MEFANET FZS

https://mefanet.fzs.zcu.cz/
Proces elektronického publikování na portálu Mefanet FZS ZČU

1. Mefanet (Medical Faculties Network) - portál vzdělávacích materiálů
Mefanet je internetový zdroj studijních materiálů kategorizovaný dle lékařských/zdravotnických
disciplín. Je určený pro studenty a pedagogy lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR. Fakulta
zdravotnických studií je součástí projektu MEFANET a využívá tohoto přehledně strukturovaného
systému ke sdružování elektronických studijních materiálů, které jsou zde publikovány moderní
formou.
Každá fakulta má svou internetovou stránku s vlastním portálem Mefanet, která je strukturálně
shodná se všemi ostatními, její obsah je však neveřejný (pokud autor u svého díla nestanoví jinak) a
je primárně dostupný studentům a pedagogům příslušné fakulty.
K portálu je přístup na adrese:
http://mefanet.fzs.zcu.cz.
K portálu lze také přistupovat přes fakultní web (http://www.fzs.zcu.cz/ ), kde je odkaz na síť
MEFANET přímo na hlavní stránce v levém sloupci dole.
Kromě jednotlivých lokálních fakultních portálů existuje tzv. centrální brána MEFANET. Na tuto
bránu jsou umísťovány odkazy na elektronická díla, k jejichž uveřejnění dali souhlas jak autoři, tak i
ediční rada příslušných fakult na základě uskutečněného recenzního řízení. Centrální brána je na
adrese:
http://portal.mefanet.cz/index-old.php
Cílem MEFANETu je stát se centrálním zdrojem, ve kterém studenti naleznou maximum existujících
elektronických materiálů potřebných pro jejich vzdělávání na vysoké škole. Pro pedagogy by se pak
portál měl stát první volbou při zvažování o publikaci svých vzdělávacích děl.

2. Typy elektronických děl pro publikování na Mefanetu podle rozsahu
1. vzdělávací dílo menšího rozsahu
· textový dokument – rozsah nejméně 12 stran včetně autorských obrázků, tabulek, grafů apod.
· presentace – rozsah 24 snímků, mluvený komentář, autorská schémata a obrázky
· videomateriál – rozlišení min. 800x600px., min. délka 5 minut
2. rozsáhlá pedagogická díla
· elektronické kurzy – v systému LMS MOODLE, vystavení na portálu řešeno odkazem
· elektronická skripta – e-knihy
· elektronické atlasy
Elektronická díla mohou být uvedena v bibliografické citaci autora společně s ISSN portálu – ISSN
2570-5423.

3. Formáty zdrojů pro publikování na portálu MEFANET
Standardně jsou materiály na portálu MEFANET uloženy ve formátech PDF, PPTX, ZIP, SWF, FLV a
MP4.
· DOCX, PDF – jsou formáty pro zobrazení textových informací doplněných obrázky a schématy.
Většina autorů má své elektronické materiály uloženy právě v těchto formátech. Pro publikování
na vzdělávacím portálu je vždy materiál převeden do PDF
· PPTX (powerpoint) – prezentace jako taková není vhodnou formou výukového materiálu.
V kombinaci s doprovodným mluveným komentářem se však stává dílem s významnou didaktickou
hodnotou. Výstup takovéto kombinace slidů doplněných komentářem je vypublikován ve formátu
*.ZIP, nebo *.SWF
· Mpeg4, FLV – formáty pro videosoubory. Video může velmi dobře posloužit jako názorný
výukový materiál.
Převod do vhodných formátů autorům zajišťuje technická podpora.

4. Pravidla elektronického publikování na portálu Mefanet FZS ZČU
Autor zodpovídá za obsahovou stránku díla včetně částí, které se týkají citlivých osobních údajů. Je
věcí autora, aby měl všechny náležitosti k publikování v této oblasti ošetřeny, např. cestou
informovaného souhlasu. Autoři děl musí též dodržovat pravidla týkající se autorských práv
(obrázky, schémata, správný způsob citace atd.). Pro bližší informace k této problematice je možno
se obrátit s konkrétním dotazem na Ediční radu FZS.

