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=
Miracle fruit



Mefanet
ustaven 20.6.2007

http://www.mefanet.cz/  

- spolupráce lékařských fakult ČR a SR,
- rozvoj výuky moderními informačními technologiemi,
- horizontální prostupnost učebních pomůcek a systémů 
pro on-line výuku
- vznik mezifakultních autorských týmů,

http://www.mefanet.cz/


Mefanet
• Zobecněná aplikace pro více než jednu fakultu
• CZ, SK, EN jazykové mutace
• Mapa lékařských disciplín
• Autentizační / autorizační rámec na bázi Shibboleth
• Propracovaný systém pro posílání příspěvků od autorů
• Hodnocení kvality obsahu prostřednictvím oponentur a 

garantů
• Hodnocení kvality obsahu samotnými uživateli
• Zobecněné XML importy pro propojení s lokálními 

informačními systémy fakulty
• Komunikační rozhraní pro aktualizace informací na 

centrální bráně
• Rozhraní backoffice a frontoffice



Jednotný portál



Jednotná mapa lékařských disciplin

JEDINÁ POVINNĚ SHODNÁ STRUKTURA NA VŠECH JEDINÁ POVINNĚ SHODNÁ STRUKTURA NA VŠECH 
PORTÁLECHPORTÁLECH



Ukázka autentizace



Zasílání příspěvků



Různé úrovně přístupů

- neregistrovaný anonymní uživatel
- registrovaný anonymní uživatel
- uživatel sítě MEFANET 
  student či pedagog libovolné lékařské fakulty v ČR (SR)
- uživatel lokální univerzity
- uživatel lokální lékařské fakulty
- na vyžádání autora



Hodnocení kvality

PONENTNÍM ŘÍZENÍMPONENTNÍM ŘÍZENÍM
•

plnění základních kritérií daných vědeckou radou 
nebo jiným příslušným orgánem fakulty

•
ýrazná ikona, která může obsahovat např. logo ediční 
komise,

•
pozorňuje se na kvalitu materiálu danou nejen autorovým 
jménem, ale i plným kontaktem na oponenta



Hodnocení kvality

• Přijímám      
• Nepřijímám      
• Neurčitý stav    

Garanti mají možnost se vyjádřit ke každému 
příspěvku publikovaném v jejich disciplíně:



Typy výukových materiálů



Ukázky

http://el.lf1.cuni.cz/afp

Edukační weby

http://el.lf1.cuni.cz/afp


UkázkyEdukační weby

Dermatopatologie
Patologie
Fetální a novorozenecká patologie



Ukázky

http://portal.med.muni.cz/clanek-486-izolovane-srdce-podle-langendorffa.html 

Digitální video

http://portal.med.muni.cz/clanek-486-izolovane-srdce-podle-langendorffa.html


Ukázky
Materiály k přednáškám



UkázkyE-learningové kurzy

Úvod 
komentovaná 
či ozvučená 
přednáška

Úvod 
animace 
postupu 
vyhledávání

Studijní 
materiály
k lekci

Přednáška 
k lekci Úkol k lekci



Stav implementace

Celkem 827 příspěvků



Centrální brána
http://http://portal.mefanet.czportal.mefanet.cz  

http://portal.mefanet.cz/
http://portal.mefanet.cz/


Administrátorské rozhraní



Konference Mefanet

www.mefanet.cz 

http://www.mefanet.cz/


Další vývoj
Zavedení standardu LOM (Learning Object Model) – standard 
IEEE 1484.12 z roku 2002 (návrh vhodné struktury metadat – 
cílem je umožnit spolupráci různých digitálních knihoven, 
portálů a e-learningových systémů).

Štítkování

Uživatelské diskuze

Uživatelské hodnocení obsahu

Autorsko-právní otázky

LMS Moodle – Mefanet

Wiki - Mefanet



Děkuji za pozornost

jitka.feberova@ruk.cuni.cz
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