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Cíl analýzy dat

Cílem analýzy výstupů RUV s datem prvního uvedení 2020 bylo:

 Posoudit, zda dílčí metodiky segmentů poskytují srovnatelná hodnocení 
výstupů tvůrčí umělecké činnosti, zda některý segment není výrazně 
zvýhodněn či naopak znevýhodněn proti segmentům ostatním. 

 Posoudit, jak fungují procesy hodnocení výsledků tvůrčí umělecké 
činnosti vkládaných do RUV na úrovni škol, garantů segmentů a 
certifikátorů.

 Vysledovat vliv omezení plynoucích z pandemie Covid na jednotlivé 
segmenty umělecké tvorby, pokud jde o počty a strukturu výstupů 
vykazovaných v těchto segmentech. 
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Podmínky pro realizaci analýzy

 Aplikace RUV stále neposkytuje analytické sestavy v dostatečné kvalitě. 

 Z databáze RUV musela být speciálně pro účely analýzy vytvořena 
sestava se všemi autory u každého výstupu a se správnou identifikací 
univerzity/fakulty.

 Je nezbytné, aby tým spravující RUV (MU) odstranil tyto chyby v aplikaci 
RUV (původní verze aplikace RUV fungovala správně).
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Výsledky analýzy
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Celková struktura výstupů dle kategorií RUV
počty výsledků
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Porovnání návrhu školy, garanta a výsledného hodnocení

Celkový počet výstupů s rokem prvního uvedení 2020 (výsledný stav): 5106
Z 4565 bodovaných výstupů dle výsledného hodnocení je  2 % A, 33,7 % B, 64,3 % C.
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Meziroční srovnání rozdělení výstupů dle kritéria Význam

Celkový počet výstupů s rokem prvního uvedení 2019 (zadaných v roce 2020): 6973
Celkový počet výstupů s rokem prvního uvedení 2020: 5106
Celkový meziroční pokles 1867 výstupů, tj. 26,8 %. 
Bodovaných výstupů ubylo 1383, tj. snížení činilo 23,25 %
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Analýza dle segmentů/podsegmentů
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Analýza dle segmentů/podsegmentů
počty výstupů 
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Celkové finální počty výstupů RUV 2020
v segmentech/podsegmentech

Celkový počet výstupů s rokem prvního uvedení 2020: 5106
Celkový počet bodovaných výstupů (tj. bez D) za 2020: 4565 11



Meziroční srovnání počtů bodovaných výstupů
v segmentech a podsegmentech

12K zásadnímu poklesu došlo v segmentech Audiovize, Hudba, Scénická umění a Výtvarná umění; v Designu nastal 
výrazný pokles v podsegmentech Sklo, porcelán, keramika a Móda, textil, šperk a naopak růst v Grafickém designu.



Analýza dle segmentů/podsegmentů
počty bodů 
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Meziroční srovnání počtů bodů v segmentech a 
podsegmentech

14
Pokud jde o počet bodů, došlo ve všech segmentech k poklesu. Dramatický pokles je předevší v segmentu 
Audiovize, také Hudba a Scénická umění a v podsegmentech Sklo, porcelán, keramika a Restaurování.



Dlouhodobé srovnání počtů bodů dle finálního hodnocení
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Analýza dle segmentů/podsegmentů
změny ve struktuře vykazovaných typů výstupů

v letech 2019 a 2020 (Covid)
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Architektura
podsegment Architektura
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Architektura
podsegment Krajinářská architektura
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Architektura 
podsegment Urbanismus a územní plánování
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Audiovize

20



Design
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Hudba - část 1
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Hudba - část 2
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Literatura

24



Scénická umění - část 1
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Scénická umění - část 2
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Výtvarná umění 
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Analýza dle segmentů/podsegmentů
průměrné počty výstupů na vykazujícího autora
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Průměrné počty bodovaných výstupů na vykazujícího autora
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Segment Hudba a podobně také podsegment Grafický design se výrazně liší od segmentů a podsegmentů
ostatních.



Analýza dle segmentů/podsegmentů
průměrné počty bodů na vykazujícího autora
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Průměrné počty bodů na vykazujícího autora

31

Opět hodně vysoký počet bodů na vykazujícího autora v segmentu Hudba; vyšší bodové hodnocení také 
v podsegmentu Grafický design.



