ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV
8. 10. 2020
Přítomní (bez titulů): B. Chládková, M. Koleček, D. Matějovská, I. Radok Žádná, P. Holeček,
J. Talašová, M. Zelinský, M. Švecová, Z. Bezecný, B. Zavadská, I. Medek, I. Armutidisová,
M. Marková, A. Krejčová
Omluvení (bez titulů): J. Němeček
Program

1.

Statut Rady RUV

2.

Statut Pracovní skupiny RUV

3.

Metodika RUV

4.

Harmonogram jednání Pracovní skupiny RUV

5

Srovnávací analýza výsledků RUV za rok 2019

6.

Revize číselníků a manuálů segmentů RUV pro sběry za rok 2020

7.

Různé

Ad 1
Prof. Koleček představil změny ve Statutu Rady RUV. Např. zpřesnění složení pracovní skupiny či
některých činností Rady RUV a zároveň poprosil u zpětnou vazbu. Po zapracování případných
závěrečných připomínek bude návrh Statutu zaslán panu náměstku Dolečkovi. Radě RUV byl zároveň
zaslán e-mail s informací, že s ohledem na plánované aktivity MŠMT, žádá pan náměstek, aby byl nový
Statut Rady RUV připraven do konce října 2020. Prof. Koleček požádal členy PR RUV, aby případné
závěrečné připomínky k návrhu Statutu Rady RUV poslali obratem, nejpozději do 26. 10. 2020.
Doplněný návrh Statutu Rady RUV je přílohou zápisu
Ad 2
Prof. Koleček představil návrh Statutu Pracovní skupiny RUV. Pozornost v připomínkovém řízení je
třeba věnovat článku 1, kde členové PS RUV navrhují, aby formulace tohoto článku byla ponechána na
rozhodnutí MŠMT. Dále je potřeba pozorně připomínkovat článek 3 (Certifikátoři), kde se navrhuje
rozšíření a změna ve formulaci tohoto článku. Článek 4 (Práva a povinnosti členů Pracovní skupiny),
kde je potřeba projít činnosti Pracovní skupiny členy PS RUV a zaslat k němu případné doplňující
návrhy. Za aktuálně relevantní lze také považovat nutnost doplnit do Statutu PS RUV článek upravující
hybridní online formy jednání tohoto orgánu. V neposlední řadě je potřeba sjednotit terminologii
používanou ve Statutu Rady RUV a ve Statutu Pracovní skupiny RUV, a to včetně základního vymezení
složení Pracovní skupiny Rady RUV. Prof. Koleček požádala o zaslání připomínek ke Statutu PS RUV
do 26. 10. 2020.
Návrh Statutu Pracovní skupiny RUV je přílohou zápisu

Ad 3
Prof. Koleček představil návrh Metodiky RUV. Navrhuje v ní několik změn a doplnění.
Část první – bod 2 – tuto část by mělo formulovat MŠMT z hlediska právního i z hlediska ochrany
osobních údajů.
Dále by mělo být vše především terminologicky sjednoceno se Statutem Rady RUV a Statutem PS
RUV. Rozsáhlá diskuse se vedla nad stanovením konečného hodnocení uměleckého výstupu.
Přílohou Metodiky RUV jsou dále Metodiky segmentů RUV, které vznikají na základě manuálů, ze
kterých vycházejí. Prof. Koleček navrhl, aby každý garant segmentu při zachování společné osnovy
Manuálů segmentů, která jim bude rozeslána, připravil návrh této přílohy – tedy Metodiky segmentu.
Následně projdou návrhy těchto metodik společnou diskuzí a srovnávacími korekturami. Termín
odeslání návrhů metodik segmentů byl stanoven na 2. 11. 2020.
Návrh Metodiky RUV je přílohou zápisu
Ad 4
Harmonogram jednání Pracovní skupiny RUV bude mít pouze jedinou změnu, a to dřívější odevzdání
Statutu Rady RUV (konec října).
Harmonogram je přílohou zápisu
Ad 5
Doc. Talašová prezentovala Analýzu výstupů RUV – data 2019.
Analýza výstupů je přílohou zápisu
Ad 6
M. Marková zašle Garantům nové termíny pro revizi číselníků po konzultaci s doktorem Holečkem.
Garanti, kteří dosud nenahlásili jména certifikátorů, tak obratem učiní.
Ad 7
Do konce roku 2020 by mělo proběhnou další kolo úprav aplikace RUV. M. Marková připravuje ve
spolupráci s doktorem Holečkem seznam úprav.

Zapsala: Adéla Krejčová, Marcela Marková

