)
4. různé

• audit členů KR MEFANET
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• příprava voleb předsedy KR na 11/2020



Konference MEFANET 2020

• Datum – v týdnu 23.-27.11.2020 (1,5 dne)

• Místo – v jednání jsou Brno a Košice. Někdo další?

• Projektová podpora: BCIME, CLEVER (UPJŠ, MU). Někdo další?



Konference MEFANET 2020

• Program: 
• referovat o názoru Prof. Ryšky – každá fakulta zodpovědnost za blok

• za LF MU: 
• workshop věnovaný rozdílům mezi TBL a PBL

• pokud v Brně, pak workshop navázat na guided tour SIMU.

• za 1. LF UK
• zaměřit se na zkušenosti s korona-distanční výukou
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Audit členů KR MEFANET

Dotazník – nechat si schválit strukturu a znění



Audit členů KR MEFANET

Výměna člena KR z LFP UK Plzeň

•MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. místo Mgr. Martina Navrátila



Audit členů KR MEFANET

Výměna člena KR z LF UPJŠ Košice

•prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

místo prof. MUDr. Viliama Doniča, CSc.



Smlouva zapojených fakult

• vyžadovat plnění smlouvy (z r. 2009) ???

nebo 

• sepsat a protlačit jednodušší, čitelnější a méně 
závazné memorandum navazující na novou 
komunikační strategii a navazující 
na předchozí smlouvu z r. 2009



Smlouva zapojených fakult

• vyžadovat plnění smlouvy (z r. 2009) 

nebo 

• sepsat a protlačit jednodušší, čitelnější a méně 
závazné memorandum



Příprava voleb předsedy KR

Pokud zůstáváme u formy KR jakožto party akademických nadšenců…

Kdy, jak: 11/2020, kontaktní volba

Volební komisař: Jaroslav Majerník

Nominace: do 30/9/2020 (nutno včas stihnout audit členů KR)

a) kdokoli z KR nominuje kolegu nebo sám sebe

b) vedení zapojené LF nominuje někoho externě

Nominant, program: do 31/10/2020