5. Doporučený postup při tvorbě elektronických děl
Autor má pro elektronické publikování na portálu Mefanet zajištěnu technickou podporu.
Před tvorbou nového díla je nejvhodnější se spojit s touto podporou, kterou v ESF projektu
zastupuje Mgr. Petr Míka, (mika@dante.lfp.cuni.cz) a prodiskutovat veškeré aspekty týkající se
formátu, rozsahu, struktury, grafiky či dalších možností publikace. Zároveň se tak autor může
seznámit s technickými možnostmi podpory, které se mu může dostat.
Autor se však na podporu může obracet v jakémkoliv stavu rozpracovanosti díla.
V případě portálu MEFANET jsou díla umístěna na portál prostřednictvím administrátora. Předání
díla k vypublikování může proběhnout přes mail (mika@dante.lfp.cuni.cz), příp. při velkém
objemu dat přes webovou službu pro předávání souborů FileSender (https://filesender.cesnet.cz/).
Je také potřebné, aby autor k dílu administrátorovi zvlášť do mailu doplnil následující informace:
· název díla
· jméno autora
· pracoviště autora
· jména spolupracujících autorů
· participující pracoviště
· krátkou anotaci v rozsahu 3 vět
· 3 klíčová slova
Vystavený materiál bude mít nastavenu standardní úroveň přístupu – uživatel sítě MEFANET. O
následném vypublikování bude autor vyrozuměn mailem s odkazem na materiál…

6. Nastavení úrovně přístupu k materiálům na portálu MEFANET
Název článku, jeho první autor, datum publikace a anotace díla jsou na portálu viditelné veřejně,
bez ověření. Úroveň přístupu je vždy nastavena pouze pro vlastní přílohu článku. Vše je závislé na
nastavení restrikcí požadovaných autorem díla. Ty mohou nastavit následující přístupnost děl:
- uživatel na příslušné fakultě – příloha článku je přístupná pouze ověřeným uživatelům dané
fakulty
- uživatel vzdělávací sítě MEFANET - příloha článku je přístupná ověřeným uživatelům vzdělávací
sítě MEFANET
- kdokoliv – příloha článku je přístupná bez ověření, tedy článek je k dispozici všem uživatelům
internetu (je veřejný)

7. Postup ověření uživatelů
1.
2.
3.
4.

V levém postranním menu titulní stránky portálu Mefanet vyberte nabídku Přihlásit se.
Kliknu na odkaz v oranžovém rámečku – Přihlášení uživatelů sítě ….
Vyberu domovskou organizaci – řazeno abecedně
Provedu přihlášení v systému Orion WebAuth

8. Druhy elektronických materiálů
Autoři publikující na fakultním portálu MEFANET mohou svá díla vystavit jako nerecenzované
materiály, nebo je nechat projít recenzním řízením.

Nerecenzované materiály
Obvykle se jedná o formálně i obsahově nevytříbené studijní materiály menšího rozsahu,
pokrývající aktuální studijní potřeby.
Dále se může jednat o materiály, u nichž autor např. z důvodu malého rozsahu díla či časové tísně
nepožádal o recenzní řízení, výše zmiňovaná díla lze po úpravě dodatečně recenzovat.

Recenzované materiály
Ucelená autorská díla je možné předat k recenznímu řízení, které zajišťuje Ediční rada FZS (dále jen
rada). Dílo, které prošlo pozitivním recenzním hodnocením, získá prestižní logo rady.

Takto kvalitní díla může autor zpřístupnit i pro centrální bránu projektu MEFANET. Výukové
materiály opatřené logem rady fakulty musí projít recenzním řízením. Dílo musí zhodnotit a opatřit
posudkem 2 recenzenti, z toho alespoň jeden nesmí být zaměstnancem FZS ZČU v Plzni.

9. Předání díla k recenzi
Dílo, které autor zamýšlí předložit k recenzi, musí být napřed umístěno na fakultní portál Mefanet.
Dále autor, který má zájem své publikované dílo na portálu MEFANET zrecenzovat, požádá
předsedkyni rady (mail) pro elektronické vzdělávání o zajištění vhodných recenzentů. Autor může
předsedkyni své recenzenty doporučit. Recenzenti jsou dva, přičemž jeden musí být z pracoviště
mimo FZS v Plzni.
Předsedkyně rady pak zajištěním recenzního řízení pověří některého z členů rady, kterýse pro
tento případ stane garantem. Garant zajistí odborné recenzenty. Pokud autor sám recenzenty
doporučí, garant posoudí jejich vhodnost.
Po obdržení recenzí je garant vyhodnotí a vydá finální rozhodnutí o recenzi.
Na základě pozitivního výsledku recenzního řízení obdrží dílo logo ediční rady a autor může,
ale nemusí, své dílo zpřístupnit i pro centrální bránu MEFANET.
Složení Ediční rady Fakulty zdravotnických studií:
Jméno
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. (předsedkyně)
MUDr. et Mgr. Marcel Hájek, Ph.D., FICS
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
MUDr. Otto Kott, CSc.
Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D
Mgr. Jaroslava Nováková
PhDr. Ilona Zahradnická

email
ratislav@kos.zcu.cz
Hayek.M@seznam.cz
lpavliko@ktb.zcu.cz
kotto@ktb.zcu.cz
martinel@kaz.zcu.cz
jarnovak@fzs.zcu.cz
zahrada@kfe.zcu.cz