Meziroční srovnání průměrných počtů výstupů a bodů na 
vykazujícího autora
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Analýza dle segmentů/podsegmentů
- kritérium závažnost a význam
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Rozdělení výstupů do kategorií A/B/C/D 
(absolutně)

34

Nerealistické výchozí hodnocení školy projevující se u všech segmentů; korekce ze strany garantů 
je potvrzována certifikátory.



Meziroční srovnání rozdělení výstupů do kategorií A/B/C/D 
(absolutně)

35Výrazný pokles výstupů s významem A v segmentech Audiovize a Hudba.



Rozdělení výstupů do kategorií A/B/C/D 
(relativně)
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Meziroční srovnání rozdělení výstupů do kategorií A/B/C/D 
(relativně)
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Analýza dle segmentů/podsegmentů
- kritérium rozsah
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Rozdělení výstupů do kategorií K/L/M (absolutně)

39
U kritéria Rozsah nejsou očekávány změny mezi hodnoceními školy, garanta a certifikátorů, 
přesto k nezanedbatelným přesunům směrem dolů někde dochází; školy nadsazují i pokud jde o rozsah.



Meziroční srovnání rozdělení výstupů do kategorií K/L/M 
(absolutně)
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Rozdělení výstupů do kategorií K/L/M 
(relativně)
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Meziroční srovnání rozdělení výstupů do kategorií K/L/M 
(relativně)

42V segmentech silně zasažených proticovidovými opatřeními klesá podíl děl velkého rozsahu na 
vykazovaných výstupech; mezisegmentové rozdíly ve struktuře K,L,M ale přetrvávají.



Analýza dle segmentů/podsegmentů
- kritérium ohlas/institucionální kontext
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Rozdělení výstupů do kategorií X/Y/Z 
(absolutně)
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Meziroční srovnání rozdělení výstupů do kategorií X/Y/Z 
(absolutně)

45Pokles výstupů kategorie X u segmentů silně zasažených proticovidovými opatřeními (Audiovize, Hudba, 
Scénická umění, Výtvarná umění).  Zřetelný je pokles kategorie X v Literatuře.



Rozdělení výstupů do kategorií X/Y/Z 
(relativně)
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Vyšší podíl výstupů X u Audiovize (zdůvodnitelné), Scénických umění a částečně Literatury (ale tam nastal 
žádoucí pokles proti minulému roku).



Meziroční srovnání rozdělení výstupů do kategorií X/Y/Z 
(relativně)

47

V Audiovizi a Scénických uměních pokles zastoupení X souvisí s proticovidovými opatřeními.



Analýza dle segmentů/podsegmentů
grafická znázornění změn v hodnocení:

škola – garant – výsledné hodnocení
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Architektura_all

49



Audiovize

50



Design_ALL
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Hudba

52



Literatura

53



Scénická umění
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Výtvarná umění_ALL
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Analýza dle škol/fakult
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Analýza dle škol/fakult
průměrné počty výstupů a bodů RUV na jednoho autora
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Průměrné počty výstupů a bodů RUV na vykazujícího autora
přehled škol
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Fakulty s vysokým průměrným počtem výstupů nebo bodů RUV 
na vykazujícího autora
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Analýza dle škol/fakult
- kritérium závažnost a význam
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Rozdělení výstupů do kategorií A/B/C/D - přehled škol
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Rozdělení výstupů do kategorií A/B/C/D
- výběr fakult s vysokým podílem výstupů kategorie A
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Analýza dle škol/fakult
grafická znázornění změn v hodnocení:

škola – garant – výsledné hodnocení
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Umělecké vysoké školy
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AMU
(finální hodnocení značí pokles bodů RUV o 10,35 % proti nastavení školy)
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JAMU
(finální hodnocení značí pokles bodů RUV o 12,25 % proti nastavení školy)
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UMPRUM
(finální hodnocení značí pokles bodů o 0,65 % proti nastavení školy)
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AVU
(finální hodnocení značí nárůst bodů o 1,17 % proti nastavení školy)
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Umělecké fakulty
(fakulty s uměleckými studijními programy)

příklady 
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CVUT/FA
(finální hodnocení značí pokles bodů o 33,4 % proti nastavení školy)
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VUT/FaVU
(finální hodnocení značí pokles bodů o 24,55 % proti nastavení školy)
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OSU/FU
(finální hodnocení značí pokles bodů o 16,8 % proti nastavení školy)
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Neumělecké vysoké školy
(VŠ nemající umělecké studijní programy – výstupy RUV se očekávají 

zejména u pedagogických, případně filozofických fakult)
příklady
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Univerzita Karlova (FF, FHS, FSV, MFF, PF)
(finální hodnocení značí pokles bodů o 25,72 % proti nastavení školy) 
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UK/Fakulta sociálních věd
(finální hodnocení značí pokles bodů o 56 % proti nastavení školy)
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Masarykova Univerzita (FF, FI, PF)
(finální hodnocení značí pokles bodů o 27,24 % proti nastavení školy) 
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Univerzita Palackého (FF, PdF)
(finální hodnocení značí pokles bodů o 14,54 % proti nastavení školy) 
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Soukromé vysoké školy
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ART & DESIGN (44 výstupů)
FAMO (9 výstupů) 

Archip s.r.o.(7,17 výstupů) 
Univerzita J. A. Komenského (3 výstupy)

Soukromé vysoké školy
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ART & DESIGN
(finální hodnocení značí pokles bodů o 35, % proti nastavení školy)
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Filmová akademie Miroslava Ondříčka
(finální hodnocení značí pokles bodů o 19 % proti nastavení školy)

81



Archip s.r.o.
(finální hodnocení značí pokles bodů o 14,7 % proti nastavení školy)
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Univerzita J. A. Komenského
(finální hodnocení značí pokles bodů o 58,62 % proti nastavení školy)
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Shrnutí analýzy dat 2020

RUV celkově: 

 Nadále se v RUV daří na úrovni finálních hodnocení reflektovat excelenci; z bodovaných výstupů 
je 2% v kategorii významu A, o něco více než 1/3 v kategorii B (33,7 %) a  o něco méně než 
2/3 v kategorii C (64,3 %). Nicméně v r. 2020 se struktura bodovaných výstupů přece jen proti 
předchozím letům poněkud posunula ve prospěch vyšších kategorií významu (tj. A a B).

 Při zadávání výstupů do kategorií RUV stále chybí na školách realistické hodnocení vlastních 
výstupů – situace se zhoršuje směrem od uměleckých škol, přes umělecké fakulty, k ostatním 
vykazujícím fakultám veřejných VŠ a soukromým VŠ. 

 Velmi podstatnou pozitivní roli v procesu zařazování uměleckých výstupů do správných 
kategorií RUV hrají garanti segmentů; certifikátoři ve většině případů jejich stanovisko
podporují.

 Pozitivní dopady mají výsledky každoročních analýz dat – v návaznosti na zjištění nedostatků 
probíhá jejich náprava (snižování extrémně vysokého počtu výsledků i bodů na vykazujícího 
autora v Hudbě, snižování příliš vysokého procenta výstupů s ohlasem X v Literatuře).
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Shrnutí analýzy dat 2020

Vliv pandemie Covid celkově: 

 Po letech poměrně výrazného růstu počtu vykazovaných výstupů, došlo v r. 2020 v důsledku 
protiepidemických opatření k poklesu počtu výstupů RUV zhruba o 1/4 (celkově o 26,8% 
proti předchozímu roku, u bodovaných výstupů o 23,25%).

 Tento pokles se neprojevil v segmentech umělecké tvorby rovnoměrně - nejvýraznější byl v 
Audiovizi (40% bodovaných výstupů), v Hudbě (38%), silný byl také ve Výtvarných uměních 
(31%) a nadprůměrný ve Scénických uměních (25%). Výrazně méně se projevil v Architektuře, 
Literatuře a Designu jako celku (rozdílná byla ale situace v podsegmentech Designu – silně 
zastoupený Grafický design dokonce o 10 % vzrostl, zatímco např. Móda, textil, šperk a Sklo, 
porcelán, keramika klesly skoro o 40%).

 Byla provedena také analýza změny struktury typů výstupů vykazovaných v jednotlivých 
segmentech v porovnání s předchozím rokem (viz dále situace u jednotlivých segmentů).
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Shrnutí analýzy dat 2020

K segmentům:

 Architektura: Po výrazném nárůstu počtu výstupů v předchozích letech došlo v roce 2020 k  
poklesu počtu bodovaných výstupů zhruba na úroveň roku 2018. V prvním roce pandemie Covid
došlo k mírné změně struktury typů výstupů ve prospěch projektů a realizace interiérů a 
projektů a realizace krajinné a zahradní tvorby, projektů ve veřejném prostoru, na úkor projektů 
pozemních staveb a rekonstrukcí.  Segment patří k těm méně zasaženým pandemií. 

 Audiovize: Počet bodovaných výstupů byl v tomto segmentu dlouhodobě stabilní; v roce 2020 
došlo v výraznému poklesu počtu bodovaných výstupů (40%); pokles bodů je ještě výraznější 
(51%).  Pokud jde o strukturu typů výstupů, zvětšil se počet režií, stabilní je počet  dramaturgií, 
mírně poklesl počet hereckých výkonů; ovšem ryze autorská díla, produkce, výprava, střihová 
skladba a zvuková skladba poklesly výrazně. 

 Design: Segment jako celek zaznamenal nejmenší pokles ze všech segmentů (4% v počtech 
bodovaných výstupů, 6,4% v počtech bodů). Ale mezi jeho podsegmenty byly výrazné rozdíly: 
zatímco Grafický design dokonce rostl (o 10%, pokud jde o počty výsledků i body), podsegmenty
Móda, šperk a textil a Sklo, porcelán, keramika zaznamenaly silný pokles (bodově dokonce 31% 
a 59%). Pokud jde o strukturu typů výstupů poklesly všechny typy vystaveného designu.
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Shrnutí analýzy dat 2020

K segmentům:

• Hudba: Tento segment patří k segmentům výrazně zasaženým proticovidovými opatřeními (pokles 
počtu bodovaných výstupů o 38 %, počtu bodů o 40 %).  Změnila se i struktura výstupů. Typickým 
výstupem zde bývá interpretační hudební výkon realizovaný živě před publikem – výrazný pokles.  
Naopak vzrostl počet nahrávek a záznamů, zpravidla pro účely online vysílání či streamování. S tím 
souvisel pokles výstupů K, kterých bylo cca o polovinu méně – odpovídá to uživatelsky snesitelné 
délce online či streamovaného záznamu pro posluchače. O třetinu méně výstupů bylo v kategorii X, 
tedy s mezinárodním dosahem, což bylo dáno omezenými možnostmi pohybu osob mezi zeměmi.

• Literatura: Patří k segmentům méně zasaženým pandemií (pokles počtu bod. výstupů činí 10%). 
Vzhledem k poměrně malému počtu výstupů je obtížné analyzovat případný vliv pandemie na 
strukturu typů výstupů; výrazněji poklesl podíl překladů románů, ovšem na druhé straně narostly 
podíly překladů jiných literárních forem. Proti minulému roku ubylo výstupů s mezinárodním 
institucionálním kontextem, což mělo také vliv na pokles bodů (27%); mezinárodní institucionální 
kontext byl poprvé uplatněn u vydavatelství v roce 2019 a analýza dat ukázala, že až příliš mnoho 
vydavatelství bylo zařazeno do této kategorie. Nyní pravděpodobně došlo k nápravě.
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Shrnutí analýzy dat 2020

K segmentům:

• Scénická umění: Segment se dlouhodobě vyznačoval stabilním počtem vykazovaných výstupů i 
bodů. Proticovidová opatření na něj logicky dopadla podobně jako na segmenty Audiovize a 
Hudba. Pokles v roce 2020 činil 25 %, pokud jde o bodované výstupy, a dokonce 32%, pokud jde o 
získané body. Pokud jde o strukturu typů výstupů, poklesly všechny vykazované studentské 
výstupy, logicky poklesly také typy výstupů spadající pod inscenace a taneční divadlo, nárůst 
zaznamenaly herecké výkony v rámci rozhlasové tvorby.

 Výtvarná umění: Po poměrně výrazném loňském nárůstu počtu bodovaných výstupů došlo v 
tomto segmentu  k výraznému poklesu bodovaných výstupů (31%) i samotných bodů (26%). 
Pokud jde o strukturu typů výstupů, tak výrazně kleslo zastoupení typu výsledku Instalace 
uměleckého díla.  Za zmínku stojí, že v podsegmentu Restaurování byl pokles bodovaných 
výstupů 39% a pokles bodů dokonce téměř 47%. 
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Předané výstupy analýzy dat 2020

• RUV_přehledy_ sběr_ 2020… – velmi rozsáhlý excelovský soubor obsahující všechny 
výsledky provedených analýz 

• Výstupy analýzy dat RUV_za rok_ 2020 – wordovský soubor s tabulkami a komentáři 
výsledků

• RUV_data_2020 – tato prezentace
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